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ประกาศคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนิดกีฬาฟุตซอล
..………….…………………..
ประการคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่ ง ประเทศไทย ว่ าด้ วย การจั ด การแข่งขั นกี ฬ าบุ คลากรในสั ง กั ดส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา
ครั้งที่ 37 ชนิดกีฬาฟุตซอล
อาศัยอานาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย
ว่ า ด้ ว ย การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2559
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1.ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย ว่าด้ วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ชนิดกีฬาฟุตซอล ”
ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพั นธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ประกาศใช้ อ ย่างเป็ นทางการในปัจจุบั น แต่ทั้ง นี้ต้ องไม่ขั ดหรือแย้ งกั น
ประกาศนี้
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ทีมชาย
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ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 6. จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
6.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายชื่อนั กกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม
ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 17 คน โดยนักกีฬาทุกคนต้องมีอายุตั้งแต่ 35 ปี
ขึ้นไป
6.2 การนับอายุให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ทาการขัน (พ.ศ.2561) เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิดของ
นักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ.2561 ปีเกิด พ.ศ.2522 มีอายุเท่ากับ 2561 – 2522
= 39 ปี
6.3 ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน
1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
ข้อ 7. วิธจี ัดการแข่งขัน
7.1 ในการแข่ ง ขั น รอบแรกให้ แ บ่ ง การแข่ ง ขั น ออกเป็ น สายโดยพิ จ ารณาจากจ านวนที ม
ที่เข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม ซึ่งให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
7.2 การจับสลากแบ่งสายในรอบแรก ให้ดาเนินการดังนี้
7.2.1 ให้จับสลากทีมที่ได้ อันดับ 1 ถึงอันดับ 3 จากการแข่งขันครั้งที่ผ่า นมาแยกกัน
อยู่ทีมละสายโดยไม่ให้อยู่ร่วมสายเดียวกัน
7.2.2 ให้ทีมสถาบันเจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่ง ในระหว่างดาเนินการ
จับสลาก
7.2.3 ให้จับสลากทีมที่เหลือ เข้าสู่ตาแหน่งต่างๆ ของสาย
7.3 ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ควบคุมดูแลและดาเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา โดยคาวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.4 ในการแข่งขันรอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลาก
ประกบคู่แข่งขัน ตามสายการแข่งขัน และกาหนดการแข่งขันที่คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬ ามหาวิท ยาลัยแห่ง ประเทศไทย ได้ก าหนดไว้แล้ว และในการจับสลาก
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ประกบคู่แข่ง ขัน ทีมที่มาจากสายเดียวกั นในรอบแรก ต้องไม่พบกันในรอบที่สอง และให้ทีมชนะในรอบรอง
ชนะเลิศ แข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ 3 ร่วมกัน
7.5 ระยะเวลาในการแข่งขันให้ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 20 นาที โดย
หยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
7.6 ในกรณี ที่หมดเวลาการแข่ง ขัน ตามข้อ 7.5 แล้วปรากฏผลการแข่ง ขันเสมอกัน ให้ เตะ
ลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ ตามกติกาการแข่งขัน ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อหาผู้ชนะโดยให้ใช้
กับทุกนัดของการแข่งขัน
7.7 คะแนนในการแข่งขัน ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน
7.8 ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากันในแต่ละสาย และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้า ไป
แข่งขันในรอบต่อไป ให้ผู้แทนอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดาเนินการจับสลากจัดอันดับ ทีมเข้ารอบ
7.9 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันในแต่ละนัด สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จากัด
จานวนในขณะที่การแข่งขันกาลังดาเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนตัวกลับไปเล่นได้อีก
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬ า
เพื่ อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนด วัน เวลา และ
สถานที่ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 9. ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 ชุดแข่งขัน
9.1.1 ให้ แ ต่ ล ะที ม จะต้ อ งมี ชุ ด แข่ ง ขั น อย่ า งน้ อ ย 2 ชุ ด ในกรณี ที่ ชุ ด แข่ ง ขั น มี สี
คล้ายคลึงกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลัง ตามกาหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขันเพื่อความสะดวกในการตัดสิน
9.1.2 ให้ ผู้ จั ด การที ม หรื อ ผู้ ฝึ ก สอน หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ฝึ ก สอน แจ้ ง สี ข องชุ ด แข่ ง ขั น
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวัน ประชุมผู้จัดการทีม
9.1.3 ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตูให้ใช้สีเสื้อ
แตกต่างกับผู้เข้าแข่งขันอื่น และให้ติดหมายเลขด้านหลังเสื้อขนาดความสูงไม่ต่ากว่า 25 ซม. และที่หน้าอกเสื้อ
และกางเกง ด้านหน้ามีขนาดความสูงไม่ต่ากว่า 10 ซม. หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรง
กับในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นลงทาการ
แข่งขัน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้วนั้น หากไม่
ปฏิบตั ิตามจะปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขัน ครั้งนั้น
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9.1.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีมติดเครื่องหมายสัญลั กษณ์ (ปลอกแขน) ที่แขน
เสื้อ
ด้านซ้ายซึ่งเข้าแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง
9.1.5 ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที ม ทุ ก คนที่ ล งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการแข่ ง ขั น ต้ อ งแต่ ง กายสุ ภ าพ
เรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
9.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์
การแข่งขันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งยอมรั บ ค าตั ด สิ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจาตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ในแบบการแข่งขันประจา ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนกาหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
10.3 ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่ง ขัน หรือไม่ลงแข่งขันตามวันเวลา และสถานที่ที่
กาหนด หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า 3 คน หลังจากเวลาที่กาหนดไว้ 15 นาที โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามคาสั่ง
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือตามคาสั่งกรรมการผู้สิน ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามที่กาหนด และให้ปรับ
เป็นแพ้ในการแข่งขัน ครั้งนั้น
10.4 ตลอดเวลาการแข่งขั นผู้เข้าแข่ง ขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนั กกีฬาที่ดี และ
ต้องปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.5 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขันและผู้ตัดสินได้ตักเตือนเป็นทางการโดยแสดง
ใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้งและหากผู้เข้าแข่งขันคนเดิม
มีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะตัดสิทธิผู้เข้าแข่งขันผู้นั้น มิให้ร่วมในการ
แข่งขันที่ทีมของตนจะต้องแข่งขันตามกาหนดการครั้งต่อไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
10.6 ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทีม ที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน โดยแสดงใบแดง
แล้ว จะหมดสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขั น ในนั ดต่อไป 1 ครั้ง และหากเห็น ว่าการลงโทษไม่ เพียงพอ ให้ป ระธาน
จัดการแข่งขัน รายงานให้คณะอนุกรรมการฝ่ ายส่ง เสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษเพิ่มเติม ตามสมควรแก่กรณี
10.7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น ตามสมควรแก่
กรณี แ ละหากเห็ น ว่ าไม่ เพี ย งพอ ให้ น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ
พิจารณาลงโทษเพิ่มเติม ต่อไป
4

รหัส 02 – 15
ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจั ดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วง
ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน
ให้ส ถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้ กับนั กกีฬ าตามที่ เข้า ร่วมการแข่ง ขัน จริง
ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 15. ให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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