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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควร
กาหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไว้ดังนี้
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนีต้ ั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
๔.๑ โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้แก่
๔.๑.๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๔.๑.๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๔.๑.๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔.๑.๔ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
๔.๑.๕ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
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๔.๑.๘
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๔.๑.๑๔
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา
และสาธิตการศึกษา
๔.๑.๒๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔.๑.๒๑ โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
๔.๒ โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๓ คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๔ คณะกรรมการอานวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๕ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๖ นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่สังกัด
โรงเรียนสาธิต ตามข้อ ๔.๑
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๔.๗ นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในนามผู้แทนประเทศไทย
จากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ หรือเอเชี่ยนเกมส์ หรือซีเกมส์
หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน
๔.๘ ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาที่กาหนดให้มีการแข่งขันในกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร
๔.๙ ประเภท/รุ่นกีฬา หมายถึง กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิดกีฬานั้นๆ
๔.๑๐ ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬ าสาธิตสามัคคี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๔.๑๑ ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีดังนี้
๕.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกีฬา
๕.๒ เพื่อเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้าใจนักกีฬา
๕.๓ เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติทดี่ ี
๕.๔ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมูน่ ักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผูเ้ กี่ยวข้อง
๕.๕ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน
๕.๖ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขันในระดับที่สงู ขึน้
๕.๗ เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีทักษะในการปฏิบัตกิ ิจกรรมร่วมกัน
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หมวด ๒
หมวดคณะกรรมการ
ข้อ ๖ คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
๖.๑ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
๖.๑.๑ ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ
เป็นประธานกรรมการ
๖.๑.๒ ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไป
เป็นรองประธานกรรมการ
๖.๑.๓ ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเป็นกรรมการ
๖.๑.๔ ให้ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอ
ชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการได้
๖.๑.๕ ให้ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได้
๖.๒ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
๖.๒.๑ กาหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖.๒.๒ กาหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๖.๒.๓ กาหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๖.๒.๔ ชี้ขาดปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการอานวยการไม่สามารถยุติได้ และคาพิจารณา
ชี้ขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด
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๖.๓ คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๖.๓.๑ ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเป็น
ประธานกรรมการ โดยตาแหน่ง
๖.๓.๒ ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือผู้แทนโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพในปีถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ
๖.๓.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต
หรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ
๖.๓.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต
หรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ
๖.๓.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต
หรือตาแหน่งอืน่ ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือผูแ้ ทนเป็นกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๖.๓.๖ ให้ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได้
๖.๔ คณะกรรมการอานวยการ มีอานาจหน้าทีด่ ังนี้
๖.๔.๑ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกาหนดไว้
๖.๔.๒ อานวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๖.๔.๓ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร
๖.๔.๔ พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร
๖.๔.๕ พิจารณาจัดทาแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬาสมัครเล่นอื่นๆ เพื่อพัฒนาการกีฬาสู่
ระดับมาตรฐาน
๖.๔.๖ หน้าที่อนื่ ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
๖.๕ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
๖.๕.๑ ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเป็นผูก้ าหนด
๖.๕.๒ รองประธานกรรมการคนที่ ๑ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ้าภาพเป็นผู้กาหนด
๖.๕.๓ รองประธานกรรมการคนที่ ๒ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ
ในปีถัดไปเป็นผู้กาหนด
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๖.๕.๔ กรรมการ หมายถึง ประธานฝ่ายต่างๆ และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิต
ที่เป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กาหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ร่วมด้วย
๖.๕.๕ คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง
บุคลากรที่โรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กาหนดตามความเหมาะสม
๖.๕.๖ ให้ผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษา
๖.๕.๗ ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอชื่อกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
ทุกฝ่าย เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ
๖.๖ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน มีอานาจดังนี้
๖.๖.๑ ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอานวยการ
๖.๖.๒ ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับที่กาหนด
๖.๖.๓ จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
๖.๖.๔ สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต
๖.๖.๕ ประเมินผลการดาเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนสาธิต
ที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป
๖.๖.๖ สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันที่ได้รับจากโรงเรียนสาธิต
๖.๖.๗ กาหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไป
หลังการแข่งขันสิน้ สุดภายใน ๑๘๐ วัน
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หมวด ๓
หมวดการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณากาหนดจานวนครั้งในการประชุมตามความเหมาะสม
ข้อ ๘ ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่าง
เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ไม่เกิน ๘ วัน รวมทั้งพิธีเปิดและ
พิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๙.๑ ต้องเป็น นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสาธิต ในสังกัด สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๙.๒ ต้องเป็น นักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนสาธิต
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ขึ้นไป
๙.๓ เป็นนักเรียนทีศ่ ึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๙.๔ ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องใน
โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนขึ้นไป
๙.๕ เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย
๙.๖ เป็นนักเรียนที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ ตัดสิทธิ์การแข่งขันอันเนื่องมาจากการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๑๐ ให้โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเสนอชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนการแข่งขัน
๑๘๐ วัน
โดยกาหนดให้ มีการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้าเป็นกีฬาหลัก และจัดกีฬาชนิดอื่น ๆ
อีกไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด แต่ไม่เกิน ๑๘ ชนิด กีฬาชนิดใดไม่เคยจัดการแข่งขันมาก่อน โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ
สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยให้เป็นกีฬาสาธิตและสามารถจัดกีฬาได้ไม่เกิน ๑ ชนิด
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ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่นที่จะแข่งขันในข้อ ๑๐
ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
ข้อ ๑๒ โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท รุ่น และช่วงชั้นที่กาลัง
ศึกษาอยู่ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยชนิดกีฬานั้น
ข้อ ๑๓ โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด ประเภท หรือรุ่น
ตามข้อ ๑๑ ให้แจ้งความจานงต่อคณะกรรมการอานวยการก่อนการแข่งขัน ๖๐ วัน
ข้อ ๑๔ ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของนักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน
ตามข้อ ๑๑ และเอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการกาหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อน
การแข่งขัน ๔๕ วัน
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมทั้งจานวนเหรียญรางวัล
ที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิต
ทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน
ข้อ ๑๖ การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่นจะต้องมีโรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขัน
ตามข้อ ๑๕ มีจานวนไม่น้อยกว่า ๓ โรงเรียน จึงจะจัดการแข่งขันได้ และให้มีการมอบเหรียญรางวัล
รวมทั้งนับคะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ ๑๕ มีจานวนน้อยกว่า ๓ โรงเรียน
ถือว่าเป็นการประลอง และให้มีการมอบเหรียญรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม
ข้อ ๑๗ จานวนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันของชนิดกีฬาต่างๆ
ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
ข้อ ๑๘ นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน ๓ ชนิด และแต่ละชนิดกีฬามีสิทธิ
สมัครเข้าแข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจานวนที่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน สาหรับนักกีฬาทีมชาติให้มี
สิทธิเข้าร่วมแข่งขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีมชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได้ ๑ รายการ
และประเภททีมได้ ๑ รายการ ในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
ข้อ ๑๙ จานวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
การสมัคร
ข้อ ๒๐ หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอานาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียนสาธิตนั้นๆ
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ข้อ ๒๐ หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอานาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อคณะนั กกีฬาและเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียนสาธิตนั้นๆ
ข้อ ๒๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจาตัวหรือบัตรอื่นๆ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๒๒ การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้
๒๒.๑ การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ ๙ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็น
ผู้พิจารณา
๒๒.๒ การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้พิจารณา
๒๒.๓ การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้คณะกรรมการพิจารณา
ประท้วงเทคนิคเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ต่อไปนี้
๒๒.๓.๑ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นประธาน
๒๒.๓.๒ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
๒๒.๓.๓ หัวหน้าผู้ตดั สินชี้ขาดหรือกรรมการผูต้ ัดสินที่ได้รับมอบหมายในชนิด
กีฬานัน้ เป็นกรรมการ
๒๒.๓.๔ ให้เลขานุการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๒๓ การประท้วงและอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
๒๓.๑ การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท้วงต่อคณะกรรมการ
อานวยการ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในครั้งนั้น พร้อมเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
๒๓.๒ การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา
ยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีคาตัดสินของคณะกรรมการอานวยการ พร้อมเงิน
ประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
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๒๓.๓ การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬาให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท้วงต่อคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้นๆ ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้นๆ หากมิได้
กาหนดเวลาไว้ให้ดาเนินการภายใน ๔ ชั่วโมง ภายหลังจากการแข่งขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร้อมเงิน
ประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
๒๓.๔ การประท้ว งและการอุท ธรณ์ที ่เ ป็น ผลจะได้ร ับ เงิน ประกัน ๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งพัน บาทถ้วน) คืน หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) นั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ข้อ ๒๔ การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ ๒๒.๒ และข้อ ๒๒.๓ ถือเป็นสิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืน
ไม่มีการปฏิบัติตามคาตัดสิน ให้คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและ
โรงเรียนสาธิตต้นสังกัด ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๒๕ กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันกระทาความผิด ให้พิจารณาดังนี้
๒๕.๑ ผู้เข้าแข่งขันที่ประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง เช่น ชกต่อย ทาร้าย
ร่างกาย ใช้ถ้อยคาหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ หรือผู้อื่นภายในบริเวณจัดการแข่งขัน
ให้ได้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬานั้นๆ พร้อมทั้งให้รับโทษตามข้อ ๒๖ ตามควรแก่กรณี
๒๕.๒ ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิต ที่มาถึงสนามแล้วไม่ลงแข่งขัน หรือผละ
ออกจากการแข่งขันที่ดาเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ถือเป็นการประพฤติ
ผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง ให้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬานั้นๆ พร้อมทั้งพิจารณาโทษ
ตามข้อ ๒๖ ตามควรแก่กรณี ยกเว้นมีเหตุจาเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ
ในกรณีนี้ ให้นาเสนอชนิดกีฬาและรายชื่อนักกีฬาต่อผู้อานวยการหรือตาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าของ
โรงเรียนสาธิตทุกสถาบันรับทราบและพิจารณาดาเนินการลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
๒๕.๓ ผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดตามข้อ ๑๘ ให้รับโทษตามข้อ ๒๖ ตามควรแก่กรณี
๒๕.๔ เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมการดูแล
รับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขันให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาโทษตามข้อ ๒๖ ตามควรแก่กรณี และเสนอต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามควรแก่กรณี
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ข้อ ๒๖ ในกรณีละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณารับโทษต่อไปนี้
๒๖.๑ ตัดสิทธิ์ผเู้ ข้าแข่งขันในปีนนั้
๒๖.๒ ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นแพ้ทุกครั้งที่ได้ลง
แข่งขันมาแล้วในรอบนั้น ในกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
๒๖.๓ หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ได้รับรางวัลหรือ
รับตาแหน่งใดในการแข่งขันให้ถือว่ารางวัลหรือตาแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้คืนรางวัลที่ได้รับกับคณะกรรมการ
อานวยการ เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในลาดับถัดไป
๒๖.๔ ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ดังนี้
๒๖.๔.๑ จากโรงเรียนจานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
๒๖.๔.๒ จากผู้ควบคุมทีมจานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
ข้อ ๒๗ การกระทาอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณา
ลงโทษตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๘ ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้
๒๘.๑ รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง และเกียรติบตั ร
๒๘.๒ รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร
๒๘.๓ รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
๒๘.๔ เกียรติบตั รและโล่รางวัล สาหรับนักกีฬาดีเด่นทุกชนิดกีฬา
ข้อ ๒๙ ให้รางวัลเป็นโล่หมุนเวียนในการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้า สาหรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
ชาย – หญิง ทุกรุ่น ในกรณีที่ชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน ๓ ปี ให้เจ้าภาพจัดทาโล่จาลองมอบเป็นกรรมสิทธิ์
แก่โรงเรียนสาธิตนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการของเจ้าภาพปีถัดไป

~- ๑๒
12 -~

หมวด ๔
หมวดพิธีการ
ข้อ ๓๐ ให้มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด
เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๑ ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญเท่ากับกิจกรรมกีฬา
ข้อ ๓๒ ให้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเครื่องหมายแห่งความชื่นชมในความมีน้าใจ ร่วมมือ
ความเสียสละ และอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้นๆ ทั้งนี้ในการเชียร์จะไม่มีการประกวดเพื่อมุ่งหวัง
รางวัลใดๆ
ข้อ ๓๓ ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก่โรงเรียนสาธิต
ที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไป
หมวด ๕
หมวดการเงิน
ข้อ ๓๔ เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังนี้
๓๔.๑ เงินสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่สมัครเข้าแข่งขันในปีนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กาหนดจานวนเงินสนับสนุน
๓๔.๒ เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ
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หมวด ๖
หมวดอื่นๆ
ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกาหนดอื่นๆ เพื่อให้การจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๖ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ ๓๗ ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙

