ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันฮอกกี้ (รหัส16)
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว#าด$วยการแข#งขันฮอกกี้กีฬาสาธิตสามัคคี อาศัยอํานาจตามข$อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬา สาธิตสามัคคีว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวาง
ระเบียบไว$ ดังต#อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันฮอกกี้กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559”
ขอ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 กติกาการแขงขัน ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธ2ฮอกกี้นานาชาติ (FIH) ซึ่ง
สมาคมฮอกกี้ แหงประเทศไทยกําหนดใชในป@จจุบัน
ขอ 4 ประเภทการแขงขัน
4.1 มัธยมศึกษาชาย
4.1.1 ฮอกกี้กลางแจ$ง (Outdoor Hockey) ทีมระดับมัธยมศึกษาชาย 11 คน
4.1.2 ฮอกกี้ 6 คน (Sixes a Sides) ทีมระดับมัธยมศึกษาชาย 6 คน
4.2 มัธยมศึกษาหญิง
4.2.1 ฮอกกี้กลางแจ$ง (Outdoor Hockey) ทีมระดับมัธยมศึกษาหญิง 11 คน
4.2.2 ฮอกกี้ 6 คน (Sixes a Sides) ทีมระดับมัธยมศึกษาหญิง 6 คน
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาแขงขันใหเปDนไปตามขอ 9 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
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ขอ 6 จํานวนผูเขาแขงขัน แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งรายชื่อนักกีฬาผู$เข$าแข#งขันได$ไม#เกิน
24 คน โดยนักกีฬามีสิทธิ์เล#นได$ 2 ประเภทตามจํานวนที่กําหนดโดยส#งนักกีฬาแต#ละประเภทดังนี้
6.1 ฮอกกี้กลางแจ$ง (Outdoor Hockey) 11 คนส#งรายชื่อนักกีฬาได$ไม#เกิน 18 คน
6.2 ฮอกกี้ 6 คน (Sixes a Sides) ส#งรายชื่อนักกีฬาได$ไม#เกิน 10คน
ขอ 7 วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ถ$ามีจำนวนทีมไม#เกิน 4 ทีมจัดการแข#งขันแบบ “พบกันหมด” มีรอบชิงชนะเลิศ
และชิงอันดับที่ 3 ดังนี้
7.1.1 ชิงอันดับที่ 3 ระหว#างทีมที่มีคะแนนเปนที่ 3 กับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 4
7.1.2 ชิงชนะเลิศระหว#างทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 กับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2
7.1.3 หากในข$อ 7.1 เมื่อการแข#งขันในรอบแรกสิ้นสุดแล$วมีทีมที่ได$คะแนน
เท#ากันให$ใช$หลักเกณฑWตามข$อ 10.1.1 ถึงข$อ 10.1.3 ตัดสิน
7.2 ถ$ามีจำนวนทีมไม#เกิน 5 ทีมจัดการแข#งขันแบบ “พบกันหมด” เมื่อการแข#งขัน
ในรอบแรก สิ้นสุดลงแล$วให$นับคะแนนรวมเพื่อหาทีมชนะเลิศทีมอันดับที่ 2 และทีมอันดับที่ 3 หาก
มีทีมที่ได$คะแนนเท#ากัน ให$ใช$เกณฑWตามข$อ 10.1.1 ถึงข$อ 10.1.3 ตัดสิน
7.3 ถ$ามีจํานวนทีม 6 - 8 ทีมจัดการแข#งขันรอบแรกเปน 2 สายแข#งขันพบกันหมดใน
สายรอบรองชนะเลิ ศให$ นํา ที มที่ได$ คะแนนอัน ดับ ที่ 1 สายแรกพบกับ ที มที่ได$ค ะแนนอัน ดั บ ที่ 2
สายสองและที มที่ได$คะแนนอันดับที่ 2 สายแรกพบกับทีมที่ได$คะแนนอันดับที่ 1 สายสองรอบชิง
ชนะเลิศนำทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแข#งขันชิงชนะเลิศทีมที่แพ$ให$ได$รับอันดับที่ 3 ร#วมกัน
ขอ 8 เวลาที่ใชในการแขงขัน
8.1 ฮอกกี้กลางแจ$ง 11 คนแข#งขัน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหว#างครึ่ง
10 นาที
8.2 ฮอกกี้ 6 คน (Sixes a Sides) แข#งขัน 2 ครึ่งเวลาครึ่งเวลาละ 20 นาที
พักระหว#างครึ่ง 10 นาที
ขอ 9 คะแนนจากผลการแขงขัน
9.1 การแข#งขันแบบ “พบกันหมด” และการแข#งขันในรอบแรกของการจัดแบบ
“แบ#งสาย” จะมีผลการแข#งขันทั้งชนะเสมอและแพ$ทีมที่ชนะแต#ละครั้งได$ 3 คะแนนเสมอได$ 1 คะแนน
และแพ$ได$ 0 คะแนน
ขอ 10 การจัดอันดับของการแขงขัน
10.1 แข#งขันแบบ “พบกันหมด”
10.1.1 นับจากคะแนนรวมทั้งหมดที่ได$มากที่สุดเปนอันดับที่ 1 และคะแนน
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รองลงมาเปนอันดับที่ 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ
10.1.2 หากในข$อ 10.1.1 ทีมใดที่มีผลเสมอกันให$ใช$วิธีการเล#น 1 : 1 กับ
ผู$รักษาประตู (Shooting - out) เพื่อหาทีมที่ต$องการเข$ารอบต#อไป
10.1.3 ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศกรณีเสมอกันให$ปฏิบัติดังนี้
10.1.3.1 หากมีผลเสมอกันให$ใช$วิธีการเล#น 1 : 1 กับผู$รักษาประตู
(Shooting - out) เพื่อหาทีมที่เข$ารอบต#อไป
10.2 แข#งขันแบบ “แบ#งสาย” เมื่อการแข#งขันของแต#ละสายในรอบแรกสิ้นสุดแล$ว
ให$ทีมที่มีอันดับ 1 และ 2 เข$ารอบต#อไปถ$ามีคะแนนเท#ากันให$ใช$วิธีการเล#น 1 : 1 กับผู$รักษาประตู
(Shooting - out)
ขอ 11 วิธีการแขงขัน Shooting - out เพื่อตัดสินในกรณีเสมอกัน
11.1 การยิงลูก Shooting - out ของแต#ละประเภทให$ปฏิบัติดังนี้
11.1.1 ฮอกกี้กลางแจ$ง 11 คนให$ใช$ผู$เล#นทีมละ 5 คนโดยสลับกันเล#นทีมละ 1 คน
เลี้ยงเดี่ยวทําประตูภายในเวลา 8 วินาที จากเส$น 23 เมตร
11.1.2 ฮอกกี้ 6 คน (Sixes a Sides) ให$ใช$ผู$เล#นทีมละ 3 คน โดยสลับกันเล#น
ทีมละ 1 คนเลี้ยงเดี่ยวทําประตูภายในเวลา 8 วินาที จากเส$น 23 เมตร
11.2 ให$ผู$ตัดสินเปนผู$เลือกประตูซึ่งใช$ในการแข#งขันทั้งหมด
11.3 ให$ผู$ตัดสินใช$วิธีการเสี่ยงต#อหน$าหัวหน$าทีมทั้งสองเพื่อตัดสินให$ทีมที่ชนะการเสี่ยง
เริ่มยิงก#อน
11.4 ให$ทีมที่ยิงลูกโทษเข$าประตูได$มากกว#าเปนทีมชนะในกรณีที่เล#นครบทุกคนแล$วยัง
เสมอกันอีกให$เลือกผู$เล#นในการเล#น Shooting - out ในรอบแรกนามาเล#นอีกคนละ 1 ครั้งแบบ
Sudden Deathและให$ทีมที่เล#น Shooting - out ที่เล#นเปนทีมที่สองเปนทีมที่เล#นก#อนในรอบที่สอง
ขอ 12 การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันในระหวางการแขงขัน
12.1 ระหว#างการแข#งขันให$เปลี่ยนตัวผู$เข$าแข#งขันได$ตลอดเวลาไม#จํากัดจํานวนจาก
ผู$เข$าแข#งขันสํารองที่ได$ระบุชื่อไว$ก#อนการแข#งขันเท#านั้น
12.2 ผู$เข$าแข#งขันที่เปลี่ยนตัวออกไปแล$วสามารถกลับเข$าไปแข#งขันในครั้งนั้น ๆ อีกได$
ขอ 13 กําหนดการแขงขันใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฮอกกี้เปDนผูกําหนดเวลา
และสถานที่ แขงขันซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีเหตุจําเปDน
ขอ 14 เครื่องแตงกายของผูแขงขัน
14.1 ให$แต#ละทีมใช$สีตามโรงเรียนสาธิตของตนและถ$าใช$สีอื่นต$องไม#ซ้ําซ$อนหรือ
คล$ายคลึงกับสีของโรงเรียนคู#แข#ง
14.2 ในกรณีที่สีเสื้อของทีมคู#แข#งคล$ายคลึงกันให$ทีมที่ใช$สีเสื้อผิดไปจากสีโรงเรียน
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สาธิตของตนเองเปนผู$เปลี่ยนไปใช$สีอื่น
14.3 แต#ละทีมต$องแต#งกายเข$าแข#งขันให$เหมือนกันทุกคนเว$นผู$รักษาประตูให$ใช$เสื้อ
แตกต#างจากผู$เข$าแข#งขันอื่นแต#ต$องไม#ใช$สีดําและให$ติดหมายเลขประจําตัวให$ตรงกับหมายเลขที่ส#งตัว
ในทะเบียนหมายเลขที่ติดให$ใช$หมายเลข 1 - 24 เท#านั้นและมีขนาดไม#น$อยกว#า 10 นิ้ว และแต#งกาย
ให$เรียบร$อย
14.4 ผู$เล#นต$องมีอุปกรณWสนับแข$ง และเครื่องปbองกันผู$รักษาประตูตามกติกาฮอกกี้
ขอ 15 ขอปฏิบัติในการเขาแขงขัน
15.1 ให$ผู$จัดการทีมกรอกรายชื่อผู$เข$าแข#งขันจริงและผู$เล#นสํารองลงในใบส#งตัวผู$
เล#นประจําวันโดยระบุหมายเลขประจําตัวให$ตรงกับที่แจ$งไว$ในทะเบียนส#งให$คณะอนุกรรมการจัดการ
แข#งขันฮอกกี้ก#อนกําหนดเวลาแข#งขัน 30 นาที
15.2 ทีมที่มาถึงสนามแล$วไม#ลงทําการแข#งขันหรือผละออกจากการแข#งขันที่กําลัง
ดําเนินอยู#หรือแสดงเจตนาที่ไม#ร#วมการแข#งขันต#อไปภายในเวลา 10 นาที ให$ปรับทีมนั้นแพ$ในเกม
การแข#งขันนั้น ๆ ในกรณีดังกล#าวให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันฮอกกี้รายงานคณะกรรมการฝdาย
เทคนิคกีฬาเพื่อนําเสนอ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพื่อให$พิจารณาลงโทษตามข$อ 26
แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหาร กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 16 มารยาทของผูเขาแขงขัน
16.1 ตลอดเวลาการแข#งขันผู$เข$าแข#งขันต$องประพฤติตนให$สมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และต$องปฏิบัติตามกติกาการแข#งขันอย#างเคร#งครัด
16.2 ผู$เข$าแข#งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข#งขัน ซึ่งผู$ตัดสินได$ตักเตือนเปนทางการ
โดยแสดงใบเหลือง จะได$รับการบันทึกเปนทางการโดยคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันฮอกกี้ทุกครั้ง
และหากมีการละเมิดเช#นนี้อีกเปนครั้งที่สองในครั้งต#อ ๆ ไป ให$อยู#ในดุลยพินิจของประธานอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันฮอกกี้เปนที่สิ้นสุด
16.3 ผู$เข$าแข#งขันคนใดที่ผู$ตัดสินสั่งให$ออกจากการแข#งขันโดยแสดงใบแดงแล$วจะ
หมดสิทธิ์เข$าร#วมการแข#งขันครั้งต#อไป 1 ครั้ง หากคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันฮอกกี้เห็นว#าการ
ลงโทษไม#เพียงพอ ให$รายงานคณะกรรมการฝdายเทคนิคกีฬาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคีเพื่อพิจารณาหากคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเห็นว#าไม#เพียงพอ ให$ลงโทษ
ผู$เข$าแข#งขันนั้นเพิ่มเติมตามกรณีซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจะต$องดําเนินการภายใน
24 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแข#งขันครั้งนั้น ๆ ถ$าคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีมิได$
พิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล#าว ผู$เข$าแข#งขันผู$นั้นมีสิทธิ์เข$าร#วมการแข#งขันต#อไป
หลังจากที่หมดสิทธิ์เข$าร#วมการแข#งขันข$างต$นแล$ว 1 ครั้ง
ขอ 17 ผูตัดสินและผูชวยตัดสิน
17.1 ให$ใช$กรรมการจากสมาคมฮอกกี้แห#งประเทศไทยหรือเจ$าภาพเห็นสมควร
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17.2 ให$แต#ละสถาบันที่ส#งทีมเข$าร#วมการแข#งขันส#งผู$ตัดสินประจําทีม ๆ ละ 1 คน
ขอ 18 ลูกบอลที่ใชในการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ฮอกกี้
ขอ 19 การประทวงใหเปDนไปตามขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 แหงขอบังคับคณะ
กรรมการบริหาร กีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการแขงขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 ยกเวน
ในกรณีขอบังคับขอ 23.3 จะตองกระทําภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลการแขงขันอยาง
เปDนทางการ
ขอ 20 รางวัลการแขงขัน
20.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
20.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
20.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
20.4 เกียรติบัตรและโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#นทั้ง 4 ประเภทชายและหญิง รวม
8 รางวัล
ขอ 21 ในกรณีที่มีป@ญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ฮอกกี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝLายเทคนิคกีฬาเปDนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 22 ใหประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
(ผู$ช#วยศาสตราจารยW ดร.ศศิธร จ#างภากร)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559

