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การแข่งขันทักษะด้านนิติศาสตร์ 
 

กิจกรรมท่ี 13 : การตอบค าถามดา้นนิติศาสตร์  

ก าหนดการแข่งขัน :   วันที่ 20  มีนาคม 2562   เวลา 9.00 – 12.00 น.   
สถานท่ี : ศูนย์ศิลปกรรมช่างเมืองเพชร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  (อาคาร 33  ห้อง 33506) 
การแข่งขัน : - 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ โทร. 089-0194280 
  2. อาจารย์อรทัย แซ่เบ ๊  โทร. 098-5642322 
  3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง  โทร. 081-3154991 

กติกาการแข่งขัน 
 1.  การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ 3  คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม 
 2.  ค าถามประกอบด้วย 

2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
2.2 ประมวลกฎหมายอาญา 
2.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
2.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  3.  ในการแข่งขัน ห้ามมิให้เข้าแข่งขันใช้ต ารา ตัวบทกฎหมาย หรือเอกสารอื่นใด และให้ปิดเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิด ตลอดจนห้ามติดต่อสื่อสารใดๆ กับบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากกรรมการตัดสิน ทีมที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับแพ้และต้องออกจากการแข่งขันทันที 
  4. เมื่อได้รับกระดาษค าตอบ ทีมที่เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องเขียนช่ือทีมของตนและหมายเลขข้อลงใน
กระดาษค าตอบที่เตรียมไว้ ทีมใดไม่ปฏิบัติตามถือว่าทีมนั้นสละสิทธ์ิในการตอบค าถามข้อนั้น 
  5. ค าถามต้องปิดผนึกไว้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้เลือกค าถาม จ านวน 16 ข้อ จาก 4 มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยละ 4 ค าถาม โดยแต่ละมหาวิทยาลัยส่งค าถามหมวดวิชาละ 2 ข้อ รวมทั้งสิ้น 8 ข้อต่อ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้ใช้ขนาดตัวอักษะ  TAHOMA ขนาด 24 ในกรอบ Powerpoint ปกติแนวนอน 
  6. ค าถามที่ถูกเลือกผู้ด าเนินรายการจะเป็นผู้อ่านค าถามข้อละ 1 ครั้ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือก
ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในระยะเวลา 30 วินาที โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านค าถามจบ 
  7. ทีมผู้ เ ข้าแข่งขัน เลือกค าตอบโดยใช้วิธีเ ขียนค าตอบ (ก หรือ ข. หรือ ค. หรือ ง) ลงใน
กระดาษค าตอบที่เตรียมให้ไว้ 
  8. เมื่อหมดเวลาตอบค าถามจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษค าตอบ และน าส่งคณะกรรมการเพื่อตรวจ
ค าตอบ โดยใช้วิธีขานค าตอบของแต่ละทีมจนครบทุกทีม 
  9. คณะกรรมการท าการเฉลยค าตอบ ทีมที่ตอบค าถามถูกต้อง จะได้รับคะแนน 1 คะแนน หากมี
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค าถามและค าเฉลย ให้คณะกรรมการวินิจฉัยและให้ถือว่าข้อวินิจฉัยของกรรมการ
เป็นที่สุด 
  10. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน หรือ ผู้ควบคุมทีม มีสิทธิแสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้อธิบาย
ค าตอบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม หรือค าตัดสินของคณะกรรมการ โดยสามารถกระท าได้หลังจากเฉลย
ค าตอบ แต่ก่อนที่จะมีการเรีมต้นแข่งขันในค าถามต่อไป หรือหลังจากประกาศค าตักสินของคณะกรรมการ
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ในทันทีแล้วแต่กรณี มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ และเมื่อได้ข้อยุติในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวแล้ว จึงจะ
ด าเนินการแข่งขันในข้อต่อไป 
  11. ค าถามที่จะใช้ในการแข่งขัน จะต้องเป็นข้อที่ยุติจากตัวบท หรือค าพิพากษาศาลฎีกา หากเป็น
กรณีน าข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาศาลฎีกามาตั้งเป็นค าถาม ค าพิพากษาศาลฎีกานั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ยุติใน
ปัจจุบันแล้ว โดยพึงหลีกเลี่ยงการน าความเห็นทางกฎหมายที่อาจตีความเห็นทางกฎหมายที่อาจตีความได้
หลายนัยมาใช้เป็นฐานในการตั้งเป็นค าถาม หากค าถามใดมีความผิดพลาดให้ถือว่าค าถามนั้นเป็นโมฆะ และให้
แต่ละทีมได้รับ 1 คะแนนส าหรับค าถามข้อดังกล่าว 
  12. เมื่อสิ้นสุดค าถามทั้ง 16 ข้อแล้วให้รวมคะแนน ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้
คะแนนสูงสุดล าดับถัดมาจะได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 และรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ตามล าดับ 
  13. กรณีที่มีทีมได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ท าการแข่งขันต่อเฉพาะทีมที่คะแนนสูงสุดเท่ากันนั้นด้วย
ค าถามส ารองซึ่งท าการเลือกจากค าถามของมหาวิทยาลัยอื่นที่มิใช่คู่แข่งขันที่คะแนนเท่ากัน สลับเปลี่ยน
ค าถามกันโดยท าการแข่งขันทีละ 1 ข้อ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ และได้ทีมที่ได้รับรางวัลตามที่ก าหนด 
  14. กรณีที่ค าถามส ารองถูกใช้หมดสิ้น แต่ยังมิอาจหาทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรอง
ชนะเลิศอับดับที่ 2 ได้ครบถ้วน ให้กรรมการจากมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมิใช่คู่แข่งขันเป็นผู้ตั้งค าถามข้ึนใหม่ และ
ท าการแข่งขันต่อทีละ 1 ค าถามไปจนกว่าจะหาผู้ชนะและมีทีมผู้ได้รับรางวัลครบถ้วนตามที่ก าหนด 
  15. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมายังสถานที่แข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้น เพื่อรายงานตัวและเข้าร่วม
การแข่งขัน กรณีมีเหตุสุดวิสัย อาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะต้องแจ้งต่อกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 
  16. กรณีทีมใดทีมหนึ่ง หรือหลายทีมมาไม่ทันเวลาเริ่มการแข่งขัน ให้รอการแข่งขันไว้จนกว่าจะมา
ครบทุกทีม  แต่หากล่วงเลยเวลาการแข่งขันตามที่ก าหนดไว้เดิมเป็นเวลากว่า 30 นาทีแล้ว และคณะกรรมการ
ไม่ได้รับแจ้งเหตุสุดวิสัยจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมการ
แข่งขันได้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
  17. ในกรณีที่พบปัญหา หรือเหตุขัดข้องอื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฏตามกติกาการแข่งขันข้างต้นนี้
ให้การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
 
หมายเหตุ 1. หลังจากลงทะเบียนทีมที่เข้าแข่งขันครบถ้วนแล้ว จะมีการจับฉลากที่นั่งส าหรับทีมที่เข้าแข่งขันใน
รอบค าถามข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 8 และเมื่อพักการแข่งขันเป็นเวลา 15 นาที จะมีการจับฉลากที่นั่งส าหรับทีมที่เข้า
แข่งขันอีกครั้งในรอบค าถามข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 16 
  2. ผู้จัดการแข่งขันขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก าหนดการ สถานที่แข่งขันเพื่อความเหมาะสม 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
1. อาจารย์ ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ     
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ     
3. อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา            
4. อาจารย์พวงรัตน์ เชื้อรบ ชาญสตพัชร         

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นางสาวจารุวรรณ กลิ่นจันทร ์
2. นางสาวสุวรีย์ ทรัพย์แสนล้าน 
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3. นางสาวชลิดา วงษ์อิศวร 
4. นายสรณรงค์ มาดี 
5. นายกษิดิษ เกิดโต 
6. นายณัฐชัย แก้วโกสุม 
7. นายธนวันต์ แดงนาพันธ์ 
8. นางสาวสมรรัตน์ ชีระพงศ์ 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อรรถพล ศรสีวัสดิ์นุภาพ 
2. อาจารย์อรทัย แซเ่บ ๊
3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง 
4. อาจารย์วันรัต รื่นบุญ 
5. อาจารย์ ดร.ศริินทร์ อินทรวิชะ 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
1. นางสาวศิวพร ถึงแสง 
2. นางสาวชนัญญา สหีิน 
3. นายสุรศักดิ์ นามถาวร 
4. นายศตวรรษ กองแก้ว 
5. นายภิญโญ ณ บางช้าง 
6. นายสิทธิพร ทองขาว 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร 
2. อาจารยส์มชาติ เกตุพันธ์ุ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นาย จักรภพ ปลพีุ่ม 
2. นางสาว จินดารัตน์ จ าปาเทศ 
3. นางสาว นาถยา แก้วศรีงาม 
4. นางสาว พิมพล์ภัส อิ่มทรัพย ์
5. นางสาว เบญจมาภรณ์ ปลอดดี 
6. นางสาว ศรนภา แสงสุข 
7. นายพงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร ์
8. นางสาว สนธยา โจมกัน 
9. นางสาว อุมาพร สิทธิบรูณาญา 
10. นางสาว เขมิกา ตุ้มฉิม 
11. นางสาว ภาวิณี ขุนพัฒน์ 
12. นาย ประชา การินทร ์
13. นางสาวกาญจนาภรณ์ ธรรมด ี
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อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผศ.ดร. ปิยะพร ตันณีกลุ 
2. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
3. อาจารย์นเรศ ชูดวง 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ 
2. นางสาวมานิตา แผ้วใจสุข 
3. นางสาวอารรีัตน์ ศรีทองอ่อน 
4. นายจรุงเกียรติ พารา 
5. นายสถิตพงศ์ พุ่มน้ าเย็น 
6. นางสาวนันทยา มงคลมาตย์ 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
 

1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………. 
 


