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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล 
 

โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจึง
วางระเบียบไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
ให้ใช้กติกาการแข่งขันแชร์บอล ที่สมาคมแชร์บอลประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 

 ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
ทีมหญิง 
 

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 ๗ คน แต่ไม่เกิน   

๑๒ 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 ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ระยะเวลาในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๑๕ นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง 

๕ นาท ี
๗.๔ ระหว่างท าการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นส ารองได้ไม่จ ากัด แต่ต้องด าเนินการไป

ตามระเบียบวิธีการตามกติกาการแข่งขัน 
๗.๕ ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ต่อเวลาการแข่งขันครั้งละ ๕ นาที จนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ใน
การแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

การติดหมายเลขชุดการแข่งขัน ให้ติดหมายเลขด้านหลังให้มขีนาดทีเ่ห็นได้ชัดเจน  และ
หมายเลขต้องตรงกับใบรายงานตัว กรณีผู้เล่นติดหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในใบรายงานตัว คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  

 

ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๑๐.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการ

แข่งขันก าหนด เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยังไม่ลงท าการแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ ๗ คน 
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 

๑๐.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันจะหมดสิทธิ์ลงท าการ
แข่งขันในรายการแข่งขันครั้งถัดไป ๑ ครั้ง 

๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่
ดีและปฏิบัติตามกติกาแข่งขันอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม ท าลาย
สถานที่หรืออุปกรณ์การแข่งขัน ท าร้ายคู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 
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๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
กีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา ๑  

ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา หรือคณะกรรมการ
ตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
การแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย     
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  


