
๑ 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

*********************** 
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศ
ไทย 
 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑  จึงวางระเบียบไวดังนี้  

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี ๓๔ ” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

 ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ ( FIBA) ซ่ึงสมาคมกีฬาบาสเกตบอล            
แหงประเทศไทยประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน 
  ๕.๑ ทีมชาย 
  ๕.๒ ทีมหญิง 
 ขอ ๖  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
  ใหเปนไปตามหมวด ๓ ขอ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑   
 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ ๑ ทีม ในแตละทีมสงรายชื่อ
นักกีฬาไดไมเกิน ๑๕ คน   
  ๗.๒ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันได    
ไมเกิน  ประเภทละ ๑๒ คน จากรายชื่อตามขอ ๖.๑ ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา ในวัน
ประชุมผูจัดการทีม 

 



๒ 

  ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันตามขอ ๗.๒ ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  ๗.๔ ในแตละทีม ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๔ คน ประกอบดวยผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน           
๑ คน และผูชวยผูฝกสอน ๒ คน 
 ขอ ๘   วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
   ๘.๑ กรณีมีจํานวนทีมแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้  
          ๘.๑.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันเปน ๓ สาย ๆ ละ ๓ จัดการ แขงขันแบบ 
พบกันหมดในสาย คัดเลือกผูมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และ อันดับท่ี ๒ ผานเขาแขงขันในรอบสองตอไป  
         ๘.๑.๒ รอบสอง รอบสอง หรือ รอบกอนรองชนะเลิศ จํานวน 8 ทีม ใชวิธีการแขงขันแบบ 
แพคัดออก  ใหทีมท่ีมีคะแนน อันดับท่ี ๑ และ อันดับท่ี ๒ ของแตละสายเขารอบสอง จํานวน ๖ ทีม และคัด เลือก
ทีมอันดับท่ี ๓ ของแตละสาย จํานวน ๒ ทีม โดยใชวิธีการจับฉลาก รวมเปน ๘ ทีม และดําเนินการ จัดการแขงขัน
รอบสอง โดยใชวิธีการจับฉลาก ตามลําดับดังนี้ 
  (๑) ตําแหนงทีมวาง 4 ทีม มีดังนี้ ก ข ค ง  และทีมคูแขงขัน 4 ทีม 
      ดังนี้    จ   ฉ  ช ซ  
                        คูท่ี ๑0   ก ทีมวาง.......................... พบกับ จ ทีม….…......................... 
      คูท่ี ๑1   ข ทีมวาง.......................... พบกับ ฉ ทีม….…..........................  
      คูท่ี ๑2   ค ทีมวาง.......................... พบกับ ช ทีม….….......................... 
                        คูท่ี ๑3   ง ทีมวาง........................... พบกับ ซ ทีม….….......................... 
  (๒)  ใหทีมอันดับท่ี ๑ ของแตละสาย ดําเนินการจับฉลาก เขาสูตําแหนงทีมวาง จํานวน 3 ทีม 
  (๓)  ใหทีมอันดับท่ี ๒ ของแตละสาย ดําเนินการจับฉลาก เขาสูตําแหนงทีมวาง อีก ๑ ทีม 
   (๔) ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ ของสาย ท่ีเหลือ และ ทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับท่ี ๓ อีก๒ ทีม จับฉลาก
เขาสูตําแหนงท่ีเหลือ โดยแบงคูแขงขันดังนี้ 
หมายเหต ุ: รอบท่ีสอง ทีมท่ีอยูรวมสายเดียวกันในรอบแรก จะตองไมพบกันในรอบท่ีสอง ถาหากผลการจับฉลาก
ประกบคูพบวาเปนทีมท่ีอยูรวมสายเดียวกันในรอบแรก ใหดําเนินการจับฉลากใหม เฉพาะทีมท่ีจับฉลากพบกับทีม
วางเทานั้น 
          ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย 

คูท่ี ๑๔ ทีมชนะคูท่ี ๑๐................. พบกับ ทีมชนะคูท่ี ๑2...................... 
คูท่ี ๑๕ ทีมชนะคูท่ี ๑2................. พบกับ ทีมชนะคูท่ี ๑4...................... 

          ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพในรอบ
รองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี ๓  
                 ๘.๑.๕ กรณีคะแนนเทากันเพ่ือหาทีมเขารอบใหใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้  
          (๑) ทีมท่ีชนะได ๒ คะแนน แพได ๑ คะแนน ไมมาแขงขัน ๐ คะแนน 
          (๒) ถากรณีท่ีคะแนนเทากัน ๒ ทีม ใหพิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี ( Head to 
Head) โดยใหทีมชนะในรอบนั้นเขารอบตอไป 
          (๓) ถากรณีท่ีคะแนนเทากัน 3 – 4 ทีม ใหใชวิธีการจับฉลากเขารอบตอไป  
          ๘.๑.๖ การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้  
    (๑) ลําดับของการจับฉลาก กลุมท่ี 1 ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ีผานมา ใหจับฉลากเปนทีมวางในแตละสาย  
กรณีมีอันดับสาม จํานวนสองทีมใหใชวิธีการจับสลากหาอันดับสามทีมเดียว 
    (๒) กลุมท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพ จับฉลากเขาสายอีก ๓ ทีม  



๓ 

     (๓) กลุม ท่ี ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับสลาก      
เขาสาย 
          ๘.๑.๗ วิธีการคัดเลือกทีมอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม ใหใชวิธีการจับสลาก   

๘.๒ กรณีท่ีมีจํานวนทีม เขารวมการ แขงขัน จํานวน 6 - 8 ทีม ให ดําเนิน จัดการแขงขัน 
แบงออกเปน ๒ สาย ดําเนินการแขงขันแบบพบกันหมด ในแตละสาย  และคัดเอาทีม ท่ีไดคะแนนอันดับท่ี ๑ และ 
อันดับท่ี ๒ ของแตละสาย ไปทําการแขงขันในรอบตอไป ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 

การจัดแบงสายการแขงขันรอบแรก กรณีมีจํานวนทีมตาง ๆ ใหจัดแบงสายการแขงขัน ดังนี้ 
(1) กรณีจํานวน 6 ทีม จัดเปน สาย 1 มี 3 ทีม  สาย 2 มี 3 ทีม  
(2) กรณีจํานวน 7 ทีม จัดเปน สาย 1 มี 3 หรือ 4 ทีม สาย 2 มี 3 หรือ 4 ทีม 
(3) กรณีจํานวน 8 ทีม จัดเปน สาย 1 มี 4 ทีม  สาย 2 มี 4 ทีม  

หมายเหต ุ:  หากคะแนนเทากัน ใหดําเนินการตามขอ 8.1.5  
การแขงขันรอบรองชนะเลิศ  

ท่ี 1 สาย 1 พบ ท่ี 2 สาย 2  และ  ท่ี 1 สาย 2 พบ ท่ี 2 สาย 1 
การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะรอบรองชนะเลิศ จะแขงขันกันเพ่ือหาทีมชนะเลิศ  โดยมี

หลักเกณฑในการนับคะแนน หรือเขารอบรองชนะเลิศ ดังนี้ 
(๑) ใหทีมท่ีชนะได ๒ คะแนน แพได ๑ คะแนน ไมมาแขงขัน ๐ คะแนน 
(๒) ถากรณีท่ีคะแนนเทากัน ๒ ทีม ใหพิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head to 

Head) โดยใหทีมชนะในรอบนั้นเขารอบตอไป 
(๓) ถากรณีท่ีคะแนนเทากันอีก ๓ ทีมหรือ ๔ ทีม ตามขอท่ี ๑ ใหนําผลของคะแนนรวม

ท่ีได(คะแนนในการแขงขัน) ลบดวยคะแนนท่ีเสีย (คะแนนในการแขงขัน) ทีมใดมีผลตางดีกวาผานเขารอบตอไป  
และถาผลตางเทากันอีกใหใชวิธีจับฉลากเพ่ือหาทีมเขารอบตอไป 

๘.๓ กรณีท่ีมีทีมรวมแขงขันนอยกวา 6 ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด เรียงลําดับ
คะแนนท่ี ๑ ถึง ท่ี ๓ ในกรณีคะแนนเทากันในแตละอันดับใหพิจารณาดังนี้ 

(๑) ถาคะแนนเทากัน ๒ ทีมใหพิจารณาจากผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head to 
Head) ทีมชนะไดอันดับดีกวา ทีมแพไดอันดับรองลงไป 

(๒) ถาคะแนนเทากัน ๓ – ๔ ทีม ใหนําผลคะแนนรวมท่ีได (จากการแขงขัน) ลบดวย
คะแนนท่ีเสีย (จากการแขงขัน) ทีมใดมีผลตางดีกวาไดอันดับดีกวา และหากผลตางเทากันอีกใหคิดเฉพาะคะแนนท่ี
ได และถาคะแนนท่ีไดเทากันอีกใหมีอันดับนั้นรวมกัน 

๘.๔ ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๑ – ๓ ทีม ไมจัดการแขงขัน  
 
 ขอ ๙   กําหนดการแขงขัน 
   คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา   โดยความเห็นชอบของคณะ อนุกรรมการจัดการ
แขงขัน เปนผูกําหนด  วัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัด
หรือแยงตอขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑   
 ขอ ๑๐  ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
 ๑๐.๑ ชุดแขงขัน  
  ๑๐.๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด  โดยทีมชื่อแรกในโปรแกรมการ
แขงขันจะสวมใสชุดสีออน (สีขาว) สวนทีมชื่อหลังในโปรแกรมการแขงขันจะสวมใสสีเขม  ในกรณีทีมท่ีมีชุด
แขงขันชุดเดียว ใหดําเนินการตามกติกาการแขงขัน  



๔ 

  ๑๐ .๑.๒ ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน  แจงสีของชุดแขงขันตอ
คณะอนุกรรมการฝายเทคนิคกีฬาในวันประชุมผูจัดการทีม 
  ๑๐ .๑.๓ ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน  และติดหมายเลขใหตรงกับ
หมายเลขในเอกสารการสมัคร โดยใหใชหมายเลข ๔  ถึง ๑๕ เทานั้น หากผูเขาแขงขันไมติดหมายเลข หรือติด
หมายเลขไมตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร  คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬาจะไมอนุญาต
ใหลงทําการแขงขัน 
  ๑๐ .๑.๔ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพ
เรียบรอยหรือตามกฎของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)  
 ๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา   
 ขอ ๑๑   ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑ ๑ .๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน
อยางเครงครัด 
 ๑ ๑.๒ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อกอนการแขงขัน  ๒๐  นาที   และลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา กําหนดไว  เม่ือพนเวลาท่ีกําหนดแขงขันไว ๑๕ นาที  ทีมใดยัง
ไมลงแขงขันใหปรับทีมนั้นเปนแพ  ในกรณีดังกลาว  ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  รายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑   
  ๑ ๑.๓ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน ใหหมดสิทธิ์ลงทําการแขงขัน
รายการแขงขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง 
  ๑ ๑.๔ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุ        
อันสมควร หรือผลจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู   ใหปรับเปนแพ  ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา  รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ 
และขอ ๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑    
 ขอ ๑ ๒  รางวัลการแขงขัน 
  ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  
 ขอ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
   ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน   
 ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
   ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ 
แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ ๑๕ ใหคณะ อนุกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย     
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 



๕ 

         ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี ้ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน  เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและ คําวินิจฉัยชี้ขาดให            ถือ
เปนท่ีสุด 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี           พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  
 


