
หน้า 1 จากหน้า 13 
 

การแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ:  

ศาลจ าลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2563 

(รอบภาษาไทย) 

 

 
 

ณ ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

13 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 

 

 

• กฎการแข่งขันทั่วไป 

• กฎการแข่งขันในส่วนศาลจ าลอง 

• กฎการแข่งขันในส่วนบทบาทสมมติ 

 

กรุณาสังเกตและจดจ ารายละเอียดเพื่อติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันของการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ: ศาลจ าลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2563 (รอบภาษาไทย) ดังที่ปรากฏ

ข้างล่างน้ี 

ที่อยู่: คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ   

ส านักงานภูมิภาคกรุงเทพ ฯ  

191/6-8 ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก 

คลองเตย กรุงเทพมหานครฯ 10110  

โทรศัพท์:   +66 2262 1680  

E-mailing   kwongkom@icrc.org (กณิศา วงค์คม) และ 

   schongchuwanich@icrc.org (สิปปกร จงชูวณิชย์) 
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กฎการแข่งขันท่ัวไป 

หลักทั่วไป 

1. การแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ: ศาลจ าลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2563 
(รอบภาษาไทย) (ชื่อย่อ “การแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทย”) ประกอบด้วย: 

a. การแข่งขันศาลจ าลอง 

b. การแข่งขันบทบาทสมมติ  

2. การแข่งขันจัดโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ส านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับส านักวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของไอซีอาร์ซี ซ่ึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
ท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานและบริหารจัดการของการแข่งขัน 

a. การร้องเรียน 

i. การร้องเรียนท ากระท าได้ตามที่ระบุในกฎการแข่งขันฉบับทางการเท่านั้น  

ii. ค าร้องต้องมาจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือผู้ฝึกประจ าทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น. 

iii. ค าร้องทั้งหมดต้องระบุต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาเนื้อหา
ของค าร้องและมาตรการที่เหมาะสม โดยการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด  

iv. ค าร้องที่ไม่มีลักษณะที่ระบุข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  

3. ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอ านาจ  

a. วางแผนและจัดการแข่งขันร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 

b. ก าหนดและตีความกฎการแข่งขันและพิจารณาค าตอบและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากการตีความและปรับใช้กฎการแข่งขัน  

c. แต่งตัวเลขาธิการ หากจ าเป็น 

d. แต่งตั้งผู้ตัดสิน โดยรับฟังความเห็นจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 

e. แก้ไขกฎการแข่งขันอย่างเหมาะสม 

f. บันทึกวิดีโอการแข่งขัน ทั้งในบางส่วนหรือตลอดการแข่งขัน  

i. การเข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่าทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันยินยอมให้มีการบันทึกวีดีโอและ/หรือถ่ายรูปโดยไอซีอาร์ซี
และหรือมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 

ii. การบันทึกวีดีโออ่ืน ๆ กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น  

4. อี เ ม ล ติ ด ต่ อ ข อ งก า ร แข่ ง ขั น  –  ค า ถ า ม แ ล ะ ค า ข อ เ อ ก สา ร ก า ร แ ข่ ง ขั นต้ อ ง ส่ ง ม า ยั ง  kwongkom@icrc.org แ ละ 
schongchuwanich@icrc.org 

5. เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จัดการแข่งขันสองประเภทร่วมกัน ทีมทั้งหมดต้องเข้าร่วมการแข่งขันบทบาทสมมติ แต่อาจเลือกเข้าไม่ร่วมการ
แข่งขันศาลจ าลองได้  

6. การค านวณคะแนนของการแข่งขันแต่ละประเภทจะค านวณแยกเป็นเอกเทศ การแข่งขันแต่ละประเภทจะมีมาตรวัดคะแนน ซ่ึงจะไม่มี
การน าคะแนนของการแข่งขันทั้งสองมารวมกัน 
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7. ทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดในรอบสุดท้ายของการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันนั้น 

8. ภาษาที่จะใช้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันจะเป็นภาษาไทย หลักและกฎการแข่งขัน ปัญหาศาลจ าลอง และจดหมายติดต่อสื่อสารจะ
เป็นภาษาไทย เอกสารอ่ืน ๆ อาจเป็นภาษาอังกฤษได้  

9. กฎการแข่งขันแต่ละประเภทมีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ กฎการแข่งขันแต่ละประเภทจะต้องใช้ประกอบกับกฎการแข่งขันทั่วไปนี้  

 

สถาบันที่เข้าร่วมและการลงทะเบียน  

คุณสมบัติ  
 

10. การแข่งขันนี้เปิดรับทีมเข้าร่วมแข่งขันจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ยกเว้นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจากจังหวัด
ภาคใต้นับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป  

 

11. นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมควรมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีรายชื่อปรากฏเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถานบันที่มี
สิทธิ์เข้าร่วมในปีภาคการศึกษา พ.ศ. 2563 โดยนิสิต/นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้ หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 
a. ก าลังศึกษาปริญญาเอก 

b. มีวุฒิระดับปริญญาเอกแล้ว  

c. มีอาชีพสอน ไม่ว่าจะเต็มเวลาหรือไม่  

d. ได้รับหรือมีใบอนุญาตว่าความ ไม่ว่าจะในเขตอ านาจศาลใดก็ตาม  

e. ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วครบสองครั้งในปีที่ผ่าน ๆ  มา ไม่ว่าจะในบทบาทผู้ว่าความ นักวิจัย หรือผู้เข้าร่วมบทบาทสมมติ นิสิต/
นักศึกษาต้องประกาศอย่างชัดแจ้งและสัตย์จริงว่ายังไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครบสองครั้งแล้วในปีที่ผ่าน ๆ มา หากมีการแจ้งความ
เท็จ อาจท าให้ทั้งทีมถูกตัดสิทธิ์เข้าแข่งขัน 

 
องค์ประกอบของทีม 
 

12. ในการแข่งขันทั้งสองประเภท ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขงัจะต้องมีสมาชิกทัง้หมด 3 คน  
 

a. ในการแข่งขันศาลจ าลอง ต าแหน่งของสมาชิกของทีมประกอบไปด้วย ผู้ให้การ (mooter) 2 ต าแหน่ง และ ผูว้ิจัย (researcher) 1 
ต าแหน่ง โดยสมาชิกของทีมอาจเปลี่ยนแปลงต าแหน่งระหว่างรอบการแข่งขันไดต้ามความเหมาะสม แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน
ต าแหน่งในระหว่างการให้การ  

b. ในการแข่งขันบทบาทสมมตินั้นไม่มีก าหนดต าแหน่งแน่นอน โดยสมาชิกของทีมจะได้รับบทบาทตามสถานการณ์  

13. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนิสิต/นักศึกษาในสถาบันของตน 1 คนให้เป็นตัวส ารอง โดยสามารถระบุตัวส ารองส าหรับกรณีที่สมาชิกในทีม
ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยการเปลี่ยนตัวให้ตัวส ารองลงแข่งขันแทนนั้นจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น  

 

14. จ านวนทีมที่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขันให้มีสูงสดุ 12 ทีม โดยมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งส่งทีมเข้าร่วมได้สูงสุด 4 ทีม ในกรณีที่มทีีมสมัคร
เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 12 ทีม ทุกทีมจะต้องเข้าสอบวัดความรู้พ้ืนฐานกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การคัดเลือกทีมเข้า
ร่วมการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาเพ่ือให้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทุก ๆ มหาวทิยาลัยที่เข้าร่วม  
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ขั้นตอนการลงทะเบียน  
 

15. ทุกทีมจะต้องส่งอีเมลโดยระบุถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันมาที่ kwongkom@icrc.org และschongchuwanich@icrc.org ภายใน 
23.59 (GMT +7/Bangkok time) วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้   
  
a. ชื่อของสมาชิกทีม ปีการศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ และข้อมูลติดต่อ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ) 

b. ประเภทของการแข่งขันที่ต้องการเข้าร่วม (โดยอาจเลือกการแข่งขันบทบาทสมมติอย่างเดียวหรือศาลจ าลองและการแข่งขัน

บทบาทสมมติร่วมกัน)  

c. ในส่วนของการแข่งศาลจ าลอง กรุณาระบุบทบาทของสมาชิกในทีม ได้แก่ ผู้ให้การคนที่ 1 ผู้ให้การคนที ่2 และผู้วิจัย  

d. ชื่อของตัวส ารอง (ถ้าม)ี  

e. เคยมปีระสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันนี้มาก่อนหรือไม่ จ านวนก่ีครั้ง 

f. ข้อมูลติดต่อของอาจารย์ที่มีหน้าที่ดูแล ผู้ฝึก หรือผู้ดูแลกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย  

g. ชื่อและข้อมูลติดต่อ ได้แก่ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทีต่ิดต่อได้ที่ไม่ได้เป็นนสิิต/นักศึกษา แต่เป็นตัวแทนของคณะ/

มหาวิทยาลัยที่อาจติดต่อได้  

h. โปรดเขียนตอบในประเด็นต่อไปนี้ โดยจ ากัดค าที่ 500 ค า 

i. เหตุใดทีมของคุณจึงมีความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

ii. ในความเห็นของคุณ การแข่งขันนี้จะเป็นผลดีต่อสถาบัน/คณะของคุณอย่างไร  

iii. ในความเห็นของคุณ การแข่งขันนี้จะเป็นผลดีต่อทีมของคุณอย่างไรบ้าง  

 
16. ทีมที่สมัครแล้วที่ต้องการถอนรายชื่อทีมออก จะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 
ผู้ตัดสิน  

 
17. คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้เลือกผู้ตัดสิน โดยจะเชิญผู้พิพากษา ทนาย นักวิชาการ อาจารย์ อดีตผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้เชี่ยวชาญ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานขององค์กรระหว่างประเทศเข้ามาเป็นผู้ตัดสิน   
 

18. คณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกผู้ตัดสินนั้น   
 

19. การตัดสินของผู้ตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
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ผลประโยชน์ขัดกัน  

20. จะไม่มีการเปิดเผยสถาบันของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ห้ามมิให้ โค้ชหรือสมาชิกในทีมเปิดเผยข้อมูลของทีมของตน หากมีการ
ละเมิดกฎข้อนี้ จะเป็นท าให้มีการลงโทษตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณา (เช่น การหักคะแนน
หรือการตัดสิทธิ์การแข่งขันในกรณีร้ายแรง) โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าเป็นผู้ตัดสินจะต้องเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ (ถ้าหากมี) กับ
สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดคณะผู้ตัดสินโดยหลีกเล่ียงความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในการตัดสิน ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ตัดสินที่มีความเป็นกลางอย่างแน่ชัดให้เข้าร่วม
ตัดสินการแข่งขันได้ ทั้งนี้ผู้ตัดสินไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณาให้คะแนนในการแข่งขันที่มีสถาบันของตนเป็นคู่กรณี  

 

การไม่เปิดเผยข้อมูล  

21. ผู้ตัดสินไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน ซ่ึงรวมไปถึงห้ามมิให้เปิดเผยเกณฑ์การตัดสิน แนวทางตัดสิน ตลอดจน
สถานการณ์จ าลองแก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

 

ปัจจัยด้านการเดินทางและที่พัก  
 
ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม  

 
22. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันอาจท าการค้นคว้า

หาเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมการวิจัยเองได้ แต่ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาเอกสารเพ่ิมเติม ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

23. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร (อาหารเที่ยง 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ) ระหว่างการจัดแข่งขัน แต่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่พักหรือการเดินทางไปกลับสถานที่จัดการแข่งขันหรือค่าค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ดังนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงแนะน าให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
จัดการเร่ืองการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันของตนเองให้มีความยืดหยุ่น 
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กฎอย่างเป็นทางการ 

ส าหรับ 

การแข่งขันในส่วนของศาลจ าลอง 

 

 
ส านวนคดี 
 
1. คณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิตัดสินเลือกคดีส าหรับการแข่งขันศาลจ าลอง  
 
การแจกส านวนคดี 
 
2. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ส านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ จะเป็นผู้แจกจ่ายส านวนคดี โดยจะแจกจ่ายให้แก่ทีมที่เข้าร่วมการ
 แข่งขัน และการจัดล าดับทีมจะจัดตามล าดับการสมัคร จึงขอแนะน าให้ผู้ที่สนใจลงสมัครรีบสมัครตั้งแต่เนิ่น   
 
 
ข้อเท็จจริงและการขยายความขององค์ประกอบในคดี  

3. ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับประเด็นของการแข่งขันศาลจ าลองจะปรากฏอยู่ในส านวนคดี ไม่อนุญาตให้มีการน าเสนอข้อเท็จจริงภายนอก
 เพ่ิมเติม เว้นเสียแต่จ าเป็นและสมเหตุสมผลและเหมาะสมต่อบริบทของส านวนคดี  

4. หากต้องการขอค าขยายความของส านวนคดี จะต้องยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 
 โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะส่งค าขยายความ (ถ้ามี) ให้แก่ทีมภายในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

 
แนวทางในการเขียนค าร้อง  
 
รูปแบบและความยาวของค าร้อง  
 
5. ทุกทีมจะต้องส่งค าร้องทั้งฝ่ายโจทก์และจ าเลย  
 
6. การเขียนค าร้องจะต้องมีระยะห่าง 1.5 ระหว่างบรรทัด (1.5 line-spacing) ใช้ฟอนท์ TH Sarabun ขนาด 16 จ านวนค าร้องทั้งหมด
 จะต้องไม่เกิน 4000 ค า ซ่ึงรวมถึงค าจ่าหน้าเอกสาร การระบุอ้างอิง หมายเหตุด้านล่าง ฯลฯ  
 
 หากจ านวนค าร้องเกิน 4000 ค า คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดคะแนนในส่วนค าร้องดังต่อไปนี้  
 
 เกิน 1 – 100 ค า  -   คัด 5 คะแนน 

เกิน 101 – 200 ค า  -   ตัด 10 คะแนน 
เกิน 201 – 400 ค า  -   ตัด 20 คะแนน 

 เกิน 401 ค าขึ้นไป  -   ตัด 30 คะแนน 
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7. การอ้างอิงเอกสารจะต้องเป็นการอ้างอิงในรูปแบบที่ระบุในตัวค าร้องเองหรือในหมายเหตุด้านล่างเท่านั้น และรูปแบบการอ้างอิงจะต้อง
 ถูกต้องและชัดเจน. 
 
8. ปกเอกสารค าร้องจะต้องมี 2 หน้า  
 

a. ปกหน้าแรกจะต้องระบุชื่อของสถาบันการศึกษาของทีม ชื่อของสมาชิกในทีม และระบุว่าเป็นค าร้องของโจทก์หรือจ าเลย  
 

b. ปกหน้าหลังจะต้องระบุเพียงเลขประจ าทีมเท่านั้น ซ่ึงเลขประจ าทีมนี้จะส่งมอบให้กับตัวแทนของทีมเม่ือทีมได้ลงทะเบียนแล้ว (ดู
กฎข้อ 2 ในกฎการแข่งขันทั่วไป)  

 
c. กรุณาระบุในรูปแบบดังต่อไปนี้:  

 
Prosecution (โจทก์) /Defense (จ าเลย) + เลขทีมในวงเล็บ + ตัวอักษร T  
ตัวอย่าง:  
Prosecution (2001T) ส าหรับค าร้องฝ่ายโจทก์ของทีม 2001  
Defense (2012T) ส าหรับค าร้องฝ่ายจ าเลยของทีม 2012 

 
 รูปแบบการระบุเช่นนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการรักษาความลับของทีมที่เข้าร่วมและเพ่ือให้เกิดความไม่ล าเอียงในการให้คะแนน 
 
9. การตั้งชื่อไฟล์ กรุณาระบุในรูปแบบดังต่อไปนี้  

 
Prosecution (โจทก์) (P) /Defense (จ าเลย) (D) + เลขทีม + ตัวอักษร T  
ตัวอย่าง:  
P2001T ส าหรับค าร้องฝ่ายโจทกข์องทีม 2001  
D2012T ส าหรับค าร้องฝ่ายจ าเลยของทมี 2012 

 
 
การส่งเอกสารค าร้อง  
 
10. ทุกทีมจะต้องส่งเอกสารค าร้อง 2 ช่องทาง  

a. ทางอีเมล โดยระบุถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อย่างช้าสุดภายในเวลา 23:59 วันที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยส่งมาที่ 
kwongkom@icrc.org และschongchuwanich@icrc.org และกรุณาส่งไฟลม์าในรูปแบบของ word document (.docx or .doc) 
และ PDF document (.pdf) 

b. ค ารองเป็นรูปเล่ม 6 ฉบับ ผ่านทางไปรษณีย์หรือส่งมอบภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ส่งถึง:  

แผนก IHL คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ส านักงานภูมิภาคกรุงเทพ ฯ 191/6-8 ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพมหานครฯ 10110  

 
กรณีส่งเอกสารค าร้องช้า: ในกรณีที่มีการส่งเอกสารค าร้องช้าตามที่ปรากฏในกฎข้อที่  17 ของกฎการแข่งขันทั่วไป คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะตัดคะแนนวันละ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน   

 
การไม่ส่งเอกสารค าร้อง: ทีมที่ไม่ส่งเอกสารค าร้องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการเข้าแข่งขัน  

 

mailto:schongchuwanich@icrc.org
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การแก้ไขค าร้อง  
 
11. เอกสารค าร้องไม่อาจแก้ได้หลังจากส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว 
 
 
การจับคู่ทีมและการแลกเปลี่ยนเอกสารค าร้อง  
 
12. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจับคู่ทีม โดยจะประกาศการจับคู่ทีมในรอบแรกภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   

 
13. การแลกเปลี่ยนเอกสารค าร้อง จะด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะแจกจ่ายเอกสารผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 
 
การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการฝึกซ้อม  
 
การเขียนค าร้อง  
 
14. ค าร้อง การอ้างอิง และการตรวจอักษรจะต้องเป็นงานที่เขียนและวิจัยโดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเทา่นั้น  
 
 
การให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษา  
 
15. เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาของสถาบันของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ฝึกประจ าทีม ควรให้ค าปรึกษาเฉพาะในส่วนเนื้อหาทั่วไป เช่น 

ประเด็นปัญหาของส านวนคดี ให้ค าแนะน าในการระบุแหล่งวิจัย และความเห็นโดยทั่วไปในส่วนที่เหมาะสม เช่น การให้เหตุผล การ
น าเสนอ และรูปแบบการให้การ  

 
 
รอบฝึกซ้อม 
16. มหาวิทยาลัยอาจจัดการฝึกซ้อมให้แก่ทีมก่อนการแข่งขันเร่ิมต้นได้  

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน  
  
17. การแข่งขันศาลจ าลอง ภาคภาษาไทย ประจ าปี พ.ศ. 2563 จะจัดที่ ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 
 

องค์ประกอบของทีมและล าดับขั้นในการว่าความ  

 
18. ทุกทีมมีผู้ว่าความ 2 ต าแหน่ง ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ว่าความล าดับที่หนึ่ง และ ผู้ว่าความล าดับที่สอง ตามที่ทีมระบุไว้  
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19. แต่ละทีมจะมีเวลาว่าความทั้งสิ้น 40 นาที ซ่ึงรวมถึงเวลาที่ใช้การพิสูจน์แย้ง โดยผู้ว่าความล าดับที่หนึ่ง และ ผู้ว่าความล าดับที่สอง 
สามารถใช้เวลาสูงสุดคนละไม่เกิน 20 นาที ในส่วนการให้การหลัก (ไม่รวมถึงเวลาที่จะใช้ส าหรับการพิสูจน์แย้ง)   
20. ล าดับขั้นในการให้การ: 

a. ผู้ว่าความล าดับที่หนึ่ง ฝ่ายโจทก์  
b. ผู้ว่าความล าดับที่สอง ฝ่ายโจทก์  
c. ผู้ว่าความล าดับที่หนึ่ง ฝ่ายจ าเลย  
d. ผู้ว่าความล าดับที่สอง ฝ่ายจ าเลย  
e. พิสูจน์แย้ง ฝ่ายโจทก์ (ถ้ามี ผู้ว่าความล าดับที่หนึ่งและผู้ว่าความล าดับที่สอง อาจเลือกว่าใครจะเป็นผู้พิสูจน์แย้ง) 
f. พิสูจน์แย้ง ฝ่ายจ าเลย (ถ้ามี โดยผู้ว่าความล าดับที่หนึ่งและผู้ว่าความล าดับที่สอง อาจเลือกว่าใครจะเป็นผู้พิสูจน์แย้ง) 

 
21. ทุกทีมจะต้องแจ้งเวลาที่จะใช้ในการให้การ เวลาที่ผู้ว่าความแต่ละคนจะใช้ และเวลาที่ส ารองไว้ส าหรับการพิสูจน์แย้ง เวลาที่ใช้ในการ
 พิสูจน์แย้งจ ากัดที่ 5 นาที และจะไม่มีการต่อเวลา 
 

22. เฉพาะผู้ว่าความล าดับที่หนึ่งและผู้ว่าความล าดับที่สองเท่านั้นที่สามารถด าเนินการพิสูจน์แย้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน เวลาที่
 ส ารองไว้ส าหรับการพิสูจน์แย้งไม่รวมอยู่ในเวลาที่ว่าความ ดังที่ระบุในกฎข้อที่ 19  
 
23. คณะศาลอาจพิจารณาต่อเวลาให้ผู้ว่าความได้ โดยจ ากัดสูงสุดที่ 5 นาที 
 
24. จ่าศาลจะเป็นผู้จับเวลาและขานเวลาที่เหลือส าหรับการว่าความ โดยจะด าเนินการด้วยวิธีการที่เหมาะสม ดังนี้ 

a. เมื่อเหลือ 15 นาที 
b. เมื่อเหลือ 10 นาที 
c. เมื่อเหลือ 5 นาที  
d. เมื่อเหลือ 1 นาที  
e. เมื่อหมดเวลา 
 

25. ในระหว่างการว่าความ ผู้เข้าร่วมการว่าความทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างสุภาพและเหมาะสม โดยการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
 ขณะว่าความอาจกระท าได้โดยการส่งผ่านโน้ตเท่านั้น เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ก่อให้เกิดการรบกวนการว่าความ   
 
26. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่เข้าฟังหรือสังเกตการณ์จะต้องงดกระท าการอันก่อให้เกิดเสียงอย่างไม่จ าเป็น หรือหลึกเลี่ยงการปฏิบัติ
 ตัวอย่างไม่เหมาะสม อันจะส่งผลต่อการด าเนินการแข่งขันหรือกระทบต่อการให้การของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และไม่อนุญาตให้
 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันพูดหรือสื่อสารกับผู้เข้าฟังหรือสังเกตการณ์ หรอืผู้อ่ืนใดนอกจากผู้พิพากษา และงดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือหรือ
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะอยู่ระหว่างการแข่งขัน  
 
เอกสารเพิ่มเติม  
 
27. ห้ามมิให้ทีมส่งเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนใดต่อผู้พิพากษาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานเพ่ิมเติมในระหว่างการพิจารณา แต่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันอาจ
 อ้างอิงถึงเอกสารเพ่ิมเติมเหล่านั้นได้ เพ่ือสนับสนุนค าร้องของตนในระหว่างการให้การ  
 
 
รูปแบบของการแข่งขันศาลจ าลอง  
 
28. รูปแบบของการแข่งขันศาลจ าลองประกอบด้วยการส่งเอกสารค าร้องและการให้การ (ดูกฎข้อที่ 5 ถึง 9 ในส่วนแนวทางในการเขียน
 ค าร้อง) 
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การแข่งขันในรอบการให้การจะจัดสรรดังนี้ 
 
a. รอบการให้การชั้นต้น 1 - 3 
 
ทุกทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันในส่วนการให้การชั้นต้น โดยจะสลับระหว่างโจทก์กับจ าเลยระหว่างรอบการแข่งขัน  
 
b. รอบการให้การรอบชิงชนะเลิศ 
 
สองทีมที่มีคะแนนสูงสุด (คะแนนในรอบการให้การและเอกสารค าร้อง) จะได้เข้ารอบตัดสินต่อไป โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้
ระบุต าแหน่งของแต่ละทีม (โจทก์หรือจ าเลย) และทีมที่มีคะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศจะถือเป็นผู้ชนะการแข่งขัน  
 

 
การให้คะแนน 
 
29. การให้คะแนนมี 2 ส่วน  

 
a. การให้คะแนนเอกสารค าร้อง  
b. การให้คะแนนการให้การ  

30. ในการให้คะแนนเอกสารค าร้อง ผู้ตัดสินสองคน (หรือมากกว่า) จะเป็นผู้ให้คะแนน  
 
 คะแนนสูงสุดที่อาจให้ได้ในการให้คะแนนเอกสารค าร้องจะจ ากัดไว้ที่ 100 คะแนน โดยผู้ตัดสินจะได้รับเอกสารค าร้องที่มีหน้าปกระบุ
เพียงเลขประจ าทีมเท่านั้น  

 
 ในการให้คะแนนเอกสารค าร้อง จะใช้การรวมคะแนนของผู้ตัดสินสองคน (หรือมากกว่า) และเฉลี่ยคะแนนระหว่างคะแนนของผู้ตัดสิน
สองคน หรือมากกว่า) จนได้คะแนนตัดสิน 

 
 

31. การให้คะแนนการให้การ จะตัดสินดังต่อไปนี้  
 
a. รอบการให้การชั้นต้น  
 
i. รอบการให้การชั้นต้น 1 – 3 ในการให้คะแนนรอบนี้ จะกระท าโดยผู้ตัดสินสองคน (หรือมากกว่า) โดยคะแนนสูงสุดในการให้การ จ ากัด

ไว้ที่คนละ 100 คะแนน และคะแนนรวมของทีมในรอบการให้การจะจ ากัดที่ 200 คะแนน    
 
ii. การให้คะแนนการให้การ จะใช้การรวมคะแนนดิบของผู้ตัดสินสองคน (หรือมากกว่า) การให้คะแนนตัดสินจะกระท าโดยเฉลี่ยคะแนน

ระหว่างคะแนนของผู้ตัดสินสองคน (หรือมากกว่า) โดยสองทีมที่มีคะแนนสูงสุด (รวมกันระหว่างคะแนนเอกสารค าร้องและคะแนนการ
ให้การชั้นต้น 2 รอบ จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ   

 
b. รอบชิงชนะเลิศ   
 
i. การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ จะมีผู้ตัดสินทั้งสิ้นสามคน (หรือมากกว่า) โดยคะแนนสูงสุดในการให้การจะจ ากัดไว้ที่คนละ 100 คะแนน 

และคะแนนรวมของทีมในรอบการให้การจะจ ากัดที่ 200 คะแนน     
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ii. การให้คะแนนการให้การ จะใช้การรวมคะแนนดิบของผู้ตัดสินทุกคน การให้คะแนนตัดสินจะกระท าโดยเฉลี่ยคะแนนระหว่างคะแนนของ
ผู้ตัดสินทุกคน เพ่ือตัดสินผู้ชนะ   

iii. การตัดสินใจของผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
 
รางวัลและประกาศนียบัตร  
 
ทีมที่ชนะ  
 
1. ทีมที่มีคะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นผู้ชนะการแข่งขัน  
 
ผู้ให้การดีเด่น (Best Mooter) 
 
2. ผู้ให้การที่มีคะแนนในการให้การเฉลี่ยสูงสุดในรอบการให้การชั้นต้นของการแข่งขันศาลจ าลอง จะได้รับต าแหน่งผู้ให้การดีเด่นและได้รับ

ประกาศนียบัตร  
 
เอกสารค าร้องดีเด่น (Best Memorial) 
 
3. เอกสารค าร้องของฝ่ายโจทก์ที่ได้คะแนนดีสุดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้รับประกาศเป็นเอกสารค าร้องฝ่ายโจทก์ดีเด่น และทีม

ที่เขียนค าร้องนั้นจะได้รับประกาศนียบัตร  
 
4. เอกสารค าร้องของฝ่ายจ าเลยที่ได้คะแนนดีสุดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้รับประกาศเป็นเอกสารค าร้องฝ่ายจ าเลยดีเด่น และ

ทีมที่เขียนค าร้องนั้นจะได้รับประกาศนียบัตร  
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กฎอย่างเป็นทางการ 

ส าหรับ 

การแข่งขันในส่วนของบทบาทสมมติ 

 
 
 
โครงสร้าง 

โครงสร้างทั่วไป 
 

1. ในส่วนของบทบาทสมมติ การแข่งขันจะมี 3 รอบ แต่ละรอบจะมีการน าเสนอสถานการณ์จ าลองใหม่หลังเกิดการสู้รบหรือการขัดกันทาง
อาวุธที่รุนแรงมากขึ้น ทีมจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์จ าลองในช่วงเร่ิมต้นของรอบการแข่งขันแต่ละรอบและจะได้รับการจัดสรรเวลา
ให้ท าวิจัยและเตรียมต าแหน่งของทีมก่อนเร่ิมจ าลองบทบาทสมมติแต่ละครั้ง  

 
          โครงสร้างของรอบการแข่งกัน 

ทีมต่าง ๆ  จะได้รับข้อมูลสถานการณ์จ าลองที่แตกต่างกันในแต่ละรอบและต้องพยายามบรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในแต่ละรอบนั้น
ด้วย ซ่ึงทีมจะต้องปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามองค์กรหรือกลุ่มที่ตนเป็นตัวแทนอยู่ โดยโครงสร้าง ขนาดความยาว จ านวนทีม รวมทั้งบทบาท
ของผู้ตัดสินในแต่ละรอบการจ าลองอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

การด าเนินการแข่งขัน 
เกณฑ์การประเมินทีม 
 

2. การแข่งขันมุ่งเน้นความรู้เก่ียวกับ IHL และความสามารถในการใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นส าคัญ ดังนั้น การแข่งขันจะตัดสินจาก ค ว า ม รู้
 เก่ียวกับ IHL และความสามารถในการน าเอาความรู้ดังกล่าวมาใช้งาน (โดยประเมินจากข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือก าหนด องค์ประกอบส าคัญ
 ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการน าเอา IHL ไปใช้) ตลอดจนความสามารถในการท าความเข้าใจบทบาทที่ตนเองได้รับ  

 
 การให้คะแนน 
 การแข่งขันแต่ละรอบจะประเมินจากผลงานโดยรวมของแต่ละทีม โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการประกาศให้เป็นทีมที่ชนะ 
  
 การรักษาเวลา 
 หัวใจส าคัญของการแข่งขันคือเวลา ดังนั้น ในการด าเนินการแข่งขัน หากพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมมีความล่าช้าเกินสมควรโดย ไ ม่
 สมเหตุสมผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจหักคะแนนของทีมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
 
การฝึกอบรมและการให้ค าแนะน าโดยผู้ฝึก 
การฝึกอบรมก่อนการแข่งขัน 
 

3. ทีมที่เข้าร่วมจะต้องท าการศึกษาเก่ียวกับ IHL ด้วยตนเอง และอาจเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามที่สถาบันของตนจัดให้ม ี

4. ในช่วงสัปดาห์ก่อนการแข่งขัน คณะกรรมการจัดงานจะจัดส่งเอกสารการฝึกอบรมเก่ียวกับ IHL และสื่อการเรียนการสอน เ ก่ียวกับ 
 IHL ให้ทีมที่เข้าร่วมใช้ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขัน  
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การให้ค าแนะน าโดยผู้ฝึก 

5. ทีมต่าง ๆ อาจได้รับการฝึกอบรมและการให้ค าแนะน าโดยผู้ฝึกที่สถาบันการศึกษาของตนก าหนดก่อนและระหว่างการแข่งขัน  
 อย่างไรก็ ตาม ทีมต่าง ๆ อาจเข้าร่วมการแข่งขันได้แม้ว่าสถาบันการศึกษาของตนจะไม่ได้แต่งตั้งผู้ฝึกเพ่ือให้ค าแนะน าก็ตาม แต่จะต้อง
 มีการแจ้ง รายละเอียดการติดต่อของตัวแทนของสถาบันการศึกษาให้คณะกรรมการจัดงานรับทราบ 

6. ผู้ฝึกประจ าทีมจะได้รับอนุญาตให้พบกับทีมของตนก่อนการแข่งขันสถานการณ์จ าลองในแต่ละรอบ  แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้พบ
 ในระหว่างการแข่งขัน  

การเผยแพร่ 
 คณะกรรมการจัดงานอาจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง และอาจเปิดการแข่งขันหรือบางส่วนของการ
 แข่งขันต่อสาธารณะ รวมทั้งสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่วิชาการ และอ่ืน ๆ  
 

7. คณะกรรมการจัดงานจะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการก าหนดระยะเวลา  รูปแบบ เนื้อหา และการด าเนินการแข่งขันโดย
 สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎเหล่านี้ 
 

8. แต่ละทีมจะต้องรับผิดชอบในการน าสื่อวัสดุการแข่งขัน ได้แก่ สื่อการวิจัยและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ตั้งใจจะใช้ในระหว่างการ
 แข่งขันมาเอง 
 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

9. ในระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้มีการใช้แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย แต่ห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอค าปรึกษาจากผู้ฝึกหรือบุคคลอ่ืน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจัดงานขอแนะน าไม่ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันพ่ึงพา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป เนื่องจากสถานการณ์จ าลองออกแบบมาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง ซ่ึงเหมาะส าหรับการ
พิจารณาประเด็นทางกฎหมาย ดังนั้น นักศึกษาจึงควรพิจารณาประโยชน์ที่ได้จากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการแข่งขัน
สถานการณ์จ าลองให้เป็นไปเพ่ือการวิจัย หรือแม้กระทั่งเพ่ือเป็นการจดบันทึกของตน โดยจะต้องพึงทราบไว้ด้วยว่า การประเมิน
ผู้เข้าร่วมบางส่วนมาจากความสามารถในการรับบทบาทหน่วยงานที่ตนท าหน้าที่เป็นตัวแทนในระหว่างการแข่งขันสถานการณ์จ าลอง 
 

รางวัล เงินรางวัล และประกาศนียบัตร 

 

10. ทีมที่ชนะเลิศระดับประเทศไทยจะได้รับประกาศนียบัตร 
 

11. คณะกรรมการจัดงานจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในการรับบทบาทดีที่สุดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว  
 

12. คณะกรรมการจัดงานจะเป็นผูอ้อกประกาศนียบัตรการเข้าร่วมให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วม 
 
 


