
การแข่งขนักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทย 

การแขง่ขนัศาลจ าลอง และการแขง่ขนับทบาทสมมตใินกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

โดย 

คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ ส านักงานภมูภิาคกรุงเทพ 

รว่มกบั 

คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(รปูแบบการแขง่ขนัออนไลน์) 

13 – 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

20 – 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

 

  



กฎการแข่งขนัทัว่ไป 

 

หลกัทัว่ไป ข้อ 1 – 5 

ข้อก าหนดส าหรบัการแข่งขนัในรูปแบบออนไลน์ ข้อ 6 – 15 

สถาบนัท่ีเข้าร่วมและการลงทะเบียน  ข้อ 16 – 20 

ผูต้ดัสิน  ข้อ 21 – 23 

ผลประโยชน์ขดักนั ข้อ 24 

การไม่เปิดเผยข้อมูล ข้อ 25 

ด้านโลจิสติกส์ ข้อ 26 

การบนัทึกวิดีโอ ข้อ 27 

การร้องเรียน ข้อ 28 

 

หลกัทัว่ไป 

    1.  การแข่งขนักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ: ศาลจ าลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2564 รอบภาษาไทย (ชื่อย่อ การแข่งขนักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 

2564 รอบภาษาไทย) ประกอบด้วย 

เอ. การแขง่ขนัศาลจ าลองกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

บ.ี การแขง่ขนับทบาทสมมตใินกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

    2.  การแข่งขนักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2564 รอบภาษาไทย จะจดัขึ้นในรูปแบบออนไลน์

รว่มกบัคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ระหวา่งวนัที ่13 – 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 (การแขง่ขนั

บทบาทสมมต)ิ และระหวา่งวนัที ่20 – 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 (การแขง่ขนัศาลจ าลอง)  

    3.  การแข่งขันจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ส านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะ

นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์คณะกรรมการจดัการแข่งขนัประกอบด้วยเจา้หน้าทีข่องคณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศ และตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะพันธมิตร ซึ่ง

คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะท าหน้าทีร่บัผดิชอบการจดังานและบรหิารจดัการการแขง่ขนั 

    4.  ในฐานะผูจ้ดัการแขง่ขนั คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัมอี านาจ 

เอ. วางแผนและจดัการแขง่ขนัรว่มกบัมหาวทิยาลยัเจา้ภาพ 



บ.ี ก าหนดกฎการแขง่ขนั โดยการตคีวามขึน้อยูก่บัคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ 

ซ.ี พจิารณาค าตอบและแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่กดิจากการตคีวามและปรบัใชก้ฎการแขง่ขนั 

ด.ี แต่งตัง้เลขาธกิาร หากจ าเป็น 

อ.ี แต่งตัง้ผูต้ดัสนิโดยรบัฟังค าแนะน าจากมหาลยัเจา้ภาพ 

เอฟ. แก้ไขกฎการแขง่ขนัอยา่งเหมาะสม 

จ.ี บนัทึกวดิีโอการแข่งขนัทัง้หมดหรอืบางส่วน (การบนัทกึวดิีโออืน่ๆ กระท าได้เมือ่ได้รบัอนุญาต

อยา่งชดัแจง้จากคณะกรรมการการแขง่ขนั) 

    5.  อเีมลส าหรบัการแข่งขนั – ค าถามและค าขอเอกสารการแข่งขนัต้องส่งมายงั schongchuwanich@icrc.org 

และ kwongkom@icrc.org เท่านัน้ 

 

ข้อก าหนดส าหรบัการแข่งขนัในรูปแบบออนไลน์ 

    6.  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัตัดสนิใจจดัการแข่งขนักฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2564 รอบภาษาไทย ผ่านการยืน่เอกสารค าฟ้องและค าให้การและการแถลงการณ์

เสมอืนจรงิ สว่นรายละเอยีดของการลงชือ่เขา้ใช้ แนวทางและขอ้บงัคบัส าหรบัการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ จะมี

ประกาศล่วงหน้าก่อนการแขง่ขนั 

    7.  นิสติ นักศกึษา ทีม่คีวามต้องการทีจ่ะเขา้รว่มการแขง่ขนักฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ จะต้องเขา้รว่ม

ทัง้สองการแขง่ขนั (การแขง่ขนัศาลจ าลอง และการแขง่ขนับทบาทสมมต)ิ 

    8.   ทีมที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในปีนี้มีทัง้หมด 10 ทีม เมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาการลงทะเบยีนแล้ว ทีมที่ลงทะเบยีนจะได้รบัแบบทดสอบความรู้กฎหมายมนุษยธรรม ระหว่าง

ประเทศเพือ่คดัเลอืก ซึ่งการคดัเลือกจะค านึงถงึคะแนนจากการท าแบบทดสอบความรู้กฎหมายมนุษยธรรม 

แบบทดสอบความรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะแจกในวนัที ่5 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมเีวลา

ก าหนดให้ 24 ชัว่โมง เริม่แจกแบบทดสอบความรูก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ เวลา 09:30 น. ของ

วนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2564 และหมดเวลาสง่ค าตอบเวลา 09:30 น. ของวนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2564  

    9.  แต่ละมหาวทิยาลัยที่ส่งตัวแทนจะได้รบัการรบัรองว่าอย่างน้อย 1 ทีมจากมหาวทิยาลัยนัน้ ๆ จะได้รบัการ

คดัเลือกให้เขา้รว่มการแขง่ขนั ทัง้นี้เพื่อเพิม่ความหลากหลายและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมการ

แขง่ขนัของแต่ละมหาวทิยาลยัให้มากที่สุด เมือ่ทราบทมีทีไ่ด้รบัการคดัเลือกทัง้ 10 ทมีแล้ว แต่ละทมีจะได้รบั

เลขประจ าทมี และสามารถเริม่ท าเอกสารค าฟ้องและค าให้การได้ ทัง้นี้คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัสนับสนุน

ให้แต่ละมหาวทิยาลยัด าเนินการคดัเลอืกภายในเพือ่หาผูเ้ขา้แขง่ขนัทีเ่หมาะสมทีสุ่ดก่อน 

    10. แต่ละทีมต้องจดัการตารางและความต้องการทางเทคนิคของตนเอง คณะกรรมการจดัการแข่งขนัรบัผดิชอบ

เพยีงแคก่ารจดัการและการจดัการแขง่ขนัเนื่องจากการแขง่ขนัจะถูกจดัขึน้ในแอพพลเิคชนั Zoom ทุกทมีต้อง



สามารถเข้าถึงคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขนัได้ โ ดยผู้เข้าแขง่ขนัควรใช้

อุปกรณ์สว่นบุคคลมากกวา่การใชอุ้ปกรณ์รว่มกนั เพือ่ความสะดวกและเหตุผลด้านสุขอนามยั 

    11. ทีมต้องรับผิดชอบในเรื่องเสถียรภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเข้าร่วมรอบตามที่ก าหนด หากทีมไม่

สามารถเข้าร่วมการแข่งไม่ว่าจะด้วยเห็นขดัข้องของสญัญาณอนิเตอร์เน็ตหรอืสาเหตุอื่นจะถือเป็นการเสยี

สทิธใินรอบนัน้ๆ ทมีต้องแจง้ให้คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัทราบทนัทเีกีย่วกบัปัญหาการเชือ่มต่อใด ๆ และ

สามารถขอเวลาได้สงูสุด 15 นาทเีพือ่แก้ไขปัญหา มฉิะนัน้อาจถูกตดัสทิธิ ์

    12. การค านวณคะแนนของการแข่งขนัแต่ละประเภทจะค านวณแยกเป็นเอกเทศ การแข่งขนัแต่ละประเภทจะมี

เกณฑก์ารให้คะแนนแตกต่างกนั ซึง่จะไมม่กีารน าคะแนนของการแขง่ขนัทัง้สองมารวมกนั (เชน่ คะแนนจาก

การแข่งขนัศาลจ าลองจะไม่ถูกใช้ในการตดัสนิการแขง่ขนับทบาทสมมติ และในทางกลบักนัคะแนนจากการ

แขง่ขนับทบาทสมมตจิะไมถู่กใชใ้นการตดัสนิการแขง่ขนัศาลจ าลอง) ขอ้โต้แยง้ทีส่ าคญัและขอ้เทจ็จรงิของแต่

ละการแขง่ขนันัน้แยกออกจากกนัและจะไมน่ ามาใชร้ว่มกนั 

    13. ทมีทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดของแต่ละประเภทจะได้รบัเลอืกเป็นผูช้นะในการแขง่ขนันัน้ 

    14. ภาษาที่ใช้ในการแข่งขนัคือภาษาไทย กฎการแข่งขัน โจทย์การแข่งขัน และจดหมายติดต่อสื่อสารจะเป็น

ภาษาไทย เอกสารอืน่ ๆ อาจเป็นภาษาองักฤษได้  

    15. กฎการแข่งขนัแต่ละประเภทมอียู่ในเอกสารฉบบันี้ กฎการแข่งขนัแต่ละประเภทจะต้องใช้ประกอบกบักฎการ

แขง่ขนัทัว่ไปนี้  

 

สถาบนัท่ีเข้าร่วมและการลงทะเบียน  

คุณสมบตั ิ 

    16. การแข่งขนันี้เปิดรบัทีมเข้าร่วมแข่งขนัจากสถานศกึษาระดับอุดมศกึษาในประเทศไทย ยกเว้นสถานศกึษา

ระดบัอุดมศกึษาจากจงัหวดัภาคใต้นับตัง้แต่จงัหวดัประจวบครีขีนัธล์งไป  

    17. นิสติ นักศกึษาทีเ่ขา้รว่มควรมคุีณสมบตัเิป็นนักศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาโทที่มรีายชือ่ปรากฏเป็น

นิสติ นักศกึษาของสถาบนัที่มสีทิธิเ์ขา้ร่วมในปีภาคการศกึษา พ.ศ. 2564 โดยนิสติ นักศกึษาจะไมม่สีทิธิเ์ข้า

รว่มการแขง่ขนันี้ หากมคุีณสมบตัดิงัต่อไปนี้  

เอ. ก าลงัศกึษาปรญิญาเอกในสถาบนัทีเ่ขา้รว่มหรอืสถาบนัอืน่ 

บ.ี มวุีฒริะดบัปรญิญาเอกแล้ว ไมว่า่จะได้รบัวุฒมิาจากสถาบนัไหน 

ซ.ี มอีาชพีสอนในสถาบนัอุดมศกึษา ไมว่า่จะเตม็เวลาหรอืไม ่  

ด.ี ได้รบัหรอืมใีบอนุญาตวา่ความ ไมว่า่จะในเขตอ านาจศาลใดกต็าม  



อ.ี ได้เขา้รว่มกจิกรรมนี้แล้วครบสองครัง้ในปีทีผ่า่น ๆ มา ไมว่า่จะในบทบาทผูแ้ถลงการณ์/ผูว้า่ความ 

นักวจิยั หรอืผูเ้ขา้รว่มบทบาทสมมต ินิสติ นักศกึษาต้องประกาศอยา่งชดัแจง้และสตัยจ์รงิวา่ยงัไมไ่ด้

เขา้รว่มการแขง่ขนัครบสองครัง้แล้วในปีทีผ่า่น ๆ มา หากมกีารแจง้ขอ้มลูเทจ็ อาจท าให้ทัง้ทมีถูกตดั

สทิธิเ์ขา้แขง่ขนั 

    18. ในการแขง่ขนัทัง้สองประเภท ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขงัจะต้องมสีมาชกิอยา่งน้อย 2 คน และมากทีสุ่ดไม่เกนิ 3 

คน  

เอ. ในการแขง่ขนัศาลจ าลอง ต าแหน่งของสมาชกิของทมีประกอบไปด้วย ผู้แถลงการณ์ (mooter) 2 

ต าแหน่ง และ ผูว้จิยั (researcher) 1 ต าแหน่ง  

บ.ี ในการแขง่ขนับทบาทสมมตินัน้ไม่มกี าหนดบทบาทแน่นอน โดยสมาชกิของทมีจะได้รบับทบาท

ตามสถานการณ์  

 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีน 

    19. แต่ละทมีจะต้องสง่ใบสมคัรเพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนั โดยใบสมคัรสามารถเขา้ถงึได้ผา่นลงิคน์ี้ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg07sNQl7MKlLiN6BaJwfknLKTmD6mQAJXov3P5OIa6

qofpw/viewform  และต้องลงทะเบยีนภายใน 23:59 น. ของวนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2564 

    20. หากทีมที่ได้รบัเลือกให้เข้าร่วมในรอบการแถลงการณ์เสมอืนจริง มคีวามประสงค์ที่จะถอนตัวออกจากการ

แข่งขนั ต้องแจ้งและส่งค าขอถอนตวัไปยงัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัภายใน 24 ชัว่โมงหลังประกาศ เพือ่

พจิารณาเปลีย่นทมีทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก 

 

ผูต้ดัสิน  

    21. คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้เลือกผู้ตัดสนิ โดยจะเชิญผู้พพิากษา อัยการ ทนายความ นักกฎหมาย 

นักวิชาการ อาจารย์ อดีตผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และ

ผูเ้ชีย่วชาญในการปฏบิตังิานขององคก์รระหวา่งประเทศเขา้มาเป็นผูต้ดัสนิ   

    22. คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเท่านัน้ทีม่สีทิธเิลอืกผูต้ดัสนินัน้   

    23. การตดัสนิของผูต้ดัสนิถอืวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

ผลประโยชน์ขดักนั 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg07sNQl7MKlLiN6BaJwfknLKTmD6mQAJXov3P5OIa6qofpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg07sNQl7MKlLiN6BaJwfknLKTmD6mQAJXov3P5OIa6qofpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg07sNQl7MKlLiN6BaJwfknLKTmD6mQAJXov3P5OIa6qofpw/viewform


    24. จะไมม่กีารเปิดเผยสถาบนัของทมีทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนั ดงันี้ ห้ามมใิห้ผูฝึ้กหรอืสมาชกิในทมีเปิดเผยข้อมูลของ

ทมีของตน หากมกีารละเมดิกฎขอ้นี้ จะมกีารลงโทษตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะ

เป็นผู้พจิารณา (เช่น การหักคะแนนหรอืการตัดสทิธิก์ารแข่งขนัในกรณีร้ายแรง) โดยผู้ที่ได้รบัการพจิารณา

เข้าเป็นผู้ตัดสนิจะต้องเปิดเผยถึงความสมัพนัธ์ กับสถาบนัที่เข้าร่วมการแขง่ขนั ทัง้นี้คณะกรรมการจดัการ

แข่งขันจะจัดคณะผู้ตัดสินโดยหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในก ารตัดสิน ทัง้นี้

คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาอนุญาตให้ผูต้ดัสนิทีม่คีวามเป็นกลางอยา่งแน่ชดัให้เขา้

รว่มตดัสนิการแขง่ขนัได้ ทัง้นี้ผูต้ดัสนิไมส่ามารถเขา้ร่วมพจิารณาให้คะแนนในการแขง่ขนัที่มสีถาบนัของตน

เป็นคูก่รณี 

 

การไม่เปิดเผยข้อมูล 

    25. ผูต้ดัสนิไมม่สีทิธิเ์ปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนั ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงการห้ามมใิห้เปิดเผยเกณฑ์

การตัดสนิ แนวทางตัดสนิ ตลอดจนสถานการณ์จ าลองแก่ทีมทีเ่ข้าร่วมการแขง่ขนัโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก

คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั  

 

ด้านโลจิสติกส์ 

คา่ใชจ้า่ยทีค่รอบคลุม  

    26. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบจดัเตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับการแขง่ขนั โดยทีมที่เข้ารว่ม

แขง่ขนัอาจท าการคน้ควา้หาเอกสารเพิม่เติมเพือ่เสรมิการวจิยัเองได้ แต่ทัง้นี้ คา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

จดัหาเอกสารเพิม่เตมิ ไมถ่อืเป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 

 

การบนัทึกวิดีโอ 

    27. ในการเขา้รว่มการแขง่ขนั ผูเ้ขา้รว่ม ผูฝึ้ก และผูช้มทัง้หมดยนิยอมให้ถูกบนัทกึวดิโีอและการถ่ายภาพอยา่งเป็น

ทางการทีจ่ดัท าโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรอืมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเจา้ภาพ  โดยห้ามบนัทกึ

วดิีโอการแข่งขนั ยกเว้นการบนัทึกวดิีโออย่างเป็นทางการของคณะกรรมการแข่งขนัและผู้ที่ได้รับอนุมัติ

ล่วงหน้าจากคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั  ส าหรบัการถ่ายภาพ อนุญาตให้ถ่ายภาพในช่วงที่จดัให้เท่านัน้ 

โดยจะต้องไม่รบกวนทีม   ผู้เข้าร่วมและผู้ชมทุกคนต้องงดใช้โทรศพัท์มอืถือในระหว่างการแข่งขัน  การ

ถ่ายภาพหรอืวดิโีอโดยบุคคลทีส่ามจะได้รบัอนุญาตเฉพาะเมื่อได้รบัอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากคณะกรรมการ

กาชาดระหวา่งประเทศ (คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัหรอืตวัแทนทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่) 

 



การร้องเรียน 

    28. การรอ้งเรยีนสามารถท าได้บนพืน้ฐานของกฎการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการเท่านัน้ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้ การ

รอ้งเรยีนต้องมาจากทมีทีเ่ขา้รว่มหรอืผูฝึ้กอยา่งเป็นทางการของทมีโดยตรง 

ขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดจะถูกสง่ต่อไปยงัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเท่านัน้ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะเป็น

ผู้ตัดสนิในเนื้อหาของข้อเรยีกร้องและการด าเนินการทีเ่หมาะสมในฐานะตวักลางที่เป็นกลาง ค าตัดสนิของ

คณะกรรมการจดังานถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

การรอ้งเรยีนใด ๆ ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดขา้งต้นจะไมไ่ด้รบัการพจิารณา 

 

 

  



การแข่งขนัในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ:  

การแข่งขนับทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

รอบภาษาไทย พ.ศ. 2564 

 

วนัที ่13 – 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

กฎอย่างเป็นทางการส าหรบัการแข่งขนัในส่วนของบทบาทสมมติ 
 

โครงสร้าง ข้อ 1 – 3 

การด าเนินการแข่งขนั ข้อ 4 – 6 

การฝึกอบรมและการให้ค าแนะน าโดยผูฝึ้ก ข้อ 7 – 13 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ข้อ 14 

รางวลัและประกาศนียบตัร  ข้อ 15 – 16 

 

  



โครงสร้าง 

โครงสรา้งทัว่ไป 

    1.  ในสว่นของบทบาทสมมต ิการแขง่ขนัจะม ี3 รอบ แต่ละรอบจะมกีารน าเสนอสถานการณ์จ าลองทีส่รา้งขึน้ใหม่

โดยอ้างองิจากสถานการณ์การขดักันทางอาวุธที่สมมติขึ้น ทีมจะได้รบัข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์จ าลอง

ในชว่งเริม่ต้นของรอบการแขง่ขนัแต่ละรอบและจะได้รบัการจดัสรรเวลาให้ท าวจิยัและเตรยีมต าแหน่งของทีม

ก่อนเริม่จ าลองบทบาทสมมตแิต่ละครัง้  

 

เวลาและสถานทีจ่ดังาน 

    2.  การแขง่ขนัในสว่นของบทบาทสมมตจิะจดัขึน้ผา่นแอพพลเิคชัน่ Zoom ในวนัที่ 13 – 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2564  

 

โครงสรา้งของรอบการแขง่กนั 

    3.  ทมีต่าง ๆ จะได้รบัขอ้มลูสถานการณ์จ าลองทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละรอบและต้องพยายามบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

บทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละรอบนัน้ด้วย ซึ่งทีมจะต้องปรบัเปลี่ยนต าแหน่งตามองค์กรหรอืกลุ่ มที่ตนเป็น

ตวัแทนอยู ่โดยโครงสรา้งในแต่ละรอบ รวมถงึความยาวของรอบ จ านวนทมี รวมทัง้บทบาทของผูต้ดัสนิในแต่

ละรอบการจ าลองอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

 

การด าเนินการแข่งขนั 

เกณฑก์ารประเมนิทมี 

    4.  การแข่งขนัมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและความสามารถในการใช้ความรู้

ดังกล่าวเป็นส าคัญ ดังนัน้ การแข่งขนัจะตัดสินจากการน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศมาใช้งาน (โดยประเมนิจากข้อมูลที่มอียู่เพื่อก าหนดองค์ประกอบส าคญัที่เกีย่วข้องโดยตรงกับการ

น าเอากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปใช้) ตลอดจนความสามารถในการท าความเข้าใจบทบาทที่

ตนเองได้รบั 

 

การให้คะแนน 

    5.  การแขง่ขนัแต่ละรอบจะประเมนิจากผลงานโดยรวมของแต่ละทมี เมือ่จบการแขง่ขนั ทมีทีม่คีะแนนรวมสูงสุด

จะได้รบัการประกาศให้เป็นทมีทีช่นะ 



 

การรกัษาเวลา 

    6.  เวลาคอืสาระส าคญัของการแข่งขนั ดังนัน้ ในการด าเนินการแข่งขนั หากพบว่านิสติ นักศกึษาที่เข้าร่วมมี

ความล่าชา้เกนิสมควรโดยไม่สมเหตุสมผล คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัอาจหกัคะแนนของทมีตามดุลยพนิิจ

ของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 

 

การฝึกอบรมและการให้ค าแนะน าโดยผูฝึ้ก 

การฝึกอบรมก่อนการแขง่ขนั 

    7.  ทีมที่เข้าร่วมจะต้องท าการศกึษาเกีย่วกบักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยตนเอง และอาจเขา้รว่ม

การฝึกอบรมเพิม่เตมิตามทีส่ถาบนัของตนจดัให้ม ี

    8.  ในช่วงสัปดาห์ก่อนการแข่งขัน คณะกรรมการจัดงานจะจัดส่งเอกสารการฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศและสื่อการเรยีนการสอนเกีย่วกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้ทมีที่

เขา้รว่มใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการแขง่ขนั         

 

การให้ค าแนะน าโดยผูฝึ้ก 

    9.  ทีมต่าง ๆ อาจได้รบัการฝึกอบรมและการให้ค าแนะน าโดยผู้ฝึกทีส่ถาบนัการศกึษาของตนก าหนดก่อนและ

ระหวา่งการแขง่ขนั อยา่งไรกต็าม ทมีต่าง ๆ อาจเขา้รว่มการแขง่ขนัได้แมว้า่สถาบนัการศกึษาของตนจะไมไ่ด้

แต่งตั ้งผู้ ฝึก เพื่อให้ค าแนะน าก็ตาม แต่จะต้องมีการแจ้งรายละเอียดการติดต่อของตัวแทนของ

สถาบนัการศกึษาให้คณะกรรมการจดังานรบัทราบ 

    10. ผูฝึ้กประจ าทมีจะได้รบัอนุญาตให้พบกบัทีมของตนก่อนการแข่งขนัสถานการณ์จ าลองในแต่ละรอบ แต่จะไมไ่ด้

รบัอนุญาตให้พบในระหวา่งการแขง่ขนั 

 

การเผยแพร ่

    11. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การแข่งขนัและกจิกรรมที่เกีย่วข้อง และอาจเปิดการ

แขง่ขนัหรอืบางสว่นของการแขง่ขนัต่อสาธารณะ รวมทัง้สือ่มวลชน เจา้หน้าทีว่ชิาการ และอืน่ ๆ  

    12. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัต้องปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และมดุีลยพนิิจแต่เพยีงผู้เดียวในการก าหนด

ระยะเวลา รปูแบบ เนื้อหา และการด าเนินการแขง่ขนัโดยสอดคล้องตามบทบญัญตัขิองกฎเหล่านี้  



    13. แต่ละทมีจะต้องรบัผดิชอบในการน าสื่อวสัดุการแข่งขนั ได้แก่ สือ่การวจิยัและอุปกรณ์ประกอบฉากทีต่ัง้ใจจะใช้

ในระหวา่งการแขง่ขนัมาเอง 

 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

    14. ในระหวา่งการแขง่ขนั อนุญาตให้มกีารใชแ้ลป็ทอ็ป แทบ็เลต็ หรอือุปกรณ์อืน่ ๆ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการวจิยั แต่

ไมอ่นุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ขอค าปรกึษาจากผูฝึ้กหรอืบุคคลอืน่ อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการ

จดังานขอแนะน าไม่ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขนัพึง่พาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์มากเกินไป เนื่องจากสถานการณ์

จ าลองออกแบบมาเพือ่สรา้งสภาพแวดล้อมทีเ่หมอืนจรงิ ซึง่เหมาะส าหรบัการพจิารณาประเดน็ทางกฎหมาย 

ดังนัน้ นิสติ นักศกึษาจงึควรพจิารณาประโยชน์ทีไ่ด้จากการใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ในระหว่างการแขง่ขนั

สถานการณ์จ าลองให้เป็นไปเพื่อการวจิยั หรอืแมก้ระทัง่เพือ่เป็นการจดบนัทกึของตน โดยจะต้องพงึทราบไว้

ด้วยวา่ การประเมนิผูเ้ขา้ร่วมบางส่วนมาจากความสามารถในการแสดงบทบาทหน่วยงานทีต่นท าหน้าที่เป็น

ตวัแทนในระหวา่งการแขง่ขนัสถานการณ์จ าลอง 

 

รางวลัและประกาศนียบตัร  

    15. ทมีทีช่นะเลศิระดบัประเทศไทยจะได้รบัประกาศนียบตัร 

    16. คณะกรรมการจดังานจะเป็นผูอ้อกประกาศนียบตัรการเขา้รว่มให้แก่นักศกึษาทีเ่ข้ารว่ม 

 

 

 

 

 

  



การแข่งขนัในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ: 

การแข่งขนัศาลจ าลอง รอบภาษาไทย พ.ศ. 2564 

 

วนัที ่20 – 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

กฎอย่างเป็นทางการส าหรบัการแข่งขนัในส่วนของศาลจ าลอง 
 

ส านวนคดี ข้อ 1 – 4 

แนวทางในการเขียนค าร้อง ข้อ 5 – 9 

การส่งเอกสารค าร้อง ข้อ 10 – 13 

การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการฝึกซ้อม ข้อ 14 – 16 

รูปแบบของการแข่งขนัรอบการแถลงการณ์เสมือนจริง ข้อ 17 

ระยะเวลาและสถานท่ีจดัการแข่งขนั ข้อ 18 

องคป์ระกอบของทีมและและล าดบัขัน้ในการแถลงการณ์เสมือนจริง ข้อ 19 – 27 

เอกสารเพ่ิมเติม ข้อ 28 

 

 

  



ส านวนคดี 

    1.  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเท่านัน้ทีม่สีทิธติดัสนิเลอืกคดสี าหรบัการแขง่ขนัศาลจ าลอง 

 

การแจกส านวนคด ี

    2.  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ส านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ จะเป็นผู้แจกจ่ายส านวนคดี โดยจะ

แจกจา่ยให้แก่ทมีทีผ่า่นการคดัเลอืกให้เขา้รว่มแขง่ขนั ขอแนะน าให้ผูท้ีส่นใจเขา้รว่มรบัสมคัรตัง้แต่เนิ่น 

 

ขอ้เทจ็จรงิและการขยายความขององคป์ระกอบในคดี 

    3.  ข้อเท็จจรงิที่เกี่ยวข้องกบัประเด็นของการแข่งขนัศาลจ าลองจะปรากฏอยู่ในส านวนคดี ไม่อนุญาตให้มกีาร

น าเสนอขอ้เทจ็จรงิภายนอกเพิม่เตมิ เวน้เสยีแต่จ าเป็น สมเหตุสมผล และ เหมาะสมต่อบรบิทของส านวนคดี 

    4.  หากต้องการขอค าขยายความของส านวนคด ีจะต้องยืน่ค ารอ้งต่อคณะกรรมการจดัการแขง่ขันภายในวนัที ่12 

กันยายน พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะส่งค าขยายความ (ถ้าม)ี ให้แก่ทีมภายในวนัที ่20 

กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

แนวทางในการเขียนค าร้อง 

รปูแบบและความยาวของค ารอ้ง 

    5.  ทุกทมีจะต้องสง่ค ารอ้งทัง้ฝ่ายโจทยแ์ละจ าเลย 

    6.  การเขยีนค ารอ้งจะต้องมรีะยะห่าง 1.5 ระหว่างบรรทัด (1.5 line-spacing) ใช้ฟอนต์ TH Sarabun ขนาด 16 

จ านวนค ารอ้งทัง้หมดจะต้องไมเ่กนิ 4,000 ค า ซึง่รวมถงึค าจา่หน้าเอกสาร การระบุอา้งองิ หมายเหตุด้านล่าง 

ค าขอท้ายฟ้อง ฯลฯ 

หากค ารอ้งมคีวามยาวเกนิ 4,000 ค า คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะตดัคะแนนในสว่นค ารอ้งดงัต่อไปนี้: 

เกนิ 1 – 100 ค า  - ตดั 5 คะแนน 

เกนิ 101 – 200 ค า  - ตดั 10 คะแนน 

เกนิ 201 – 400 ค า   - ตดั 20 คะแนน    

เกนิ 401 ค าขึน้ไป  - ตดั 30 คะแนน 

    7.  การอา้งองิเอกสารจะต้องเป็นการอา้งองิในรปูแบบทีร่ะบุในตัวค าร้องเองหรอืในหมายเหตุด้านล่างเท่านัน้ และ

แนะน าอยา่งยิง่ให้ใชว้ธิกีารอา้งองิทางกฎหมายทีเ่ป็นมาตรฐาน เชน่ OSCOLA 



(https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf) 

    8.  ปกเอกสารค ารอ้งจะต้องม ี2 หน้า 

เอ. ปกหน้าแรกจะต้องระบุชือ่ของสถาบนัการศกึษาของทมี ชือ่ของสมาชกิในทมี (2 หรอื 3 คน) และ

ระบุวา่เป็นค ารอ้งของโจทก์หรอืจ าเลย 

บ.ี ปกหน้าที่สองจะต้องระบุเพยีงเลขประจ าทีมเท่านัน้ ซึ่งเลขประจ าทีมนี้จะส่งมอบให้กับตัวแทน

ของทมีเมือ่ทมีผา่นการคดัเลอืกให้เขา้รว่มแขง่ขนัแล้ว (ดูกฎขอ้ 9 ในกฎการแขง่ขนัทัว่ไป) 

ให้ระบุในรปูแบบดงัต่อไปนี้: 

Prosecution (โจทก์) /Defense (จ าเลย) + เลขทมีในวงเลบ็ + ตวัอกัษร T 

เชน่ Prosecution (2101T) ส าหรบัค าฟ้องฝ่ายโจทยข์องทมี 2101 หรอื Defense (2110T) ส าหรบั

ค าให้การฝ่ายจ าเลยของทมี 2110T 

วตัถุประสงคข์องการระบุรูปแบบนี้ เป็นไปเพือ่รกัษาความลบัของทมีทีเ่ขา้รว่มและเพือ่ไมใ่ห้เกดิความล าเอยีง

ในการให้คะแนน 

    9. ส าหรบัการตัง้ชือ่ไฟล์ .pdf และ .doc ให้ระบุในรปูแบบดงัต่อไปนี้: 

 Prosecution (โจทก์) (P) /Defense (จ าเลย) (D) + เลขทมี 

 เชน่ P2101T ส าหรบัค าฟ้องฝ่ายโจทก์ของทมี 2101T หรอื 

D2110T ส าหรบัค าให้การฝ่ายจ าเลยของทมี 2110T 

 

 

การส่งเอกสารค าร้อง 

    10. ทุกทีมจะต้องส่งเอกสารค าร้องทางอเีมลถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนั อย่างช้าสุดภายในเวลา 23.59 น. 

ของวนัที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) โดยส่งมาที่ schongchuwanich@icrc.org 

และ kwongkom@icrc.org 

 ทุกทีมจะต้องส่งไฟล์เอกสารค าร้องถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขันทัง้ในรูปแบบของ Word document 

(.docx หรอื .doc) และ PDF document (.pdf) 

 ในกรณีที่ทีมส่งเอกสารค าร้องล่าช้าไปจากก าหนดส่งตามกฎข้อที่ 10 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะหัก

คะแนน 5 คะแนน ต่อ 1 ชัว่โมงทีล่่าชา้ไปจากก าหนดสง่ จากคะแนนเอกสารค ารอ้งทัง้หมด 100 คะแนน 

 ทมีทีไ่มส่ง่เอกสารค ารอ้งถงึคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัหลงัจาก 24 ชัว่โมงจะถูกตดัสทิธเิขา้รว่มการแขง่ขนั 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf
mailto:schongchuwanich@icrc.org
mailto:kwongkom@icrc.org


 

การแก้ไขค ารอ้ง 

    11. ไมอ่นุญาตให้แก้ไขเอกสารค าร้องด้วยเหตุผลใดกต็ามภายหลังการส่งเอกสารค ารอ้งให้คณะกรรมการจดัการ

แขง่ขนัแล้ว 

 

การจบัคูท่มีและการแลกเปลีย่นเอกสารค ารอ้ง 

    12. คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะเป็นผูจ้บัคูท่มีโจทก์และจ าเลยส าหรบัการแขง่ขนัรอบทัว่ไป และจะประกาศผล

การจบัคูภ่ายในวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

    13. การแลกเปลี่ยนเอกสารค าร้องจะด าเนินการโดยคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั โดยจะแจกจา่ยเอกสารค ารอ้ง

ของทมีฝ่ายตรงขา้มผา่นทางอเีมล ภายในวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการฝึกซ้อม 

การเขยีนค ารอ้ง 

    14. การคน้ควา้ เขยีน และแก้ไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารค ารอ้งจะต้องท าโดยสมาชกิ 2 หรอื 3 คนจากทมีทีเ่ขา้รว่ม

การแขง่ขนัเท่านัน้ 

 

การให้ความชว่ยเหลอืโดยเจา้หน้าทีแ่ละทีป่รกึษา 

    15. เจา้หน้าทีแ่ละทีป่รกึษาของสถาบนัของทมีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั และผูฝึ้กประจ าทมี ควรให้ค าปรกึษาเฉพาะใน

ส่วนเนื้อหาทัว่ไป เช่น ถกประเดน็ปัญหาของส านวนคด ีชี้แนะแหล่งค้นคว้าขอ้มูล และให้ความเหน็ทัว่ไปใน

สว่นทีเ่กีย่วกบัการจดัรปูแบบเอกสารค ารอ้ง การให้เหตุผล และการน าเสนอ 

 

รอบฝึกซ้อม 

    16. สถาบนัทีส่ง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัสามารถจดัรอบฝึกซ้อมให้กับทมีก่อนการแขง่ขนัได้ 



 

รูปแบบของการแข่งขนัรอบการแถลงการณ์เสมือนจริง 

การแขง่ขนัรอบการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ 

    17. ในระหว่างการแข่งขันรอบการแถลงการณ์เสมือนจริงในแต่ละรอบ ทีมจะถูกจัดเข้าไปอยู่ในห้องย่อย 

(breakout rooms) เพื่อแถลงการณ์ต่อคณะผู้ตัดสนิ การแข่งขนัรอบการแถลงการณ์เสมอืนจรงิประกอบไป

ด้วย 1) รอบทัว่ไป 2) รอบรองชนะเลศิ และ 3) รอบชงิชนะเลศิ 

เอ. รอบทัว่ไปประกอบไปด้วยการแถลงการณ์เสมือนจริงสองรอบโดยทุกทีม แต่ละทีมจะ

แถลงการณ์เป็นฝ่ายโจทก์ 1 รอบ และแถลงการณ์เป็นฝ่ายจ าเลย 1 รอบ โดยคณะกรรมการจดัการ

แขง่ขนัจะเป็นผูสุ้ม่จบัคูท่มีระหวา่งโจทก์และจ าเลยในรอบทัว่ไป โดยจะไมใ่ห้มกีารซ ้าในทัง้ฝ่ายทีท่ า

การแถลงการณ์เสมอืนจรงิ และทมีฝัง่ตรงขา้ม ทมี 4 ทมีทีม่คีะแนนรวมกนัสูงทีสุ่ด ระหวา่งคะแนน

เฉลีย่จากการแถลงการณ์เสมอืนจรงิในรอบทัว่ไป และคะแนนเฉลีย่จากเอกสารค ารอ้ง จะได้เขา้รอบ

รองชนะเลศิต่อไป 

บ.ี รอบรองชนะเลิศประกอบไปด้วยการแถลงการณ์เสมอืนจรงิหนึ่งรอบระหวา่งทีม 2 คู ่(รวมเป็น 

4 ทีม) โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จ ับคู่ทีมและมอบหมายฝ่ายในการแถลงการณ์

เสมือนจริงภายหลังจากการแข่งขันรอบทัว่ไปเสร็จสิ้นแล้ว ทีม 2 ทีมที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

แถลงการณ์เสมอืนจรงิในรอบรองชนะเลศิที่สูงที่สุดจะได้เขา้รอบชงิชนะเลศิต่อไป หากคะแนนการ

แถลงการณ์เสมอืนจรงิไมส่ามารถตดัสนิทมีทีจ่ะได้เขา้รอบชงิชนะเลศิได้ คะแนนเฉลีย่จากเอกสารค า

รอ้งจะถูกน ามาพจิารณาเพือ่หาทมีทีจ่ะได้เขา้รอบชงิชนะเลศิต่อไป 

ซ.ี รอบชิงชนะเลิศประกอบไปด้วยการแถลงการณ์เสมอืนจรงิหนึ่งรอบระหวา่งทีม 2 ทมีต่อคณะผู้

ตัดสนิอย่างน้อย 5 คน ทีมที่มคีะแนนเฉลี่ยในรอบรองชนะเลศิสูงสุดจะมสีทิธใินการเลอืกว่าจะเป็น

ฝ่ายโจทก์หรอืฝ่ายจ าเลย คณะผูต้ดัสนิจะมมีตพิจิารณาการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ 

 

ระยะเวลาและสถานท่ีจดัการแข่งขนั 

    18. การแขง่ขนัวา่ความศาลจ าลอง รอบภาษาไทย จะจดัในรปูแบบออนไลน์ผา่นแอปพลเิคชนั Zoom ในวนัที ่20 

และ 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

องคป์ระกอบของทีมและและล าดบัขัน้ในการแถลงการณ์เสมือนจริง 

    19. แต่ละทีมจะมผีูแ้ถลงการณ์ 2 ต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ถลงการณ์ล าดับทีห่นึ่ง และผู้แถลงการณ์ล าดบัที่

สอง ตามที่ได้ระบุไว้โดยทมีหรอืสถาบนัของทมี แต่ละทีมอาจมสีมาชกิเพิม่เตมิอกี 1 คนเป็นผู้วจิยั ซึ่งผู้วจิยั



สามารถแทนทีผู่แ้ถลงการณ์คนใดคนหนึ่งได้ในกรณีทีผู่แ้ถลงการณ์คนนัน้ไม่สามารถท าการแถลงการณ์ได้ใน

การแขง่ขนัรอบการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ 

    20. แต่ละทีมจะมเีวลาแถลงการณ์ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 40 นาที ซึ่งไม่รวมถึงเวลาทีใ่ชพ้สิจูน์แยง้ด้วย โดยผู้แถลงการณ์

ล าดบัทีห่นึ่งและผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีส่องจะมเีวลาในการแถลงการณ์หลกัไมเ่กนิคนละ 20 นาท ี 

    21. ล าดบัขัน้ในการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ ให้เป็นไปตามนี้: 

  เอ. ผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีห่นึ่ง ฝ่ายโจทก์ 

  บ.ี ผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีส่อง ฝ่ายโจทก์ 

  ซ.ี ผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีห่นึ่ง ฝ่ายจ าเลย 

  ด.ี ผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีส่อง ฝ่ายจ าเลย 

  อ.ี พสิจูน์แยง้ ฝ่ายโจทก์ (ถ้าม ีโดยผู้แถลงการณ์ล าดบัทีห่นึ่ง หรอืผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีส่อง) 

  เอฟ. พสิจูน์แยง้ ฝ่ายจ าเลย (ถ้าม ีโดยผู้แถลงการณ์ล าดบัทีห่นึ่ง หรอืผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีส่อง) 

    22. แต่ละทีมจะต้องแจ้งเวลาทีจ่ะใช้ในการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ เวลาที่ผู้แถลงการณ์แต่ละคนจะใช้ และเวลาที่

ส ารองไวส้ าหรบัการพสิจูน์แยง้ ทัง้นี้ สามารถใชเ้วลาในการพสิจูน์แยง้ได้ไมเ่กนิ 5 นาทเีท่านัน้ และไมอ่นุญาต

ให้ต่อเวลาไปมากกวา่นัน้ 

    23. เฉพาะผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีห่นึ่งหรอืผูแ้ถลงการณ์ล าดบัทีส่องเท่านัน้ทีส่ามารถด าเนินการพสิจูน์แยง้ และเพือ่

ป้องกนัไมใ่ห้เกดิความสบัสน เวลาทีส่ ารองไวส้ าหรบัการพสิจูน์แยง้ไมร่วมอยูใ่นเวลาทีว่า่ความ ดงัทีร่ะบุในกฎ

ขอ้ที ่20 

    24. ศาลอาจใชดุ้ลยพนิิจในการต่อเวลาให้ผูแ้ถลงการณ์ได้ โดยการต่อเวลาจะต้องไมเ่กนิ 2 นาทตี่อคน 

    25. จ่าศาล/ผู้อ านวยการศาล จะเป็นผู้จบัเวลาและเตือนผู้แถลงการณ์ถึงเวลาที่เหลอือยู่ส าหรบัการแถลงการณ์

เสมอืนจรงิ โดยจะด าเนินการด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม เมือ่: 

  เอ. เหลอืเวลา 15 นาท ี

  บ.ี เหลอืเวลา 10 นาท ี

  ซ.ี เหลอืเวลา 5 นาท ี

ด.ี เหลอืเวลา 1 นาท ี

เอ. หมดเวลา 



    26. ในระหวา่งการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ ผูเ้ขา้รว่มการแถลงการณ์เสมอืนจรงิทุกคนจะต้องปฏบิตัติัวอยา่งสุภาพ

และเหมาะสม การสื่อสารระหว่างสมาชกิในทีมขณะว่าความอาจกระท าได้โดยการเขียน/พิมพ์ภายในทีม

เท่านัน้ เพือ่ป้องกนัการรบกวนการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ 

    27. ผู้เข้าร่วมการแขง่ขนัและผู้ทีเ่ขา้ฟังหรอืสงัเกตการณ์จะต้องงดการกระท าทีอ่าจก่อให้เกดิเสยีงรบกวนโดยไม่

จ าเป็น และงดการปฏบิตัิตัวอย่างไม่เหมาะสม อนัอาจจะส่งผลต่อการด าเนินการแขง่ขนัหรอืกระทบต่อการ

แถลงการณ์ของทมีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั และไมอ่นุญาตให้ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัท าการสือ่สารกบัผูเ้ขา้ฟังหรอื

สงัเกตการณ์ หรอืผูอ้ ืน่ใดนอกจากผูพ้พิากษา 

 

เอกสารเพ่ิมเติม 

    28. ห้ามมใิห้ทมีสง่เอกสารเพิม่เตมิอืน่ใดต่อผูพ้พิากษาเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เติมระหวา่งการพจิารณา แต่ทมีที่

เข้าร่วมการแข่งขนัอาจอ้างองิถึงเอกสารเพิม่เตมิเหล่านัน้หรอืเอกสารทีเ่กีย่วข้องอืน่ได้ เพื่อสนับสนุนค ารอ้ง

ของตนในระหวา่งการแถลงการณ์ 

 

การให้คะแนน 

    29. การให้คะแนนประกอบไปด้วย 2 สว่น 

  เอ. การให้คะแนนเอกสารค ารอ้ง 

  บ.ี การให้คะแนนการแถลงการณ์ 

    30. ในการให้คะแนนเอกสารค ารอ้ง ผูต้ดัสนิสองคน (หรอืมากกวา่) จะเป็นผูใ้ห้คะแนน 

    31. คะแนนสงูสุดทีอ่าจให้ได้ในการให้คะแนนเอกสารค ารอ้งจะจ ากดัไวท้ี ่100 คะแนน โดยผูต้ดัสนิจะได้รบัเอกสาร

ค ารอ้งทีม่หีน้าปกระบุเพยีงเลขประจ าทมีเท่านัน้ 

 ในการให้คะแนนเอกสารค ารอ้ง จะใชค้ะแนนรวมเฉลีย่ของผูต้ดัสนิ 2 คน (หรอืมากกวา่) จนได้คะแนนตดัสนิ 

 

    32. การให้คะแนนการแถลงการณ์เสมอืนจรงิ จะตดัสนิดงัต่อไปนี้ 

  เอ. รอบทัว่ไป 

 การให้คะแนนในรอบทัว่ไป จะกระท าโดยคณะผู้ตัดสนิ 2 คน (หรอืมากกว่า) โดยคะแนนสูงสุดใน

การแถลงการณ์ จ ากัดไว้ที่คนละ 100 คะแนน และคะแนนรวมของทีมในรอบการแถลงการณ์จะ

จ ากดัที ่200 คะแนน 



 การให้คะแนนการแถลงการณ์ จะใชค้ะแนนรวมเฉลีย่ของผูต้ดัสนิ 2 คน (หรอืมากกวา่) 

 ทีม 4 ทีมที่ได้คะแนนรวมกันระหว่างคะแนนเฉลี่ยรอบการแถลงการณ์ในรอบทัว่ไป และคะแนน

เอกสารค ารอ้งเฉลีย่ จะได้เขา้รอบรองชนะเลศิ 

 บี. รอบรองชนะเลิศ 

 การให้คะแนนในรอบรองชนะเลศิ จะกระท าโดยคณะผูต้ดัสนิ 3 คน (หรอืมากกวา่) โดยคะแนนสงูสุด

ในการแถลงการณ์ จ ากัดไว้ที่คนละ 100 คะแนน และคะแนนรวมของทีมในรอบการแถลงการณ์จะ

จ ากดัที ่200 คะแนน 

การให้คะแนนการแถลงการณ์ จะใชค้ะแนนรวมเฉลีย่ของผูต้ดัสนิ 3 คน (หรอืมากกวา่) ทมี 2 ทมีทีม่ี

คะแนนจากการแถลงการณ์เฉลี่ยในรอบรองชนะเลิศที่สูงที่สุดจะได้เข้ารอบชงิชนะเลิศต่อไป หาก

คะแนนการแถลงการณ์ไมส่ามารถตดัสนิทมีทีจ่ะได้เขา้รอบชงิชนะเลศิได้ คะแนนจากเอกสารค าร้อง

เฉลีย่จะถูกน ามาพจิารณาเพือ่หาทมีทีจ่ะได้เขา้รอบชงิชนะเลศิต่อไป 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถใชผู้ต้ดัสนิ 3 คนได้ การให้คะแนนการแถลงการณ์ในรอบรองชนะเลิศจะกระท า

โดยผูต้ดัสนิ 2 คนเท่านัน้ 

ซี. รอบชิงชนะเลิศ 

การให้คะแนนในรอบชงิชนะเลิศ จะกระท าโดยคณะผูต้ดัสนิ 5 คน (หรอืมากกวา่) โดยคะแนนสงูสุด

ในการแถลงการณ์ จ ากัดไว้ที่คนละ 100 คะแนน และคะแนนรวมของทีมในรอบการแถลงการณ์จะ

จ ากดัที ่200 คะแนน คณะผูต้ดัสนิจะเป็นผูพ้จิารณาผลการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถใชผู้ต้ดัสนิ 5 คนได้ การให้คะแนนการแถลงการณ์ในรอบรองชนะเลิศจะกระท า

โดยผูต้ดัสนิ 3 คนเท่านัน้ 

    33. การตดัสนิใจของคณะผูต้ดัสนิถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

รางวลัและประกาศนียบตัร 

ทมีทีช่นะ 

    34. ทมีทีม่คีะแนนสงูสุดในรอบชงิชนะเลศิถอืเป็นผูช้นะการแขง่ขนั 

 

ผูแ้ถลงการณ์ดเีด่น (Best Mooter) 

    35. ผู้แถลงการณ์ที่มคีะแนนในการแถลงการณ์เฉลีย่สูงสุดในรอบการแถลงการณ์ทัว่ไป ของการแขง่ขนัว่าความ

ศาลจ าลอง จะได้รบัต าแหน่งผูแ้ถลงการณ์ดเีด่นและได้รบัประกาศนียบตัร 

 



เอกสารค ารอ้งดเีด่น (Best Memorial) 

    36. เอกสารค าฟ้องของฝ่ายโจทก์ทีไ่ด้คะแนนดสุีดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้รบัประกาศเป็นเอกสารค า

ฟ้องฝ่ายโจทก์ดเีด่น และทมีทีเ่ขยีนค าฟ้องนัน้จะได้รบัประกาศนียบตัร 

    37. เอกสารค าให้การของฝ่ายจ าเลยทีไ่ด้คะแนนดสุีดจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน จะได้รบัประกาศเป็นเอกสาร

ค าให้การฝ่ายจ าเลยดเีด่น และทมีทีเ่ขยีนค าให้การนัน้จะได้รบัประกาศนียบตัร 

    38. ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทุกคนจะได้รบัประกาศนียบตัรรบัรองการเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

    39. การใช้คอมพวิเตอร์แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรอือุปกรณ์อื่นเพื่อการค้นคว้าสามารถกระท าได้ ในระหว่างการ

แขง่ขนัรอบการแถลงการณ์ ห้ามใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่รบัการปรกึษาจากผูฝึ้กประจ าทมีหรอืบุคคลอื่น 

และการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการคน้ควา้หรอืขอค าปรกึษานัน้ห้ามกระด าโดยเดด็ขาด

ในระหว่างการแข่งขนัรอบการแถลงการณ์ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัแนะน าอย่างยิง่ให้ระมดัระวังการ

พึง่พาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสจ์นเกินเหตุ และแนะน าให้ผูเ้ขา้แขง่ขนัไตรต่รองถึงการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

ระหว่างการแข่งขนัรอบการแถลงการณ์เพื่อการค้นคว้าหรือจดข้อมูล โดยให้ค านึงว่าผู้เข้าแข่งขนัจะถูก

ประเมนิบางสว่นจากความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทในการแขง่ขนัรอบการแถลงการณ์ด้วย 
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