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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คร้ังที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชนิดกีฬาตะกร้อลอดห่วง 
..………….………………….. 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่ ง ประ เทศ ไทย  ว่ า ด้ ว ยก าร จัดก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากร ใน สั ง กั ด ส านั ก ง านคณะกรร ม ก า ร  
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาตะกร้อลอดห่วง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1. ประกาศนี้ เ รียกว่า  “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่ อความเป็นเลิศ  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาตะกร้อลอดห่วง” 

ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
         3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัด 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
        3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้        

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 
         ทีม 
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
        ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัด 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
 

 

 



รหัส 04 - 02 
 

2 
 

ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
        6.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม และในแต่ละทีมต้องมีนักกีฬา (ชายหรือหญิง 

หรือท้ังชายและหญิงรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยให้ลงท าการแข่งขันครั้งละ 6 – 7 คน 
        6.2 ให้มี เ จ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน  

และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 
        7.1 รอบแรก ให้ทุกทีมแข่งขันทั้งหมด โดยให้แข่งขันเรียงล าดับจากการจับฉลาก 
        7.2 รอบสอง น าทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 - 6 จากรอบแรก แข่งขันเรียงล าดับคะแนนจากอันดับ 6 

ถึงอันดับ 1 
        7.3 รอบชิงชนะเลิศ น าทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 - 4 จากรอบสอง แข่งขันเรียงล าดับคะแนน 

จากอันดับ 4 ถึงอันดับ 1  
        7.4 ผลการแข่งขันให้พิจารณาดังนี้ 

   7.4.1 ทีมใดได้คะแนนมากท่ีสุดทีมนั้นชนะ 
   7.4.2 ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ทีมใดได้ห่วงมากกว่า ทีมนั้นชนะ 
   7.4.3 ถ้าได้คะแนนและห่วงเท่ากัน ทีมใดได้ห่วงด้วยท่าท่ีได้คะแนนสูงมากกว่าทีมนั้นชนะ 
   7.4.4 ถ้าท้ังคะแนนจ านวนห่วง และท่าท่ีได้คะแนนสูงเท่ากันให้ทีมท่ีได้จ านวนห่วงด้วยท่า 

ท่ีมีคะแนนสูงมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 
   7.4.5 ตามข้อ 7.4.4 ถ้ายังเท่ากันอีกให้จับฉลาก 

        7.5 เวลาในการแข่งขัน ให้เวลาในการแข่งขันทีมละ 40 นาที และเมื่อการแข่งขันผ่านไปครึ่งเวลา 
(20 นาที) กรรมการจะประกาศเวลาและคะแนนท่ีท าได้ให้ผู้เล่นทราบ 

ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 
        ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา         

เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี
ในการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
         9.1 ชุดแข่งขัน ผู้เล่นต้องแต่งกายเหมือนกันท้ังทีม และต้องติดหมายเลขประจ า ตัว ท่ีเ ส้ือ 

ท้ังด้านหน้าและด้านหลังอย่างเรียบร้อยและชัดเจนสีของตัวเลขต้องตัดกับสีเส้ือตัวเลขด้านหลังต้องสูงไม่น้อยกว่า 
20 ซม. 

         9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์ 
การแข่งขันที่สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
 ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

        10.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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        10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลา
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 

        10.3 ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปล่ียนตัวผู้เล่นได้ 
        10.4 ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงแข่งขันหลังจากเลยเวลาท่ีก าหนดไว้เกินกว่า 10 นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิ

ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน ส าหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมาให้ปรับเป็นแพ้ท้ังหมด 
        10.5 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกั บความเป็นนักกีฬาท่ีดี 

และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
       10.6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และ  
หากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 
 ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

          ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ  
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ข้อ 12. การประท้วง 
          ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 
          ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้ 

   รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง 
   รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน 

    รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    27    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
  

 
(รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม) 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


