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ประกาศอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขนักีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คร้ังที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ 

………………………………………………………………………………….. 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 

ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจึงประกาศไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1. ประกาศนี้ เ รียกว่า  “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่ อความเป็น เลิศ 

ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ” 

 ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

  3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ

แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 

  3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาเซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ซึ่งสมาคม 

กีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันแต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

 ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 

  4.1  ทีมชุดชาย 

  4.2  ทีมเด่ียวชาย 
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  4.3  ทีมเด่ียวอาวุโส ชาย 

 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

 ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

  6.1 ประเภททีมชุดชาย ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน       

1 ทีม โดยในทีมจะส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 15 คนและในการ

แข่งขันแต่ละนัด ทุกทีมต้องมีนักกีฬาครบท้ัง 3 ทีมย่อย (ทีม ก. , ทีม ข. และ ทีม ค) ทีมละ 3 คน รวมเป็น 9 คน

และอาจมีนักกีฬาส ารองได้อีกไม่เกิน 3 คน 

  6.2 ประเภททีมเด่ียวชาย ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 

1 ทีม โดยในทีมต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน โดยให้ใช้นักกีฬาจากทีมชุด เว้นแต่

ไม่ส่งนักกีฬาในประเภททีมชุด 

  6.3 ประเภททีมเด่ียวอาวุโส ชาย ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ได้ไม่เกิน 1 ทีมโดยในทีมต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน ซึ่งนักกีฬาในทีมแต่ละคน

จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปี นับอายุให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน (พ.ศ.256 1) เป็นตัวต้ังแล้วลบด้วย                

ปี พ.ศ. เกิดของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุ

เท่ากับ 2561 – 2523 = 38 ปี 

  6.4 ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คนประกอบไปด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน     

1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน โดยเจ้าหน้าท่ีทีมท้ัง ทีมชุดชาย ทีมเด่ียวชาย และทีมเด่ียวอาวุโสชายต้องเป็นบุคคล

คนเดียวกัน 

 ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 

  7.1  ประเภททีมชุดชาย 

   7.1.1  ในการแข่งขันรอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสาย โดยพิจารณาจากจ านวน

ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม ซึ่งให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   7.1.2  การจักสลากแบ่งสายในรอบแรก ให้ด าเนินการดังนี้ 

    7.1.2.1 ให้จับสลากทีมท่ีได้ อับดับ 1 ถึง อันดับ 3 จากการแข่งขันครั้งท่ีผ่านมา

แยกกันอยู่ทีมละสายโดยไม่ให้อยู่ร่วมสายเดียวกันเว้นแต่จ านวนทีมมากกว่าจ านวนสาย 
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    7.1.2.2  ให้ทีมสถาบันเจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่งในระหว่างการ

ด าเนินการจับสลาก 

    7.1.2.3  ใหจั้บสลากทีมท่ีเหลือ เข้าสู่ต าแหน่งต่างๆของสาย 

   7 .1 .3 .  ให้ ผู้ แ ท น คณ ะ อ นุ ก รรม ก าร ฝ่ าย ส่ ง เสริ ม กี ฬ า เพื่ อ ค ว าม เป็ น เลิ ศ 

ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ควบคุมดูแลและด าเนินการจับ สลากแบ่งสาย 

การแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาโดยค าวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าว 

ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

   7.1.4  ในการแข่งขันรอบแรกให้แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย โดยทีมชนะได้             

2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน 

   7.1.5  เมื่อจบการแข่งขันในรอบแรกแล้ว หากปรากฏว่ามีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากัน         

ในแต่ละสายและจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้ารอบต่อไป ให้จับสลากจัดอันดับทีมเข้ารอบ 

   7.1.6  ในการแข่งขันรอบสอง จนถึง รอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการ

จับสลากประกบคู่แข่งขัน ตามสายการแข่งขันและก าหนดการแข่งขันท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา         

เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดไว้แล้วและในการจับสลาก

ประกบคู่แข่งขัน ทีมท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรกจะไม่พบกันในรอบท่ีสองและให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ

แข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้อันดับท่ี 3 ร่วมกัน 

  7.2 ประเภททีมเด่ียวชาย และประเภททีมเด่ียวอาวุโสชาย 

   7.2.1  ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก ตามสายการแข่งขันและก าหนดการแข่งขัน ท่ี

คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    

ได้ก าหนดไว้แล้ว 

   7.2.2  การจับสลากเข้าสายการแข่งขัน ให้ด าเนินการดังนี้ 

    7.2.2.1  จัดให้ทีมท่ีได้ อันดับ 1 ถึง อันดับ 3 จากการแข่งขันครั้งท่ีผ่านมา    

เป็นทีมวางในสาย (สายบนและสายล่าง) 

    7.2.2.2  ให้ทีมสถาบันเจ้าภาพมีสิทธิเลือกอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง

ระหว่างด าเนินการจับสลาก 

    7.2.2.3  ให้ ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ             

ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ควบคุมดูแลและด าเนินการจับสลากสายการแข่งขัน   

ให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาโดยค าวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวให้ถือเป็นท่ี

ส้ินสุด 
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 ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 

  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา       

เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และ สถานท่ี

ในการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้หากมีเหตุจ าเป็น 

 ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

  9.1  ชุดแข่งขัน 

   9.1.1  ให้แต่ละทีมควรจะมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด เป็นชุดสีเข้ม 1 ชุดและชุดสีอ่อน 1 ชุด 

   9.1 .2   ให้ ผู้ จัดการทีมหรือ ผู้ ฝึกสอน  หรือ ผู้ ช่วย ผู้ ฝึกสอน  แ จ้งสีของชุดแข่งขัน                

ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ก่อนการแข่งขัน 

   9.1.3  ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าร่วมแข่งขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขท่ีด้านหลัง 

ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยท่ีหมายเลขจะต้องตรงกับท่ีได้แจ้งไว้ในเอกสารการยืนยันรายช่ือนักกีฬา 

   9.1.4  ให้เจ้าหน้าท่ีทีมทุกคนท่ีลงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

  9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน 

   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันท่ีสมาคม

กีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง  

 ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

  10.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

  10.2  ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

  10.3  ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะท าการแข่งขันเมื่อพ้นเวลาท่ีก าหนดไว้เกินกว่า 10 นาทีให้ปรับแพ้ 

  10.4  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี และต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

  10.5  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ    

เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตามสมควรแก่กรณี

และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา

ลงโทษเพิ่มเติมต่อไป 

 ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ    

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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 ข้อ 12.  การประท้วง 

  ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย      

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 

 ข้อ 13.  รางวัลการแข่งขัน 

  ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้ 

  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง 

  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน 

  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 

 ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 ข้อ  15.  ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหาร 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

 

 

    

   ( รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม )   

              ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

            คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 

 

  

 

 

 


