
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2561 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวันที่ 7  เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่ปวงประชาชนชาวไทยได้น้อมร าลึกถึง
พระคุณของ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวงการ
กฎหมายไทย เป็นผู้วางรากฐานกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสยามประเทศ ในหน่วยงานราชการ
หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรื่องการศาลและกฎหมาย มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานวันรพี คือ การร าลึกถึงคุณ
งามความดีและคุณูปการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรก
ฤทธิ์และส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายและตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมให้
เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน  
 เพ่ือน้อมร าลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน-
ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านกฎหมายให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนและผู้ที่
สนใจ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้จัด
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัดต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือเสริมสร้างความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้เรียน 
2.2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกฎหมาย 
2.3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.4. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 75  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 

 
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

4.1. จัดการแข่งขัน วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 



5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
5.1. ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
6. ลักษณะกิจกรรม 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเภท
ทีม ทีมละ ๓ คน  โดยมีการแข่งขันเพียงรอบเดียว ในวัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด 

 
7. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

7.1. ระดับมัธยมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ม.4-6) ทั้ง 3 คน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

7.2. สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ไม่จ ากัดเพศ และสามารถศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันได้ 
 

8. กติกาข้อก าหนดของการแข่งขัน 
8.1. วิธีการแข่งขัน    

 นักเรียนทุกคนในแต่ละทีม จะต้องตอบค าถามปัญหากฎหมายตามกติกาและวิธีการที่
คณะท างานก าหนด เพ่ือชิงรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒  

8.2. กติกาการแข่งขัน (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
1) การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเภททีม ทีมละ ๓ คน 
2) ทีมที่จะเข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนและนั่งประจ าที่ตามเวลาที่ก าหนด

ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการแข่งขัน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาถึงเหตุสุดวิสัยและอนุโลมให้ทีมท่ีมารายงานตัวช้ากว่าก าหนดดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ อย่างไรก็
ตามหากการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้ว ทีมดังกล่าวไม่มีสิทธิตอบค าถามและได้คะแนนในข้อที่กรรมการได้ถาม
ค าถามไปแล้ว 

3) ห้ามมิให้ใช้ต ารา ตัวบทกฎหมาย หรือเอกสารอย่างใดๆ และให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
และห้ามมิให้ใช้วิธีการสื่อสารใดๆ ในขณะแข่งขัน  

4) บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยหรือสื่อสาร
กับผู้เข้าแข่งขัน ทีมท่ีฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันและต้องออกจากการแข่งขันทันที 

5) หลังจากได้รับกระดาษค าตอบให้แต่ละทีมเขียนหมายเลขล าดับทีมของตนที่มุมบนขวา
ของกระดาษค าตอบ หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าทีมนั้นสละสิทธิไม่ตอบค าถามข้อนั้น 

6) แต่ละค าถามจะอ่านเพียง ๑ ครั้ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดภายใน
ระยะเวลา 6๐ วินาที  โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านค าถามจบ  

7) วิธีการเลือกค าตอบให้ใช้วิธีกากบาทข้อที่เลือกลงในกระดาษค าตอบที่เจ้าหน้าที่แจกให้ 



8) ทีมที่ตอบค าถามถูกจะได้คะแนนค าถามละ ๑ คะแนน เว้นแต่กรณีที่กรรมการก าหนด
คะแนนเป็นพิเศษส าหรับค าถามข้อใดข้อหนึ่ง และทีมที่ตอบค าถามผิดจะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น 

9) การพิจารณาและค าตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด 
10) ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้อธิบายค าตอบ

และเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับค าถาม หรือค าตัดสินของคณะกรรมการฯ โดยสามารถกระท าได้หลังจาก
เฉลยค าตอบและก่อนการถามค าถามข้อถัดไป หรือหลังจากการประกาศค าตัดสินของคณะกรรมการฯ 
ในทันที แล้วแต่กรณ ีมิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ 

11) ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องตอบค าถามจ านวน ๑๕ ข้อ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัล
ชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดถัดมาจะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ตามล าดับ 

12) กรณีมีทีมที่เข้าแข่งขันตอบค าถามถูกต้องและได้คะแนนสูงสุดในแต่ละล าดับหลายทีม ให้
ทีม  ที่มีคะแนนเท่ากันในแต่ละล าดับแข่งขันกันต่อไปโดยใช้ค าถามส ารอง ให้ทีมที่เข้าแข่งขันตอบค าถามที
ละ ๑ ข้อ จนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และชนะเลิศ ตามล าดับ  

13) กรณีที่หมดค าถามส ารองแล้ว แต่ยังไม่สามารถคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แล้วแต่กรณี ให้กรรมการฯ เป็นผู้ตั้งค าถามขึ้นใหมแ่ล้วถามจนกว่าจะได้
ทีมท่ีได้รับรางวัลครบถ้วน 

 
9. วิธีการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันฯ ได้ดังนี้ 

9.1. สมัครด้วยตนเอง ที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
9.2. โหลดใบสมัครทาง http://web.tpp.ac.th/60/?p=6034 แล้วส่งใบสมัครทางที่ครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

10. รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน 
10.1. รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษาจ านวน ๑,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
10.2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ทุนการศึกษาจ านวน 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
10.3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษาจ านวน 300 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 
11. ขอบเขตค าถามที่ใช้ในการแข่งขัน 

11.1. ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 

3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  

5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

6) พระประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ฯ 



ก าหนดการ 
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องโสตทศันูปกรณ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
...................................................................................................................................... 

 
 13.00 – 13.15 น.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกล่าว

รายงานในการจัดการแข่งขันต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้อ านวยการ
โรงเรียนกล่าวเปิดการแข่งขัน 

 13.15 – 14.15 น.  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 14.30 – 15.00 น. ประกาศผลรางวัลและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา 
   กฎหมาย  
 15.00 – 15.10 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเวลา 12.30–13.00 น. 
 ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  ผู้ประสานงาน นายอรรถพล  พลวัฒน์  โทร.089-7260634 



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
เวลา 13.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องโสตทศันูปกรณ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 
1. ชื่อสถานศึกษา 

............................................................................................................................. ............................

....................................................................................................... .................................................. 
 

2.  ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน รายละเอียดดังนี้ 
 
1) ชื่อทีม

................................................................................................................. ........................ 
2) ชื่อ-สกุล สมาชิกในทีม 

1. .....................................................................     ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 
2. .....................................................................     ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 
3. .....................................................................     ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 

 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
นายอรรถพล  พลวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โทร : ๐89-7260634 

....................................................................................................................................................... 


