
 

 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันฮอกกี้ (รหสั16)  

กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559  
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร2 ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 

 โดยท่ีเป
นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว#าด$วยการแข#งขันฮอกก้ีกีฬาสาธิตสามัคคี อาศัยอํานาจตามข$อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬา สาธิตสามัคคีว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวาง
ระเบียบไว$ ดังต#อไปนี้ 
 
 ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันฮอกก้ีกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
 ข�อ  3  กติกาการแข�งขัน  ให�ใช�กติกาการแข�งขันของสหพันธ2ฮอกก้ีนานาชาติ (FIH) ซ่ึง
สมาคมฮอกก้ี แห�งประเทศไทยกําหนดใช�ในป@จจุบัน 
 
 ข�อ  4  ประเภทการแข�งขัน 
  4.1 มัธยมศึกษาชาย 
       4.1.1 ฮอกก้ีกลางแจ$ง (Outdoor Hockey) ทีมระดับมัธยมศึกษาชาย 11 คน 
       4.1.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) ทีมระดับมัธยมศึกษาชาย 6 คน 
  4.2 มัธยมศึกษาหญิง 
       4.2.1 ฮอกก้ีกลางแจ$ง (Outdoor Hockey) ทีมระดับมัธยมศึกษาหญิง 11 คน 
       4.2.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) ทีมระดับมัธยมศึกษาหญิง 6 คน 
 

 ข�อ  5  คุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขันให�เปDนไปตามข�อ  9 แห�งข�อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด�วย  การแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559  
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 ข�อ  6  จํานวนผู�เข�าแข�งขัน แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งรายชื่อนักกีฬาผู$เข$าแข#งขันได$ไม#เกิน  
24 คน โดยนักกีฬามีสิทธิ์เล#นได$ 2 ประเภทตามจํานวนท่ีกําหนดโดยส#งนักกีฬาแต#ละประเภทดังนี้ 
  6.1 ฮอกก้ีกลางแจ$ง (Outdoor Hockey) 11 คนส#งรายชื่อนักกีฬาได$ไม#เกิน 18 คน 
  6.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) ส#งรายชื่อนักกีฬาได$ไม#เกิน 10คน 
 
 ข�อ  7  ว ิธีจ ัดการแข�งขัน 
  7.1 ถ$าม ีจำนวนทีมไม#เก ิน 4 ทีมจัดการแข#งข ันแบบ “พบกันหมด” มีรอบช ิงชนะเลิศ
และช ิงอ ันดับท่ี 3 ดังนี้ 
       7.1.1 ชิงอันดับท่ี 3 ระหว#างทีมท่ีมีคะแนนเป
นท่ี 3 กับทีมท่ีมีคะแนนเป
นท่ี 4 
       7.1.2 ช ิงชนะเลิศระหว #างทีมท่ีมีคะแนนเป
นท่ี 1 กับท ีมท่ีม ีคะแนนเป
นท่ี 2 
       7.1.3 หากในข $อ 7.1 เม่ือการแข #งขันในรอบแรกสิ้นส ุดแล$วมีทีมท่ีได$คะแนน
เท#ากันให$ใช$หลักเกณฑWตามข$อ 10.1.1 ถึงข $อ 10.1.3 ตัดสิน 
  7.2 ถ $าม ีจำนวนท ีมไม #เก ิน 5 ท ีมจ ัดการแข #งข ันแบบ “พบก ันหมด” เม่ือการแข #งข ัน
ในรอบแรก สิ้นส ุดลงแล $วให $น ับคะแนนรวมเพ ื่อหาท ีมชนะเล ิศท ีมอันด ับท่ี 2 และท ีมอันด ับท่ี 3 หาก
ม ีท ีมท่ีได $คะแนนเท #าก ัน ให$ใช$เกณฑ Wตามข $อ 10.1.1 ถึงข $อ 10.1.3 ตัดสิน 
  7.3 ถ$ามีจํานวนทีม 6 - 8 ทีมจัดการแข#งขันรอบแรกเป
น 2 สายแข#งขันพบกันหมดใน
สายรอบรองชนะเล ิศให $นําท ีมท่ีได $คะแนนอ ันด ับท่ี 1 สายแรกพบก ับท ีมท่ีได $คะแนนอ ันด ับท่ี 2 
สายสองและท ีมท่ีได$คะแนนอ ันด ับท่ี 2 สายแรกพบก ับท ีมท่ีได $คะแนนอ ันด ับท่ี 1 สายสองรอบช ิง
ชนะเล ิศนำท ีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข#งข ันช ิงชนะเลิศทีมท ี่แพ $ให$ได$รับอ ันดับท่ี 3 ร#วมก ัน 
 
 ข�อ  8  เวลาท่ีใช�ในการแข�งขัน 
  8.1 ฮอกก ี้กลางแจ$ง 11 คนแข #งขัน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 35 นาที พ ักระหว #างครึ่ง 
10 นาที 
  8.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) แข #งข ัน 2 ครึ่งเวลาครึ่งเวลาละ 20 นาท ี   
พ ักระหว#างครึ่ง 10 นาที 
 
 ข�อ  9  คะแนนจากผลการแข�งขัน 
  9.1 การแข #งขันแบบ “พบกันหมด” และการแข#งข ันในรอบแรกของการจัดแบบ 
“แบ#งสาย” จะมีผลการแข#งขันท้ังชนะเสมอและแพ$ทีมท่ีชนะแต#ละครั้งได$ 3 คะแนนเสมอได$ 1 คะแนน 
และแพ $ได$ 0 คะแนน 
 
 ข�อ  10  การจัดอันดับของการแข�งขัน 
  10.1 แข#งขันแบบ “พบกันหมด” 
         10.1.1 นับจากคะแนนรวมท้ังหมดท่ีได$มากท่ีสุดเป
นอันดับท่ี 1 และคะแนน
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         รองลงมาเป
นอันดับท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 
         10.1.2 หากในข$อ 10.1.1 ทีมใดท่ีมีผลเสมอกันให$ใช$วิธีการเล#น 1 : 1 กับ 
         ผู$รักษาประตู (Shooting - out) เพ่ือหาทีมท่ีต$องการเข$ารอบต#อไป 
         10.1.3 ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศกรณีเสมอกันให$ปฏิบัติดังนี้ 
         10.1.3.1 หากมีผลเสมอกันให$ใช$วิธีการเล#น 1 : 1 กับผู$รักษาประตู 
           (Shooting - out) เพ่ือหาทีมท่ีเข$ารอบต#อไป 
  10.2 แข#งขันแบบ “แบ#งสาย” เม่ือการแข#งขันของแต#ละสายในรอบแรกสิ้นสุดแล$ว
ให$ทีมท่ีมีอันดับ 1 และ 2 เข$ารอบต#อไปถ$ามีคะแนนเท#ากันให$ใช$วิธีการเล#น 1 : 1 กับผู$รักษาประตู 
(Shooting - out) 
 
 ข�อ  11  วิธีการแข�งขัน Shooting - out เพ่ือตัดสินในกรณีเสมอกัน 
  11.1 การยิงลูก Shooting - out ของแต#ละประเภทให$ปฏิบัติดังนี้ 
         11.1.1 ฮอกก้ีกลางแจ$ง 11 คนให$ใช$ผู$เล#นทีมละ 5 คนโดยสลบักันเล#นทีมละ 1 คน 
เลี้ยงเด่ียวทําประตูภายในเวลา 8 วินาที จากเส$น 23 เมตร 
         11.1.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) ให$ใช$ผู$เล#นทีมละ 3 คน โดยสลับกันเล#น
ทีมละ 1 คนเลี้ยงเด่ียวทําประตูภายในเวลา  8 วินาที จากเส$น 23 เมตร 
  11.2 ให$ผู$ตัดสินเป
นผู$เลือกประตูซ่ึงใช$ในการแข#งขันท้ังหมด 
  11.3 ให$ผู$ตัดสินใช$วิธีการเสี่ยงต#อหน$าหัวหน$าทีมท้ังสองเพ่ือตัดสินให$ทีมท่ีชนะการเสี่ยง
เริ่มยิงก#อน 
  11.4 ให$ทีมท่ียิงลูกโทษเข$าประตูได$มากกว#าเป
นทีมชนะในกรณีท่ีเล#นครบทุกคนแล$วยัง
เสมอกันอีกให$เลือกผู$เล#นในการเล#น Shooting - out ในรอบแรกนามาเล#นอีกคนละ 1 ครั้งแบบ 
Sudden Deathและให$ทีมท่ีเล#น Shooting - out ท่ีเล#นเป
นทีมท่ีสองเป
นทีมท่ีเล#นก#อนในรอบท่ีสอง 
 
 ข�อ  12  การเปล่ียนตัวผู�เข�าแข�งขันในระหว�างการแข�งขัน 
  12.1 ระหว#างการแข#งขันให$เปลี่ยนตัวผู$เข$าแข#งขันได$ตลอดเวลาไม#จํากัดจํานวนจาก 
ผู$เข$าแข#งขันสํารองท่ีได$ระบุชื่อไว$ก#อนการแข#งขันเท#านั้น 
  12.2 ผู$เข$าแข#งขันท่ีเปลี่ยนตัวออกไปแล$วสามารถกลับเข$าไปแข#งขันในครั้งนั้น ๆ อีกได$ 
 
 ข�อ  13  กําหนดการแข�งขันให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันฮอกก้ีเปDนผู�กําหนดเวลา
และสถานท่ี แข�งขันซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได�เม่ือมีเหตุจําเปDน 
 
 ข�อ  14  เครื่องแต�งกายของผู�แข�งขัน 
  14.1 ให$แต#ละทีมใช$สีตามโรงเรียนสาธิตของตนและถ$าใช$สีอ่ืนต$องไม#ซํ้าซ$อนหรือ
คล$ายคลึงกับสีของโรงเรียนคู#แข#ง 
  14.2 ในกรณีท่ีสีเสื้อของทีมคู#แข#งคล$ายคลึงกันให$ทีมท่ีใช$สีเสื้อผิดไปจากสีโรงเรียน
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สาธิตของตนเองเป
นผู$เปลี่ยนไปใช$สีอ่ืน 
  14.3 แต#ละทีมต$องแต#งกายเข$าแข#งขันให$เหมือนกันทุกคนเว$นผู$รักษาประตูให$ใช$เสื้อ
แตกต#างจากผู$เข$าแข#งขันอ่ืนแต#ต$องไม#ใช$สีดําและให$ติดหมายเลขประจําตัวให$ตรงกับหมายเลขท่ีส#งตัว
ในทะเบียนหมายเลขท่ีติดให$ใช$หมายเลข 1 - 24 เท#านั้นและมีขนาดไม#น$อยกว#า 10 นิ้ว และแต#งกาย
ให$เรียบร$อย 
  14.4 ผู$เล#นต$องมีอุปกรณWสนับแข$ง  และเครื่องปbองกันผู$รักษาประตูตามกติกาฮอกก้ี 
 
 ข�อ  15  ข�อปฏิบัติในการเข�าแข�งขัน 
  15.1 ให$ผู$จัดการทีมกรอกรายชื่อผู$เข$าแข#งขันจริงและผู$เล#นสํารองลงในใบส#งตัวผู$
เล#นประจําวันโดยระบุหมายเลขประจําตัวให$ตรงกับท่ีแจ$งไว$ในทะเบียนส#งให$คณะอนุกรรมการจัดการ
แข#งขันฮอกก้ีก#อนกําหนดเวลาแข#งขัน 30 นาที 
  15.2 ทีมท่ีมาถึงสนามแล$วไม#ลงทําการแข#งขันหรือผละออกจากการแข#งขันท่ีกําลัง
ดําเนินอยู#หรือแสดงเจตนาท่ีไม#ร#วมการแข#งขันต#อไปภายในเวลา 10 นาที ให$ปรับทีมนั้นแพ$ในเกม
การแข#งขันนั้น ๆ ในกรณีดังกล#าวให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันฮอกก้ีรายงานคณะกรรมการฝdาย
เทคนิคกีฬาเพ่ือนําเสนอ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพ่ือให$พิจารณาลงโทษตามข$อ 26 
แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหาร กีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  16  มารยาทของผู�เข�าแข�งขัน 
  16.1 ตลอดเวลาการแข#งขันผู$เข$าแข#งขันต$องประพฤติตนให$สมกับความเป
นนักกีฬาท่ีดี
และต$องปฏิบัติตามกติกาการแข#งขันอย#างเคร#งครัด 
  16.2 ผู$เข$าแข#งขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข#งขัน  ซ่ึงผู$ตัดสินได$ตักเตือนเป
นทางการ 
โดยแสดงใบเหลือง  จะได$รับการบันทึกเป
นทางการโดยคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันฮอกก้ีทุกครั้ง
และหากมีการละเมิดเช#นนี้อีกเป
นครั้งท่ีสองในครั้งต#อ ๆ ไป  ให$อยู#ในดุลยพินิจของประธานอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันฮอกก้ีเป
นท่ีสิ้นสุด 
  16.3 ผู$เข$าแข#งขันคนใดท่ีผู$ตัดสินสั่งให$ออกจากการแข#งขันโดยแสดงใบแดงแล$วจะ
หมดสิทธิ์เข$าร#วมการแข#งขันครั้งต#อไป 1 ครั้ง  หากคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันฮอกก้ีเห็นว#าการ
ลงโทษไม#เพียงพอ  ให$รายงานคณะกรรมการฝdายเทคนิคกีฬาเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคีเพ่ือพิจารณาหากคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเห็นว#าไม#เพียงพอ  ให$ลงโทษ
ผู$เข$าแข#งขันนั้นเพ่ิมเติมตามกรณีซ่ึงการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจะต$องดําเนินการภายใน 
24 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแข#งขันครั้งนั้น ๆ ถ$าคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีมิได$
พิจารณาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล#าว  ผู$เข$าแข#งขันผู$นั้นมีสิทธิ์เข$าร#วมการแข#งขันต#อไป  
หลังจากท่ีหมดสิทธิ์เข$าร#วมการแข#งขันข$างต$นแล$ว 1 ครั้ง 
 
 ข�อ  17  ผู�ตัดสินและผู�ช�วยตัดสิน 
  17.1 ให$ใช$กรรมการจากสมาคมฮอกก้ีแห#งประเทศไทยหรือเจ$าภาพเห็นสมควร 
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  17.2 ให$แต#ละสถาบันท่ีส#งทีมเข$าร#วมการแข#งขันส#งผู$ตัดสินประจําทีม ๆ ละ 1 คน 
 ข�อ  18  ลูกบอลท่ีใช�ในการแข�งขันให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน
ฮอกก้ี 
 
 ข�อ  19  การประท�วงให�เปDนไปตามข�อ 22 ข�อ 23 และข�อ 24 แห�งข�อบังคับคณะ
กรรมการบริหาร กีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด�วยการแข�งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี  41 พ.ศ. 2559 ยกเว�น
ในกรณีข�อบังคับข�อ  23.3 จะต�องกระทําภายใน  30 นาที  หลังจากประกาศผลการแข�งขันอย�าง
เปDนทางการ 
 
 ข�อ  20  รางวัลการแข�งขัน 
  20.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  20.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  20.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  20.4 เกียรติบัตรและโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#นท้ัง 4 ประเภทชายและหญิง รวม 
8 รางวัล 
 
 ข�อ  21  ในกรณีท่ีมีป@ญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน
ฮอกก้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝLายเทคนิคกีฬาเปDนผู�วินิจฉัยช้ีขาด 
 
 ข�อ  22  ให�ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  17  กันยายน  พ.ศ. 2559 
  
  

(ผู$ช#วยศาสตราจารยW ดร.ศศิธร  จ#างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 


