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ก่อนวันแขง่ขัน 

 วัน รายละเอยีด หมายเหต ุ
1 18 กันยายน 2020 ประกาศโจทย์การแข่งขันบนบล็อกและหน้าเฟสบุ๊คของ ICRC และอีเมล์

ที่ส่งไปให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจ 
 

2 นับตั้งแต่วันที่มีการ
ประกาศโจทย์การแข่งขัน
ถึง 25 ต.ค. 2020 

ลงทะเบียนทีมที่เข้าแข่งขัน Registration of teams ภายในเวลา 23.59 
น. ของวันที่ 25 ต.ค.  

3 27 กันยายน 2020 ส่งค าร้องขอให้คณะผู้จัดงานชี้แจงโจทย์การแข่งขัน (ถ้ามี)  
4 5 ตุลาคม 2020 ชี้แจงโจทย์การแข่งขัน (ถ้ามี)  
5 29 ตลุาคม 2020 ส่งค าฟ้องและค าให้การ: ส่งไฟล์ทางอีเมล์ ภายในเวลา 23.59 

น. ของวันที่ 29 ต.ค.  
6 29 ตุลาคม 2020 ถอนตัวจากการแข่งขัน ภายในเวลา 23.59 

น. ของวันที่ 29 ต.ค. 
2020 

7 6 พฤศจิกายน 2020 จับคู่ทีมเพื่อแลกเปลี่ยนส่งค าฟ้องและค าให้การ  
8 2 พฤศจกิายน 2020 ส่งค าฟ้องและค าให้การ: จ านวน 6 ฉบับทางไปรษณีย์ เอกสารถึง ICRC 

ภายในวันที่ 2 พ.ย. 
 

วันศุกร ์ที ่13 พฤศจิกายน 2563 – การแขง่ขันบทบาทสมมต ิ
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 09.30 การปฐมนิเทศทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันบทบาทสมมติใน

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
 

08.30 – 09.30 สรุปรายละเอียดกิจกรรมและซักซ้อมบทบาทส าหรับกรรมการ  
09.30 – 10.00 พิธีเปิดการแข่งขัน  
10.00 – 10.15 พัก  
10.30 – 12.50 แข่งขันบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองที่ 1 (กลางแจ้ง) ทั้งหมด 5 ฐาน (กลางแจ้ง 4 ฐาน และ 

ในร่ม 1 ฐาน) 
10.05 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันช่วงแรกพบอาสามัครน าทาง ฐานกิจกรรมกลางแจ้ง 1 - 4 
10.15 – 11.35  ทีมผู้เข้าแข่งขันกลุ่มแรกเริ่มแข่งขันบทบาทสมมติ สถานการณ์

จ าลองที่ 1 
กลางแจ้ง 

11.25 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันช่วงที่สองพบอาสามัครน าทาง กลางแจ้ง 



11.35 – 12.55 ทีมผู้เข้าแข่งขันกลุ่มที่สองเริ่มแข่งขันบทบาทสมมติ 
สถานการณ์จ าลองที่ 1 

กลางแจ้ง 

12.55 – 14.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 – 14.30 แข่งขันบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองที่ 1 ฐานที่ 5   
14.40 – 15.40 แข่งขันบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองที่ 2 (ในร่ม)  
15.40 – 15.55  พัก  
15.55 – 16.55 แข่งขันบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองที่ 3 (ในร่ม)  
16.55 – 17.30 ประกาศคะแนนและผลการแข่งขันบทบาทสมมติ  

 

วันเสาร ์ที ่14 พฤศจกิายน 2563 – สัมนากฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ และการแขง่ขันศาลจ าลอง 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนเฉพาะกรรมการ อาจารย์ผู้ฝึกสอนประจ าทีม 

อาจารย์ผู้เข้าสังเกตการณ์ และผู้ที่ได้รับเชิญ (ไม่รวมผู้เข้า
แข่งขัน)  

 

08.30 – 13.30 สัมนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  

 

08.30 – 09.10 สัมนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในหัวข้อ “การใช้
กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศในประเทศไทย” โดย  
พันเอก ดนัยพันธ์ุ อัตตะสาร รองผู้ก ากับการสอบสวน
คดีอาญา ส านักงานพระธรรมนูญทหารกองทัพบก 

 

09.10 – 09.50 สัมนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในหัวข้อ “มุมมอง
วิชาการต่อกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศในประเทศ
ไทย” โดย พันเอก เสนีย์ พรหมวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการกอง
กฎหมายทหารและกิจการต่างประเทศกรมพระธรรมนูญ 

 

09.50 – 10.20 พักเบรค  
10.20 – 11.00 ศาสนาพทุธและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

โดย พระมหาบุญช่วย ดูใจ  
 

11.00 – 11.30 ICRC คอืใคร และหนา้ทีข่องเราคอือะไร โดย คุณไกสอน 
เตียวประเสริฐ หัวหน้าส านักงานย่อย คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ (ICRC) ส านักงานเชียงใหม่ 

 

11.30 – 12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 – 13.30 ข้อทา้ทายในการใขก้ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

เวิร์กช็อประดมความคิด และช่วงถาม-ตอบส าหรับผู้เข้าร่วม
ทุกท่าน 

 

13.30 – 14.15 พักผ่อนตามอัธยาศัย  
14.15 – 15.00 การประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันศาลจ าลอง 

แก่คณะกรรมการ 
 

14.30 – 15.00 ลงทะเบียนทีมผู้เข้าแข่งขัน  
15.00 – 17.00 แถลงการด้วยวาจารอบที่ 1  
17.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย  



 
วันอาทติย ์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020 – ศาลจ าลอง 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนทีมผู้เข้าแข่งขัน   
08.30 – 10.30 แถลงการด้วยวาจารอบที่ 2  
10.30 – 10.45 พัก  
10.45 – 12.45 แถลงการด้วยวาจารอบที่ 3  
12.45 – 13.45 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.45 – 15.15 แถลงการด้วยวาจารอบชิงชนะเลิศ  
15.15 – 16.00 ประกาศคะแนน ผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล   
16.00 – 17.30 พิธีปิดและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  

 


