
18 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               ให้ใช้กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ซึ่งสมาคมเซปักตะกร้อ

แห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้   
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
                     ทีมเดี่ยวชาย 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ       
๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและมีสัญญา
จ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และต้องมี
ชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

      ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แตไ่ม่เกิน     ๕ 

คน 
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                    ๖.๓ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน                 
ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๖.๔ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน 
 

 ข้อ  ๗   วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้าร่วม

การแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เขา้รอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เซต (ทีมใดชนะ ๒ เซตก่อน ถือเป็นผู้ชนะการแข่งขัน) 

โดยมีการพักระหว่างเซต ๒ นาที 
๗.๔ โดยเซตที่ ๑ และ ๒ ใช้ระบบคะแนน ๒๑ คะแนน ในเซตที่ ๓ ให้ท าการแข่งขัน ๑๕ 

คะแนน โดยผู้ชนะในแต่ละเซตจะต้องมีคะแนนต่างกันอย่างน้อย ๒ คะแนน 
๗.๕ ทีมท่ีชนะการแข่งขันในเซตที ่๑ และ ๒ จะต้องท าคะแนนได ้๒๕ คะแนน  แต่ถ้าคะแนน

เท่ากันที ่๒๐ – ๒๐ ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน ๒๕   
๗.๖ ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ ๑ เซต จะต้องท าการแข่งขันในเซตที่  ๓ โดยแข่งขัน           

๑๕ คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ ๑๔ – ๑๔ ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุด
ไม่เกิน ๑๗ คะแนน 

๗.๗. ก่อนเริ่มการแข่งขันในเซตที่ ๓ ผู้ตัดสินต้องท าการเสี่ยง ผู้ชนะในการเสี่ยงมีสิทธิเลือก
การเสิร์ฟ และให้มีการเปลี่ยนแดนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าคะแนนได้ ๘ คะแนน 
 

      ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่ งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ การแข่งขัน 
                     ๙.๑ ชุดแข่งขัน 
                           ๙.๑.๑ ให้แต่ละทีมควรจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๑ ชุด  
                           ๙.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน แจ้งสีของชุดแข่งขันต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 
                           ๙.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และให้ติดหมายเลขที่ด้านหลัง 
ให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยหมายเลขจะต้องตรงกับท่ีได้แจ้งไว้ในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา 
                           ๙.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมตะกร้อแห่ง
ประเทศไทย ให้การรับรอง 
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 ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                      ๑๐.๑ ผู้ เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                      ๑๐.๒ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้
แล้วในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า             
๓๐ นาท ี
                      ๑๐.๓ ทีมใดไม่พร้อมที่จะท าการแข่งขัน เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้เกินกว่า ๑๐ นาที ให้ปรับ 
เป็นแพ ้
                      ๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                      ๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ใน
คณะกรรมการบริหารกีฬา พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่ เพียงพอ ให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬา เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา ๑  

ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา หรือคณะกรรมการ
ตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ
การแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย     
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  


