
 

การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

วันที่ 8 เมษายน 2561 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 
หลักการและเหตุผล 
 การแข่งขันกีฬาสีภายใน  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 
 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีส้ม และสีฟ้า ซึ่งแต่ละสีจะประกอบด้วย ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ และนักศึกษาศูนย์
การศึกษาชุมแพ โดยแบ่งชนิดกีฬาออกเป็นดังนี้ 

กีฬาพ้ืนบ้าน 
 - วิ่งผลัดกระสอบชาย-หญิง (5 คน) 
 - กระโดดเชือกหมู่ 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน ใช้เวลาแข่งขัน 3 นาที) 
 - วิ่งเปี้ยวชาย-หญิง (5 คน) 
กีฬาสากล 
 - ฟุตซอลชาย-หญิง 
 - วอลเลย์บอลชาย-หญิง 
 - เปตอง (5 ประเภทนับคะแนนรวม) 
 - แบดบินตัน (5 ประเภทนับคะแนนรวม) 
 - เซปักตะก้อชาย-หญิง 
การประกวดกองเชียร์ 
 

ข้อบังคับในการแข่งขัน 
 1. นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
  



 

ก าหนดการ 
โครงการประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

วันที่ 8 เมษายน 2561 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

**************** 
 

วันที่ 7 เมษายน 2561 
 เวลา 15.00 น. -  นักศึกษาร่วมกันจัดสถานที่ 
วันที่ 8 เมษายน 2561 
 เวลา 08.00 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงทะเบียน และรวมตัวกัน ณ สนามกีฬา 
 เวลา 08.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
   - พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี เดินทางมาถึงในพิธี 
   - เคารพธงชาติ  
   - เชิญธงประจ าสี 
   - ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนทจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวถวายรายงาน 
   - พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี ให้โอวาทและเปิดโครงการ 
   -  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเต้นแอโรบิก พร้อมกันทุกสี ใช้เวลา 10 นาที 
   -  นักกีฬาเข้าประจ าสี 
 เวลา 09.30 น. -  การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน กระโดดเชือกหมู่ 10 คน, วิ่งผลัดกระสอบชาย, วิ่งผลัดกระสอบ

หญิง, วิ่งเปี้ยวชาย, วิ่งเปี้ยวหญิง 
 เวลา 10.00 น. -   เริ่มแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง, เซปักตะก้อชาย-หญิง, เปตอง และแบดบินตัน 
 เวลา 13.00 น. - พิธีเปิดโครงการประเพณีสงกรานต์ 
   - สรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 
 เวลา 14.30 น. -   เริ่มแข่งขันฟุตซอลหญิง และฟุตซอลชาย 
 เวลา 15.30 น. - แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านชิงเงินรางวัลโครงการประเพณีสงกรานต์ 
 เวลา 16.00 น. -  พิธีปิด 
   - กรรมการผู้จัดโครงการรายงานผลการแข่งขัน 
   - มอบรางวัลชนะเลิศ และกล่าวปิดโครงการ 
   - ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
   - ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี ปิดงาน 
 
หมายเหตุ ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

วันที่ 8 เมษายน 2561 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

******************* 

 
การแข่งขันฟุตซอลชาย 
 1.  นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
 2. จ านวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
  2.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันในแต่ละนัดไม่เกิน  20 คน 
  2.2  ผู้เล่น 5 คนของแต่ละทีมตลอดทั้งเกมการแข่งขัน จะต้องประกอบด้วย 
   2.2.1  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   จ านวน  1 คน 
   2.2.2  นักศึกษา     จ านวน  4 คน 
  2.3 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา 
 3. การด าเนินการแข่งขัน 
  3.1 ใช้เวลาในการแข่งขันครึ่งละ 15 นาที พัก 5 นาที 
  3.2 ไมอ่นุญาตให้ขอเวลานอกระหว่างการแข่งขัน 
  3.3 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ 2 และ 3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL)  ของ
สหสัมพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้แล้ว 
  3.4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในการแข่งขันครั้งนี้ การ
ตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 
  3.5 ตลอดการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าทีมทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมท่ีดีและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
  3.6 การลงโทษนักกีฬาที่ละเมิดระเบียบ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
ลงโทษและแจ้งการลงโทษนั้นต่อคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬาต่อไป 
 4. กติกาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้ใช้กฎกติกาของฟีฟ่า (FIFA) 
 5. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
  
  



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
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การแข่งขันฟุตซอลหญิง 
 1.  นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
 2. จ านวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
  2.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันในแต่ละนัดไม่เกิน  20 คน 
  2.2  ผู้เล่น 5 คนของแต่ละทีมตลอดทั้งเกมการแข่งขัน 
  2.3 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา 
 3. การด าเนินการแข่งขัน 
  3.1 ใช้เวลาในการแข่งขันครึ่งละ 10 นาที พัก 5 นาที 
  3.2 ไมอ่นุญาตให้ขอเวลานอกระหว่างการแข่งขัน 
  3.3 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ 2 และ 3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL)  ของ
สหสัมพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้แล้ว 
  3.4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในการแข่งขันครั้งนี้ การ
ตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 
  3.5 ตลอดการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าทีมทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมท่ีดีและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
  3.6 การลงโทษนักกีฬาที่ละเมิดระเบียบ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
ลงโทษและแจ้งการลงโทษนั้นต่อคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬาต่อไป 
 4. กติกาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้ใช้กฎกติกาของฟีฟ่า (FIFA) 
 5. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในถือเป็นที่สิ้นสุด 
  



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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******************* 

 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย 
 1.  นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
 2. จ านวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
  2.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันไม่เกิน  15 คน 
 3. การชนะในแต่ละเชต ทีมที่ท าได้ 25 คะแนนก่อน และมีคะแนนน าทีมตรงข้ามอย่างน้อยที่สุด 2 
คะแนนจะเป็นทีมชนะการแข่งขันเซตนั้น ถ้าท าได้ 24 คะแนนเท่ากันจะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งมี
คะแนนห่างกัน 2 คะแนน 
 4. การชนะการแข่งขันแต่ละนัด จะใช้การแข่งขันแบบ 2 ใน 3 
 5. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  5.1 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ 2, 3 และ 4 แล้วให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
นานาชาติซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ 
 6. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 
 1.  นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
 2. จ านวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
  2.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันไม่เกิน  15 คน 
  2.2  ผู้เล่น 6 คนของแต่ละทีมตลอดทั้งเกมการแข่งขัน จะต้องประกอบด้วย 
   2.2.1  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   จ านวน  1 คน 
   2.2.2  นักศึกษา     จ านวน  5 คน 
 3. การชนะในแต่ละเชต ทีมที่ท าได้ 25 คะแนนก่อน และมีคะแนนน าทีมตรงข้ามอย่างน้อยที่สุด 2 
คะแนนจะเป็นทีมชนะการแข่งขันเซตนั้น ถ้าท าได้ 24 คะแนนเท่ากันจะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งมี
คะแนนห่างกัน 2 คะแนน 
 4. การชนะการแข่งขันแต่ละนัด จะใช้การแข่งขันแบบ 2 ใน 3 
 5. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  5.1 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ 2, 3 และ 4 แล้วให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
นานาชาติซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ 
 6. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในถือเป็นที่สิ้นสุด 



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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******************* 

 
การแข่งขันเปตอง 
 1.  นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
 2. ประเภทการแข่งขันและผู้เล่น แบ่งเป็น 7 ประเภท 
  2.1 ชายเดียว 
  2.2 หญิงเดียว 
  2.3 ทีมหญิง 3 คน 
  2.4 ทีมชาย 3 คน 
  2.5 หญิงคู่ 2 คน 
  2.6 ชายคู่ 2 คน 
  2.7 คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) มีผู้เล่นทีมละ 2 คนมีผู้เล่นส ารอง 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) 
 3. นักกีฬา 1 คน เล่นได้ 1 ประเภทเท่านั้น หากตรวจสอบได้ว่าฝ่าฝืนระเบียบจะถูกปรับแพ้ในประเภท
นั้นๆ 
 4. เริ่มด้วยการเสี่ยงทาย จะเสี่ยงด้วยวิธีใดก็ได้ เพ่ือตัดสินว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน ฝ่ายชนะการ
เสี่ยงทายเป็นฝ่ายเล่นก่อน 
 5. การชนะการแข่งขัน ให้ใช้คะแนนการแข่งขัน 13 คะเเนน ใน 1 เกมส์ ฝ่ายใดได้ครบ 13 คะแนนก่อน
ถือว่าเป็นผู้ชนะ 
 6. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ 2, 3, 4 และ 5 ใช้กติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฉบับ
ปัจจุบัน 
 7. การสรุปผลการแข่งขัน ถ้วยรางวัลรวม สีที่มีผลการชนะในแต่ละประเภทมากที่สุดให้ถือว่าเป็นผู้ชนะ
ในกีฬาเปตอง 
 8. ในการแข่งขันหากมีปัญหาหรือเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ก าหนดหรือระบุไว้ในกติกาการแข่งขัน ให้
ถือการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด 
  



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
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******************* 
 

การแข่งขันแบดมินตัน 
 1.  นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
 2. ประเภทการแข่งขันและผู้เล่น แบ่งเป็น 5 ประเภท 
  2.1 หญิงเดียว 1 คน + ส ารอง 2 คน 
  2.2 ชายเดียว 1 คน + ส ารอง 2 คน 
  2.3 หญิงคู่ 2 คน + ส ารอง 3 คน 
  2.4 ชายคู่ 2 คน + ส ารอง 3 คน 
  2.5 คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) มีผู้เล่นทีมละ 2 คนมีผู้เล่นส ารอง 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) 
 3. นักกีฬา 1 คน เล่นได้ 1 ประเภทเท่านั้น หากตรวจสอบได้ว่าฝ่าฝืนระเบียบจะถูกปรับแพ้ในประเภท
นั้นๆ 
 4. ผู้เล่นในเซตที่ 1 และ 2 ต้องไม่ซ้ ากัน 
 5. ทีมใดที่ชนะ 2 ใน 3 เซต ก่อนจะเป็นผู้ชนะ 
 6. นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ตามข้อ 2, 3, 4 และ 5 ใช้กติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสากล 
 7. การสรุปผลการแข่งขัน ถ้วยรางวัลรวม สีที่มีผลการชนะในแต่ละประเภทมากที่สุดให้ถือว่าเป็นผู้ชนะ
ในกีฬาแบดมินตัน 
 8. ในการแข่งขันหากมีปัญหาหรือเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ก าหนดหรือระบุไว้ในกติกาการแข่งขัน ให้
ถือการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
การแข่งขันตะกร้อ ชาย - หญิง 
 1.  นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เท่านั้น 
 2. การแข่งขันประเภททีมเดี่ยว ให้ถือเกณฑ์ แพ้ – ชนะ 2 ใน 3 เซต และแต่ละเซตแข่งขัน 21 คะแนน 
หากการแข่งขันในแต่ละเซตท้ังสองทีมมีคะแนน ๒๐-๒๐ เท่ากัน ให้แข่งขันต่อไปจนกว่าจะมีผล แพ้ – ชนะ ซึ่ง
ต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน แต่ไม่เกิน 25 คะแนน (ดิวส์คู่ไม่เกิน 25 คะแนน) 
 3. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ 2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาเซปักตะกร้อของสมาคมตะกร้อแห่ง
ประเทศไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  



 

รายช่ือนักกีฬาการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

วันที่ 8 เมษายน 2561 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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