
  รหัส 02 – 15 
 

1 

   

 
 

ประกาศคณะกรรมการฝา่ยสง่เสรมิกีฬาเพือ่ความเปน็เลิศ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 

วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนักฬีาบุคลากรในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่38  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

ชนิดกฬีาฟตุซอล 

..………….………………….. 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาฟุตซอล 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่าย ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น เ ลิศ               
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาฟุตซอล  ”  

 ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  

    3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559  

 3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกัน
ประกาศนี้ 

 ข้อ 4.  ประเภทการแข่งขัน  
               4.1 ทีมชาย  

 ข้อ 5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน   
    ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขนักีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2559 
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    ข้อ 6.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
       6.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม 
ในแต่ละทีมส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 17 คน โดยนักกีฬาทุกคนต้องมีอายุต้ังแต่ 35 ปี
ขึ้นไป 
  6.2 การนับอายุให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน (พ.ศ.2562) เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
ของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ.2562 ปีเกิด พ.ศ.2524 มีอายุเท่ากับ 2562 – 
2524 = 38 ปี  
  6.3 ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน  
ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 

  ข้อ 7. วิธจีัดการแข่งขัน  
        7.1 ในการแข่งขันรอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสายโดยพิจารณาจากจ านวนทีม           
ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม ซึ่งให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
     7.2 การจับสลากแบ่งสายในรอบแรก ให้ด าเนินการดังนี้ 
 7.2.1 ให้จับสลากทีมท่ีได้ อันดับ 1 ถึงอันดับ 3 จากการแข่งขันครั้งท่ีผ่านมาแยกกันอยู่
ทีมละสายโดยไม่ให้อยู่ร่วมสายเดียวกัน 
 7.2.2 ให้ทีมสถาบันเจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่ง ในระหว่างด าเนินการจับ
สลาก 
 7.2.3 ให้จับสลากทีมท่ีเหลือ เข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ ของสาย 
 7.3 ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ควบคุมดูแลและด าเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวมทั้งวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหา โดยค าวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 7.4 ในการแข่งขันรอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลาก
ประกบคู่แข่งขัน ตามสายการแข่งขัน และก าหนดการแข่งขันท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดไว้แล้ว  และในการจับสลากประกบคู่
แข่งขัน ทีมท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรก ต้องไม่พบกันในรอบท่ีสอง และให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ 
แข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ 3 ร่วมกัน 
 7.5 ระยะเวลาในการแข่งขันให้ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที 
โดยหยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
 7.6 ในกรณีท่ีหมดเวลาการแข่งขัน ตามข้อ 7.5 แล้วปรากฏผลการแข่งขันเสมอกัน  
ให้เตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ ตามกติกาการแข่งขัน ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อหาผู้ชนะ  
โดยให้ใช้กับทุกนัดของการแข่งขัน 
 7.7 คะแนนในการแข่งขัน ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
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 7.8 ในกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากันในแต่ละสาย และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้าไป
แข่งขันในรอบต่อไป ให้ผู้แทนอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ด าเนินการจับสลากจัดอันดับ ทีมเข้ารอบ 
  7.9 การเปล่ียนตัวนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันในแต่ละนัด สามารถเปล่ียนตัวได้ไม่จ ากัด
จ านวนในขณะท่ีการแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ผู้เล่นท่ีเปล่ียนตัวออกมาแล้วสามารถเปล่ียนตัวกลับไปเล่นได้อีก 

 ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน   
                        ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา     
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และ
สถานท่ีในการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น  
 ข้อ 9.  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน   
                         9.1 ชุดแข่งขัน  

                      9.1.1 ใหแ้ต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด ในกรณีท่ีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน
ให้ทีมท่ีมีช่ือตามหลัง ตามก าหนดการแข่งขันเป็นผู้เปล่ียนชุดแข่งขันเพื่อความสะดวกในการตัดสิน  

   9.1.2 ให้ ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน แจ้งสีของชุดแข่งขัน 
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขนัในวัน ประชุมผู้จัดการทีม  

   9.1.3 ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขนัเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตูให้ใช้สีเส้ือ 
แตกต่างกับผู้เข้าแข่งขันอื่น และให้ติดหมายเลขด้านหลังเส้ือขนาดความสูงไม่ต่ ากว่า 25 ซม. และท่ีหน้าอกเส้ือ 
และกางเกง ด้านหน้ามีขนาดความสูงไม่ต่ ากว่า 10 ซม. หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับ
ในเอกสารการยืนยันรายช่ือนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นลงท าการแข่งขัน 
ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้วนั้น หากไม่ปฏิบติัตาม
จะปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขัน ครั้งนั้น  

9.1.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันท่ีเป็นหัวหน้าทีมติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ (ปลอกแขน) ท่ีแขนเส้ือ
ด้านซ้ายซึ่งเข้าแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง  

9.1.5 ให้เจ้าหน้าท่ีทีมทุกคนท่ีลงปฏิบั ติหน้าท่ีในการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  
  9.2 อุปกรณ์การแข่งขนัให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขนัโดยเป็นอุปกรณ์ 
การแข่งขนัท่ีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง  
 ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

      10.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขนั กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบติัหน้าท่ีในการแข่งขันอยา่งเคร่งครัด 
  10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวท่ีได้ลงทะเบียนไว้
แล้ว ในแบบการแข่งขันประจ า ส่งใหค้ณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที  
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  10.3 ทีมท่ีไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขัน หรือไม่ลงแข่งขันตามวันเวลา 
และสถานท่ีท่ีก าหนด หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า 3 คน หลังจากเวลาท่ีก าหนดไว้ 15 นาที โดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรตามค าส่ังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือตามค าส่ังกรรมการผู้สินใหถื้อว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามท่ี
ก าหนด และให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขัน ครั้งนั้น 
  10.4 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี 
และต้องปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัอย่างเคร่งครัด  

 10.5 ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข่งขันและผู้ตัดสินได้ตักเตือนเป็นทางการ 
โดยแสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้งและหากผู้เข้าแข่งขัน
คนเดิมมีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งท่ีสอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิผู้เข้าแข่งขันผู้นั้น มิให้ร่วม 
ในการแข่งขันท่ีทีมของตนจะต้องแข่งขนัตามก าหนดการครั้งต่อไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ  

 10.6 ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทีม ท่ีผู้ตัดสินส่ังให้ออกจากการแข่งขัน โดยแสดง
ใบแดงแล้ว จะหมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ในนัดต่อไป 1 ครั้ง และหากเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้ประธาน
จัดการแข่งขันรายงานให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษเพิ่มเติม ตามสมควรแก่กรณี 

 10.7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น  
ตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติม ต่อไป  

 ข้อ 11.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
      ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
 ข้อ 12. การประท้วง  

                 ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 
 ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน  

     ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลใหก้ับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้                
       รางวัลท่ี 1  เหรียญชุบทอง 
                รางวัลท่ี 2  เหรียญชุบเงิน 

  รางวัลท่ี 3  เหรียญชุบทองแดง    
 ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นท่ีสุด  
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   ข้อ 15. ให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้  

  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    5    มีนาคม พ.ศ. 2562  

 

 

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)  
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  

   คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
  

 

 


