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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี  32 

พุทธศักราช 2562 
*********************** 

 
เพ่ือให้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์”

ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย             
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

ข้อ 2  ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ข้อ 3  ในประกาศนี ้
“กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม        
ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ      
ครั้งที่ 32 

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

“ระดับการศึกษา” หมายถึง ระดับการศึกษาที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทุกหลักสูตรและทุกประเภท 

ข้อ 4  วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน 
4.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา 
4.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

เพ่ือความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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4.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
4.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและมีโอกาสเข้าร่วม 

การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
ข้อ 5  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้มีคณะกรรมการดังนี้ 

5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
5.2 คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
5.3 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ        
ที่ปรึกษากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

ข้อ 7  ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 

7.1 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาประท้วง 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาประท้วง
คุณสมบัตินักกีฬา คณะอนุกรรมการพิจารณาประท้วงทางเทคนิคกีฬา  

7.2 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือในแต่ละครั้งสามารถออกค าสั่งและระเบียบใดๆ ซึ่งไม่ขัดต่อประกาศนี้ เพ่ือด าเนินการ
จัดการแข่งขัน ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ได้ 

ข้อ 8  การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มีหลักการดังนี้ 
8.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงเดือน

ธันวาคมโดยใช้เวลาจัดการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน รวมทั้งวันพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน 
8.2 จัดการแข่งขัน รวม 16 ชนิดกีฬา ดังนี้ 

กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล วอลเลย์บอล 
ชายหาด  เซปักตะกร้อ  เทเบิลเทนนิส ลอนเทนนิส แบดมินตัน  เปตอง เทควันโด มวยสากล
สมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น และ Electronic Sports (E-Sports) 

8.3  การจัดการแข่งขันกีฬา การมอบเหรียญรางวัล  และการนับเหรียญรางวัล 
(1) ชนิดกีฬาที่มีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 มหาวิทยาลัย  

ให้มกีารจัดการแข่งขนั มอบเหรียญรางวัล และนับเหรียญรางวัล 
ในกรณีหากถึงวันแข่งขันจริงมีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบ  

4 มหาวิทยาลัย ให้จัดการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล และนับเหรียญรางวัล 
(2) ชนิดกีฬาที่มีมหาวิทยาลัยสมัครและเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 มหาวิทยาลัย 

นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันจะไม่มีการจัดการ
แข่งขัน 

ข้อ 9  การแข่งขันกีฬา ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ                
ครั้งที ่32 ตามกีฬาชนิดนั้นๆ 

ข้อ 10 นักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ให้มีจ านวนนักกีฬา ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ        
การแข่งขันกีฬาชนิดหรือประเภทนั้นๆ 
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ข้อ 11 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
11.1 เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ  โดยลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนที่ 1/2562 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และมีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 

11.2 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี  เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ครั้ง และนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 

11.3 เป็นนักกีฬาสมัครเล่น  และไม่อยู่ ในระยะเวลาที่สมาคมกีฬาสมัครเล่น               
แห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศลงโทษให้พักการแข่งขัน 

11.4 เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อและใบสมัครที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้ยื่นต่อ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามระเบียบและก าหนดเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด      
และต้องผ่านการตรวจรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา 

ข้อ 12 การสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ให้ปฏิบัติดังนี้        
         12.1 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันชนิดกีฬา

ประเภทกีฬาหรือรุ่นใด แจ้งความจ านงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นเจ้าภาพ (F1) ระหว่างวันที่ 1 – 
30 สิงหาคม 2562 ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 
           12.2 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือแต่ละแห่ง จัดท าบัญชีรายชื่อของนักกีฬา 
ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่แต่ละชนิด และประเภทกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันตามแบบที่
เจ้าภาพก าหนด ส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2562          
ในทุกชนิดกีฬา ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ให้ส่งเอกสารใบสมัครนักกีฬาที่พิมพ์จากเว็บไซต์
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ของนักกีฬาทุกคน ในวันประชุมจับ
ฉลากแบ่งสาย 

         12.3 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือแต่ละแห่ง แนบหลักฐานการสมัครของ
นักกีฬาทุกคน ซึ่งมีดังนี้ 

(1) ส าเนาใบลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  โดยมีอธิการบดี 
หรือรองอธิการบดี หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง 

(2) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่มีหมายเลขประจ าตัว ประชาชน 
13 หลัก หรือส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน โดยมีนักกีฬาเจ้าของบัตร เป็นผู้ลงนามรับรอง
ส าเนา 

(3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียนสะสม โดยมีนายทะเบียนลงนามรับรอง 
         12.4 ในกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือแต่ละแห่งไม่ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา

หรือส่งหลักฐานของนักกีฬาไม่สมบูรณ์ ตามข้อ 12.2 – 12.3 นักกีฬาผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วม
การแข่งขันในครั้งนี้ 

ข้อ 13 บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จัดส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ ตามข้อ 12.2 แล้ว                 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม สับเปลี่ยนได ้

ข้อ 14 นักกีฬาที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วน จะได้รับบัตรประจ าตัวผู้ เข้าร่วม      
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จากคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
แข่งขัน และให้น าบัตรประจ าตัวนี้ติดตัวตลอดเวลา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ตัดสินกีฬาตรวจสอบได้
เสมอ 
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ข้อ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 32 จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแข่งขัน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) และค่าเลี้ยงรับรองนักกีฬาต่อคน คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามจ านวนนักกีฬาของ
แต่ละมหาวิทยาลัย โดยช าระต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อนวันพิธีเปิดท าการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ข้อ 16 การประท้วง  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
16.1 การประท้วงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 11 ถึง ข้อ 14      
ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา         
ก่อนการแข่งขัน หรือ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการแข่งขัน โดยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร    
พร้อมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการประท้วงและเงินประกันการประท้วง จ านวน 3,000 บาท 
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาเป็นผู้พิจารณาตัดสิน กรณีการประท้วงเป็น
ผลจะได้ เงินประกันคืน หากการประท้วงนั้นไม่ เป็นผลให้ริบเงินประกันนั้น  เป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

16.2 การประท้วงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนระเบียบ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    ให้ หั วห น้ าคณ ะนั กกี ฬ าห รื อ ผู้ จั ด ก าร ที ม ชนิ ด กี ฬ า  ยื่ น ป ระท้ ว งต่ อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคกีฬา ภายใน 3 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการแข่งขัน โดยให้ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการประท้วงและเงินประกันการประท้วง 
จ านวน 3,000 บาท 

    ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคกีฬาเป็นผู้พิจารณาตัดสิน กรณี      
การประท้วงเป็นผลจะได้เงินประกันคืน หากการประท้วงนั้นไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันนั้นเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

(1) คณะอนุกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย 
1. ประธานจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น   เป็นประธาน 
2. ผู้แทนคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา   เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้าผู้ตัดสินชี้ขาด หรือ กรรมการผู้ตัดสินที่ได้รับมอบหมายของ 

ชนิดกีฬานั้นเป็นกรรมการ 
4. เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ พิจารณาตัดสินและรายงานต่อประธานคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันผ่านคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 

(2) การตัดสินของคณะอนุกรรมการ  ตามข้อ 16.2 (1)   ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
(3) การประท้วงที่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา 

เว้นแต่ระเบียบชนิดกีฬาใดก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการตามระเบียบชนิดกีฬานั้น 
ข้อ 17 การลงโทษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้สมัครเข้าแข่งขัน 

หรือผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืนประกาศหรือระเบียบ  ให้พิจารณาลงโทษดังต่อไปนี้ 
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17.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามข้อ12.1-12.2   
แล้วแต่นักกีฬาหรือทีมกีฬาไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนด  หรือตามค าสั่งของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขัน หรือตามค าสั่งของกรรมการผู้ตัดสิน  ให้ตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมกีฬารวมทั้ง
นักกีฬาในทีมไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ประเภท รุ่น ตลอดการแข่งขัน และเสียสิทธิ์ในการ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือในปีต่อไปอีก 1 ปี ทั้งนี้  ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดเสียสิทธิ์ด้วย 

เว้นแต่ระเบียบชนิดกีฬาใดก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการตามระเบียบ
ชนิดกีฬานั้น 
           17.2 กรณี ตามข้อ 17.1 วรรค 1 ถ้านักกีฬาหรือทีมกีฬาไม่มาท าการแข่งขัน        
ตามก าหนด เพราะมีสาเหตุมาจากเจ็บป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐบาลหรือ
โรงพยาบาล หรือถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา หรือติดการสอบประจ าภาคตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและประกาศเป็นทางการ ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการ เทคนิคกีฬา 
ก่อนวันพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 เว้นแต่ เป็นการเจ็บป่วย
ระหว่างการแข่งขัน ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นหลักฐานต่อฝ่ายจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้นๆ  ผู้เข้า
แข่งขันหรือทีมกีฬา รวมทั้งนักกีฬาในทีม ตลอดจน มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น จะได้รับการยกเว้นการ
ตัดสิทธิ์ ตาม 17.1 

17.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏใดปลอมแปลงเอกสารเพ่ือให้นักกีฬาของตนเข้าร่วม 
การแข่งขันให้ตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือในชนิดกีฬานั้นต่อไปอีก  2 ปี และเสนอให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัย
ตามสมควรแก่กรณี 

17.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏใดส่งนักกีฬาซึ่งไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน 
ให้ตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ในชนิดกีฬานั้นต่อไปอีก 2 ปี และเสนอให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามสมควร
แก่กรณ ี

17.5 กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืนประกาศในข้อ 11 
(1) ให้ผู้สมัครหรือผู้เข้าแข่งขันเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือในครั้งนี้ และปีต่อไปอีก 1 ปี ในทุกชนิดกีฬาหาก
ผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันย้ายสถานศึกษา การลงโทษนั้นก็ยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป หาก
ผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันที่ถูกลงโทษดังกล่าวข้างต้นยังฝ่าฝืนประกาศในข้อ 11 อีก ให้ตัด
สิทธิ์ไม่ให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันนั้นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตลอดไป 

(2) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัด เสียสิทธิ์ที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือในชนิดกีฬา ประเภทกีฬา หรือรุ่นนั้นๆ ในปีต่อไป อีก 1 ปี 

(3) ส าหรับผลการแข่งขันให้ปรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือทีมกีฬานั้นเป็นแพ้ทุก
ครั้งที่ได้แข่งขันมาแล้วในรอบนั้น ส่วนกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขัน
ครั้งนั้น คู่แข่งขันของทีมที่ถูกปรับแพ้ ให้ได้รับสิทธิ์แทน 

(4) หากผู้เข้าแข่งขันหรือทีมกีฬาที่ฝ่าฝืนประกาศหรือระเบียบ ได้รับรางวัล 
หรือได้รับต าแหน่งใดในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัลหรือต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้คืนรางวัลที่ได้รับ
กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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17.6 เจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมดูแล 
รับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงามอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน 
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาอาจพิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี แล้วท าความเห็น         
ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาตัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี และเสนอให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี 

17.7 ผู้เข้าแข่งขันประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง  เช่น  ชกต่อย      
ท าร้ายร่างกาย ใช้ถ้อยค าหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ หรื อผู้อ่ืน ในสนามแข่งขัน           
ให้ได้รับโทษ ตามระเบียบชนิดกีฬานั้น และคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาอาจพิจารณาลงโทษ ใน
เบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และเสนอให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามสมควร 
แก่กรณี และตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นเวลาไม่เกิน 
2 ปี 

17.8 การกระท าในข้อ   17.7 ถ้าได้กระท าภายในบริเวณจัดการแข่งขันให้
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรายงานต่อมหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี 

17.9 กรณีการกระท าความผิดอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีอ านาจพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 

ข้อ 18 ให้มีรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่  32 
ประกอบด้วยเหรียญและเกียรติบัตร 

18.1  รางวัลที่ 1  เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
18.2  รางวัลที่ 2  เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
18.3  รางวัลที่ 3  เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 

ข้อ 19 ให้มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ให้กับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและ
นักกีฬาตัวส ารองที่มีรายชื่อในระบบทุกคน 

ข้อ 20 ห้ามผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬา น าสุราและของมึนเมา บุหรี่               
สิ่งเสพติดทุกชนิด และสิ่งของผิดกฎหมาย เข้ ามาในที่บริเวณที่พักนักกีฬาและสถานที่แข่งขัน                
ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ เป็นพ้ืนที่ปลอดจากการน าสุรามาดื่ม ปลอดจากการสูบบุหรี่ และปลอดจากการพนัน”              
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง           
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 


