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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ          

ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขัน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5     
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 
 ๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน   
 ๔.๑ ประเภททีมชาย 

๔.๒ ประเภททีมหญิง 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
  6.1 นักกีฬา 

  6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ   
๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน  
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  6.1.2 ให้เจ้าหน้าที่ทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 10 คน     
จากรายชื่อ ตามข้อ 6.1.1 และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วยทีมชายและทีมหญิง จ านวนทีมละ 4 คน ได้แก่  
6.2.1 ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน                 
6.2.2 ผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน  
6.3.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน  
 7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

๗.2 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด  
๗.3 ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๖ – 11 ทีม  

  รอบแรก  จับสลากแบ่งเป็น ๒ สาย สายละ ๓ – 6 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
ภายในสาย น าทีมท่ีได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป 

  รอบรองชนะเลิศ  น าทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย มาท าการ
แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้  
       (1) ที่  ๑  สาย  A  พบ  ที่ ๒  สาย  B 

(2) ที่  1  สาย  B  พบ  ที่ 2  สาย  A 
  รอบชิงชนะเลิศ  
  (1) ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ       
  (2) ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน  

๗.4 ในกรณีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๑๒ - ๑๗ ทีม 
  รอบแรก จับสลากแบ่งเป็น ๔ สาย สายละ ๓ – ๕ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย 

น าทีมท่ีได้คะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบต่อไป 
     รอบก่อนรองชนะเลิศ  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมที่ได้

คะแนนอันดับ 1 เป็นทีมวาง และจับสลากทีมที่ได้คะแนนอันดับ 2 มาประกบคู่แข่งขัน โดยไม่ซ้ าสายเดิมในรอบแรก 
เพ่ือหาผู้ชนะเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  

  รอบรองชนะเลิศ  ทีมที่ชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศมาท าการแข่งขัน ในรอบรอง
ชนะเลิศ ดังนี้  

ทีมชนะ คู่ท่ี 1 พบ  ทีมชนะคู่ท่ี 3 
ทีมชนะ คู่ท่ี 2 พบ  ทีมชนะคู่ท่ี 4 

  รอบชิงชนะเลิศ  
  (1) ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ       

 (2) ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
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๗.5 การก าหนดทีมลงในสายแข่งขันให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
7.5.1 หากก าหนดสายแข่งขัน ๔ สาย ให้จัดทีมที่ชนะอันดับที่ ๑ - ๔ ในการแข่งขัน

ครั้งที่ผ่านมาเป็นทีมวางในแต่ละสายตามล าดับ 
7.5.2 หากก าหนดสายแข่งขัน ๒ สาย ให้จัดทีมที่ชนะอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันครั้ง

ที่ผ่านมาวางลงในสาย A และจัดทีมที่ได้อันดับ ๒ ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเป็นทีมวางในสาย B และทีมที่ได้
อันดับ ๓ ที่ครองร่วมกันทั้ง ๒ ทีมจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา จับฉลากแยกกันลงในแต่ละสาย 

7.5.3 ทีมอ่ืน ๆ ให้จัดเข้าสายการแข่งขันโดยวิธีการจับสลาก 
 ๗.6 เกณฑ์การนับคะแนน 

(๑) ทีมชนะ ได้คะแนน  ๒  คะแนน 
ทีมแพ้ ได้คะแนน  ๐  คะแนน 

 (2) ในการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด น าคะแนนรวม มาจัดเรียงล าดับ คะแนน
อันดับ 1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ, คะแนนอันดับ 2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 1 และ คะแนนอันดับ 3, 4 ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการคิดคะแนนตามระบบการจัดการแข่งขันของ
สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 

(3) ในการจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จสิ้นการ
แข่งขันในรอบแบ่งสายให้หาทีมที่มีล าดับสูงกว่าเพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไปโดยวิธีการจับสลาก 

 ๗.7 เวลาในการแข่งขัน  
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ 10 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด  
 ๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็น 
นักกีฬาที่ดีและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด   
 ๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติ ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็น ไป
ตามหมวด ๙ ข้อ ๓๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๘.4 ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

๙.๑ การแต่งกายของนักกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ฉบับที่สมาคม
กีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 

๙.๒ ชุดแข่งขันต้องมีอย่างน้อย ๒ ชุด โดยมีสีที่แตกต่างกัน และชุดผู้รักษาประตู      
อย่างน้อย ๒ ชุดโดยมีสีที่ไม่ซ้ ากับชุดแข่งขัน 

9.๓ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง               
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
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ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
         นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
     10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง                

จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากฃ 
(๑) เป็นนักกีฬาชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละประเภท 
(๒) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและน้ าใจเป็นนักกีฬา 
(๓) เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับ 
(๔) อ่ืน ๆ หรือตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก  

(๑) ต้องมีรายชื่อตามรายชื่อที่เข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าที่ 
(๒) ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี  
(๓) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับ 
(๔) อ่ืน ๆ หรือตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

   ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
เป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
                   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่  ในการจัดแข่งขัน 
   ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที ่
           ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด เสนอแต่งตั้งต่อ
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕62 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕62 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้        

 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                                  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


