
 

ระเบียบ วา่ด้วยการจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ 

กีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

......................................................................... 

  เพ่ือให้การการจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2562 ดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ คณะทํางานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ จึงวาง

ระเบียบการจดัการแขง่ขนัไว้ดงันี ้

  ข้อ 1. กติกาการแขง่ขนั 

   ใช้กติกาแขง่ขนัท่ีสมาคมตะกร้อแหง่ประเทศไทยกําหนดใช้ในปัจจบุนั 

  ข้อ 2. ประเภทการแขง่ขนั  จดัการแขง่ขนั จํานวน 5 ประเภท 

   2.1  ประเภททีมเดีย่วชาย (ดวิิชัน่ 1) 

2.2  ประเภททีมเดีย่วชาย (ดวิิชัน่ 2) 

2.3  ประเภททีมเดีย่วชาย (มือใหม)่ 

2.3  ประเภททีมเดีย่วชาย (อาวโุส 40 ปี ขึน้ไป) 

2.4  ประเภททีมเดีย่วหญิง (ทัว่ไป)          

ข้อ 3. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิเข้าร่วมการแขง่ขนั 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4. แหง่ประกาศ คณะกรรมการบริหารจดัการกีฬา

บคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การจดัการแขง่ขนักีฬา

บคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ข้อ 4. ผู้ เข้าแขง่ขนั 



  4.1 ประเภททีมเดี่ยวชาย (ดิวิชัน่ 1) จํานวน 8 ทีม     

   (1) สว่นงานท่ีได้สทิธิในการแขง่ขนัเข้าร่วมการแขง่ขนัได้ จํานวน  4 สว่นงาน 

โดยแตล่ะสว่นงานสง่ทีมนกักีฬาตามจํานวนทีมท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้ 

    -  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จํานวน  3  ทีม 

    -  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จํานวน  3 ทีม 

     - ทีมคณะวิทยาศาสตร์  จํานวน 1 ทีม 

    - ทีมวิทยาลยัดริุยางคศิลป์ จํานวน 1 ทีม  

   (2) แตล่ะทีมสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ไมเ่กิน 5 คน โดยให้มีผู้ลงแขง่ขนั 3 คน และสาํรอง 2 คน 

   (3) กรณีท่ีสว่นงานใดมีผู้ เข้าแขง่ขนัในสงักดัไมค่รบจํานวน 5 คนให้นํารายช่ือ บคุลากรตา่งจาก

สว่นงานภายในมหาวิทยามหิดลสง่เข้าแขง่ขนัได้ ทัง้นีใ้นระหวา่งแขง่ขนัจะต้องมีผู้ เข้าแขง่ขนั(ตวัจริง)ท่ีสงักดัในสว่นงานนัน้ ลง

แขง่ขนัในสนามไมน้่อยกวา่ 1 คน 

   (4) ผู้ เข้าแขง่ขนั ทกุคน ทกุสว่นงาน ท่ีมีทะเบียนรายช่ือเป็นนกักีฬาในประเภท ทีมเดี่ยว (ชาย ดิ

วิชัน่ 1) ในการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดลในทกุปีงบประมาณ ห้ามลงแขง่ขนั ประเภท ทีมเดี่ยว 

(ชายดวิิชัน่ 2)   และประเภท ทีมเดี่ยวชาย (มือใหม)่ ยกเว้น ในปีท่ีผา่นมาทีมหรือสว่นงานท่ีผู้เข้าแขง่ลงแขง่ขนัมีผลการแขง่ขนั 

“ตกดวิิชัน่”   

4.2  ประเภททีมเดีย่วชาย (ดวิิชัน่ 2) จํานวน 8 ทีม     

(1) สว่นงานท่ีได้สทิธิในการสง่นกักีฬาเข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 7 สว่นงาน  โดยแตล่ะสว่นงานสง่ทีม

นกักีฬาตามจํานวนทีมท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

 - คณะทนัตแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ทีม  

 - คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ทีม  

 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จํานวน 1 ทีม 

 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  จํานวน 1 ทีม 

    - วิทยาลยันานาชาต ิ จํานวน  1 ทีม 



 

    -  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จํานวน 1 ทีม  

    - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จํานวน 1 ทีม (ขึน้ชัน้จากมือใหม)่ 

    - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จํานวน 1 ทีม (ขึน้ชัน้จากมือใหม)่ 

   (2) แตล่ะทีมสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ไมเ่กิน 5 คน โดยให้มีผู้ลงแขง่ขนั 3 คน และสาํรอง 2 คน 

   (3) กรณีท่ีสว่นงานใดมีผู้ เข้าแขง่ขนัในสงักดัไมค่รบจํานวน 5 คนให้นํารายช่ือ บคุลากรตา่งจาก

สว่นงานภายในมหาวิทยามหิดลสง่เข้าแขง่ขนัได้ ทัง้นีใ้นระหวา่งแขง่ขนัจะต้องมีผู้ เข้าแขง่ขนั(ตวัจริง)ท่ีสงักดัในสว่นงานนัน้ ลง

แขง่ขนัในสนามไมน้่อยกวา่ 1 คน  

   (4) ผู้ เข้าแขง่ขนั ทกุคน ทกุสว่นงาน ท่ีมีทะเบียนรายช่ือเป็นนกักีฬาในประเภท ทีมเดีย่ว (ชาย ดิ

วิชัน่ 2) ในการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดลในทกุปีงบประมาณ ห้ามลงแขง่ขนั ประเภท ทีมเดี่ยว 

(ชาย มือใหม)่   ยกเว้น ในปีท่ีผา่นมาทีมหรือสว่นงานท่ีผู้ เข้าแขง่ลงแขง่ขนัมีผลการแขง่ขนั “ตกดิวชิัน่”   

4.3 ประเภท ทีมเดีย่ว(ชายมือใหม)่ 

  (1) ให้แตล่ะสว่นงานสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัเข้าร่วมแขง่ขนัได้โดยไมจํ่ากดัจํานวนทีม 

  (2) สาํหรับหนว่ยงานท่ีมคีวามประสงค์จะสง่เข้าร่วมการแขง่ขนั ประเภททีมเดียวชาย มือใหม ่

และในสว่นงานนัน้ มีผู้ เข้าแขง่ขนัเป็นนกักีฬาตวัแทนบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ในการเข้าร่วมแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ

บคุลากร สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย หรือ เป็นนกักีฬาเซปักตะกร้อ ประเภท ชายดวิิชัน่ 1 และดิ

วชิัน่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสง่รายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีมีคณุสมบตัิดงักลา่ว ลงแขง่ขนัในนามทีมนกักีฬาของ

สว่นงานนัน้ได้ จํานวน 1 คน ยกเว้นทีมท่ีตกชัน้จากการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทดิวิชัน่ 2 ประจําปี 2561 

  (3) แตล่ะทีมสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ไมเ่กิน 5 คน โดยให้มีผู้ลงแขง่ขนั 3 คน และสาํรอง 2 คน 

  (4) กรณีท่ีสว่นงานใดมีผู้ เข้าแขง่ขนัในสงักดัไมค่รบจํานวน 5 คนให้นํารายช่ือ บคุลากรตา่งจาก

สว่นงานภายในมหาวิทยามหิดลสง่เข้าแขง่ขนัได้ ทัง้นีใ้นระหวา่งแขง่ขนัจะต้องมีผู้ เข้าแขง่ขนั(ตวัจริง)ท่ีสงักดัในสว่นงานนัน้ ลง

แขง่ขนัในสนามไมน้่อยกวา่ 1 คน 

4.4 ประเภททีมเดี่ยวชาย  (อาวโุสอาย ุ40 ปีขึน้ไป) และประเภททีมเดี่ยวหญิง  (ทัว่ไป) 

  (1) ให้แตล่ะสว่นงานสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัเข้าร่วมแขง่ขนัได้โดยไมจํ่ากดัจํานวนทีม 



  (2) แตล่ะทีมสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ไมเ่กิน 5 คน โดยให้มีผู้ลงแขง่ขนั 3 คน และสาํรอง 2 คน 

  (3) กรณีท่ีสว่นงานใดมีผู้ เข้าแขง่ขนัในสงักดัไมค่รบจํานวน 5 คนให้นํารายช่ือ บคุลากรตา่งจาก

สว่นงานภายในมหาวิทยามหิดลสง่เข้าแขง่ขนัได้ ทัง้นีใ้นระหวา่งแขง่ขนัจะต้องมีผู้ เข้าแขง่ขนั(ตวัจริง)ท่ีสงักดัในสว่นงานนัน้ ลง

แขง่ขนัในสนามไมน้่อยกวา่ 1 คน 

  ข้อ 5. วิธีการจดัการแขง่ขนั  

อยูใ่นดลุยพินิจของคณะทํางานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ 

  ข้อ 6. สถานท่ีและกําหนดการแขง่ขนั 

   อาคารเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

  ข้อ 7. ผลการแขง่ขนัและรางวลั 

   7.1 ผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีได้รับ ตําแหนง่ ชนะเลศิ ในประเภท ทีมเดี่ยว (ชายดิวชิัน่ 1 ) จํานวน 4 คน (ท่ี

ผู้จดัการทีมคดัเลอืก) จะได้รับเกียรติเป็นตวัแทนบคุลากร ในการแขง่ขนักีฬาบคุลากร สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึา

แหง่ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   7.2 สาํหรับรางวลัท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัจะได้รับ ให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุ คณะกรรมการบริหารจดัการ

กีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกําหนดให้ได้มีรางวลั 3 ตําแหนง่  คือ ชนะเลศิ  รอง

ชนะเลศิอนัดบั  1 และรองชนะเลศิอนัดบั 2 

  ข้อ 8. ข้อปฏิบตัิในการแขง่ขนั 

   8.1 ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องยอมรับคาํตดัสนิ และให้ความร่วมมือกบัคณะทํางานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬา

เซปักตะกร้อ กรรมการผู้ตดัสนิ และเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีอํานวยการแขง่ขนัอยา่งเคร่งครัด 

   8.2 ให้ผู้จดัการทีมยืนยนัรายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัตอ่คณะทํางานจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ ก่อน

กําหนดเวลาการแขง่ขนัไมน้่อยกวา่ 30 นาที 

   8.3 ผู้ เข้าแขง่ขนัทีมใดไมล่งแขง่ขนัตามวนัและเวลาท่ีกําหนด โดยไมม่ีเหตอุนัควร ให้คณะทํางาน

ฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 

  ข้อ 9. กรรมการตดัสนิและเจ้าหน้าท่ี 

   อยูใ่นดลุยพินิจของคณะทํางานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ 



  ข้อ 10. การประท้วงและการอทุธรณ์ 

   กําหนดให้มีการพิจารณาประท้วง 2 กรณี คือ 

   10.1 ประท้วงคณุสมบตัิผู้มีสทิธิเข้าแขง่ขนั 

   10.2 ประท้วงหรืออทุธรณ์ด้านเทคนิคการกีฬาหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการแขง่ขนั 

  ข้อ 11. การลงโทษ กรณีผู้มีสทิธิเข้าร่วมการแขง่ขนัหรือทีมท่ีเข้าแขง่ขนัประพฤติผิดมารยาทในกรณีตา่งๆให้

พิจารณาลงโทษ ดงันี ้

   11.1 ผู้มีสทิธิเข้าร่วมการแขง่ขนัหรือเจ้าหน้าท่ีทีมท่ีรับผิดชอบผู้ เข้าแขง่ขนัของสว่นงานท่ีสง่ทีมเข้า

ร่วมการแขง่ขนัประพฤติผิดมารยาทอยา่งร้ายแรง เช่น ชกตอ่ย ทําร้ายร่างกาย ใช้ถ่อยคาํหยาบตอ่ผู้ เข้าแขง่ขนัฝ่ายตรงข้ามผ็

ตดัสนิ เจ้าหน้าท่ีอํานวยการแขง่ขนัหรือผู้ อ่ืนให้ได้รับการลงโทษตามกฏ กตกิาของการแขง่ขนัในชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ 

   11.2 หากผลการลงโทษในข้อ 11.1 สง่ผลกระทบตอ่จํานวนผู้ เข้าแขง่ขนัภายในทีม ให้ปฏิบตัติาม

กฏกติกาและระเบียบการแขง่ขนัของชนิดเซปักตะกร้อ แตล่ะประเภท 

   11.3 หากผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีละเมิด หลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจดัการกีฬา

บคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือระเบียบแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับเหรียญรางวลั 

ตําแหนง่ หรือ ลาํดบั ให้ถือเป็นโมฆะ 

  ข้อ 12. ในกรณีอ่ืนใดนอกจากระเบียบนี ้ ให้คณะทํางานการจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ คณะกรรมการ

บริหารจดัการกีฬาบคุลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นผู้วินิจฉยัและพิจารณาชีข้าด และให้ถือ

ผลการวินิจฉยัสัง่การนัน้เป็นท่ีสิน้สดุ 
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(นายอณิทศั  ระวงัชนม์) 

ประธานคณะทํางานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ 

คณะกรรมการบริหารจดัการกีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดลประจําปีงบปรมาณ พ.ศ. 2562 



ระเบียบ วา่ด้วยการจดัการแขง่ขนักีฬาตะกร้อลอดหว่ง 

กีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

......................................................................... 

เพ่ือให้การการจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2562 ดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ คณะทํางานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาเซปักตะกร้อ จึงวาง

ระเบียบการจดัการแขง่ขนัไว้ดงันี ้

ข้อ 1. กติกาการแขง่ขนั 

  ใช้กติกาแขง่ขนัท่ีสมาคมตะกร้อแหง่ประเทศไทยกําหนดใช้ในปัจจบุนั 

ข้อ 2. ประเภทการแขง่ขนั   

 จดัการแขง่ขนั  3 ประเภท 

 -  ประเภท ตะกร้อลอดหว่งชายทัว่ไป 

 -  ประเภท ตะกร้อลอดหว่งชายมอืใหม ่

 -  ประเภท ตะกร้อลอดหว่งสากลหญิง 

ข้อ 3. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิเข้าร่วมการแขง่ขนั 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4. แหง่ประกาศ คณะกรรมการบริหารจดัการกีฬาบคุลากมหา

วิทยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การจดัการแขง่ขนักีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ตะกร้อลอดหว่งไทย  ชาย (ทัว่ไป) 

-  แตล่ะสว่นงานสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ จํานวน 1 ทีม 

-  แตล่ะทีมสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ไมเ่กิน 8 คน และไมน้่อยกวา่ 6 คน 



กรณีท่ีสว่นงานใดมีผู้ เข้าแขง่ขนัในสงักดัไมค่รบจํานวน ให้นํารายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัจากตา่งสว่นงานภายใมหา

วิทยาลยัมหิดลสง่เข้าร่วมการแขง่ขนัได้   ทัง้นีใ้นระหวา่งแขง่ขนัจะต้องมีผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีสงักดัในสว่นงานนัน้ ลงแขง่ขนัในสนาม

ไมน้่อยกวา่ 2 คน 

2. ตะกร้อลอดหว่งไทย  ชาย (มือใหม)่ 

-   แตล่ะสว่นงานสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ จํานวน 1 ทีม 

-   แตล่ะทีมสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ไมเ่กิน 8 คน และไมน้่อยกวา่ 6 คน 

     ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องไมม่ีทะเบียนรายช่ือเป็นผู้ เข้าแขง่ขนั ประเภทกีฬาตะกร้อลอดหว่งไทย ชาย (ทัว่ไป) ใน

การแขง่ขนักีฬาตะกร้อลอดหว่งไทยทกุปีงบประมาณ    

  สาํหรับสว่นงานท่ีมีผู้ เข้าแขง่ขนัเป็นนกักีฬาตะกร้อ  ประเภท ทัว่ไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สามารถสง่รายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีมีคณุสมบตัดิงักลา่ว ลงแขง่ขนัในนามทีมนกักีฬาของสว่นงานนัน้ได้ จํานวน  1  คน   

กรณีท่ีสว่นงานใดมีผู้ เข้าแขง่ขนัในสงักดัไมค่รบจํานวน ให้นํารายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัจากตา่งสว่นงานภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดลสง่เข้าแขง่ขนัได้   ทัง้นีใ้นระหวา่งแขง่ขนัจะต้องมีผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีสงักดัในสว่นงานนัน้ ลงแขง่ขนัในสนามไม่

น้อยกวา่ 2 คน 

3. ตะกร้อลอดหว่งสากล หญิง    

-  แตล่ะสว่นงานสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ จํานวน 1 ทีม 

-  แตล่ะทีมสง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ไมเ่กิน 6 คน  

กรณีท่ีสว่นงานใดมีผู้ เข้าแขง่ขนัในสงักดัไมค่รบจํานวน  ให้นํารายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัจากตา่งสว่นงานภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดลสง่เข้าแขง่ขนัได้   ทัง้นีใ้นระหวา่งแขง่ขนัจะต้องมีผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีสงักดัในสว่นงานนัน้ ลงแขง่ขนัในสนามไม่

น้อยกวา่ 2 คน 

ข้อ 4.วิธีการจดัการแขง่ขนั  

4.1 ให้แตล่ะทีมแขง่ขนัจํานวน 2 ครัง้   ครัง้แรก ให้แขง่ขนัทกุทีมตามลาํดบัทีมจากการจบัฉลาก

ครัง้ท่ี 2   ให้แขง่ขนัทกุทีม จดัลาํดบัทีมลงแขง่ขนัโดยนําคะแนนการแขง่ขนัของแตล่ะทีมท่ีได้จาก

การแขง่ขนัครัง้แรกเรียงลาํดบัคะแนนจากน้อยท่ีสดุไปหามากท่ีสดุ 

4.2 ทีมท่ีได้คะแนนรวมจากการแขง่ขนัทัง้สองครัง้มากท่ีสดุ 3 อนัดบั ได้ตําแหนง่ ชนะเลศิ  รอง

ชนะเลศิ และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ตามลาํดบั 



4.3  กําหนดให้ผู้ เข้าแขง่ขนั ทัง้ประเภท ชาย (ทัว่ไปและมือใหม)่ แตล่ะคนภายในทีม ทําคะแนนได้ทา่

ละ  2  ครัง้ 
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