รหัส 02 - 06

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนิดกีฬาแบดมินตัน
............…..……...............
ประกาศคณะอนุก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห าร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ชนิดกีฬาแบดมินตัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่ า ด้ ว ย การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2559
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จึงวางประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ชนิดกีฬาแบดมินตัน”
ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปภั มภ์
ก าหนดใช้ ใ นปั จ จุ บั น แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ระเบี ย บและประกาศของคณะกรรมการบริ ห าร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ประเภททีม ในทีมประกอบด้วย
- ชายคู่ ทั่วไป ( นักกีฬาชาย หนึ่งคนจะต้องมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป )
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- หญิงคู่ ทั่วไป ( นักกีฬาหญิง หนึ่งคนจะต้องมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป )
- คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
- ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
- คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป (นักกีฬา ชาย ต้องมีอายุ 45 ปี ขึ้นไป)
4.2 ประเภทบุคคล
4.2.1 ชายคู่ ทั่วไป
4.2.2 ชายคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
4.2.3 ชายคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4.2.4 ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
4.2.5 ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
4.2.6. ชายคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
4.2.7 หญิงคู่ ทั่วไป
4.2.8 หญิงคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
4.2.9 หญิงคู่ อายุ 40 ปี ขึน้ ไป
4.2.10 หญิงคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
4.2.11 หญิงคู่ อายุ 50 ปี ขึ้นไป
4.2.12 หญิงคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
4.2.13 คู่ผสม ทั่วไป
4.2.14 คู่ผสม อายุ 35 ปี ขึ้นไป
4.2.15 คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4.2.16 คู่ผสม อายุ 45 ปี ขึ้นไป
4.2.17 คู่ผสม อายุ 50 ปี ขึ้นไป
4.2.18 คู่ผสม อายุ 55 ปี ขึ้นไป
หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ทาการแข่งขัน ( 2561 ) เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิดของ
นักกีฬา ( ไม่นับวันและเดือน ) ยกตัวอย่าง ปีแ ข่ง ขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุเ ท่า กับ
2561 – 2523 เท่ากับ 38 ปี
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การ
จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 6. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
6.1 ให้แต่ละหน่วยงาน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง ขันได้ตามเกณฑ์ในข้อ 4 โดยนักกีฬา
แต่ละคนสามารถลงทาการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท
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6.2 ประเภททีม ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่ เกิน 1 ทีม แต่ละทีมให้มีนั กกี ฬา
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 และมีจานวนนักกีฬาไม่เกิน 14 คน โดยนักกีฬาแต่ละคนต้องเล่นไม่ซ้ามือ
6.3 ประเภทบุคคล ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คู่
6.4 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน
7.1 ประเภททีม
7.1.1 ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งการจัดการแข่งขันเป็น 2 สาย คือ
สายบนและสายล่ า งโดยวิ ธี จั บ ฉลาก ยกเว้ น ที ม ที่ ไ ด้ รั บ การวางอั น ดั บ โดยให้ พิ จ ารณาจ าก
ผลการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ๆ วางอันดับมือ 1, 2 และ 3/4
7.1.2 ให้ เ จ้ า ภาพในการจั ด การแข่ ง ขั น ฯ ได้ ว างอั น ดั บ 5/8 ยกเว้ น ถ้ า เจ้ า ภาพ
ในการจัดการแข่งขัน ฯ ได้วางตามข้อ 7.1.1
7.1.3 ให้จัดการแข่งขันทั้ง 5 คู่เรียงตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) คู่ที่ 1 ชายคู่ ทั่วไป (นักกีฬาชาย หนึ่งคนจะต้องมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป)
(2) คู่ที่ 2 คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปีขึ้นไป (นักกีฬาชาย ต้องมีอายุ 45 ปี
ขึ้นไป)
(3) คู่ที่ 3 หญิงคู่ ทั่วไป (นักกีฬาหญิง หนึ่งคนจะต้องมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป)
(4) คู่ที่ 4 ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
(5) คู่ที่ 5 คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
7.1.4 ในการแข่งขันแต่ละแมทช์ ให้ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ส่งรายชื่อนักกีฬา
ตามข้อ 7.1.3. ไม่มีนักกีฬาสารอง ภายหลังส่งรายชื่อให้คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันแล้ว จะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้
7.1.5 ในแต่ละแมทซ์ แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นได้ โดยเลือกจากรายชื่อ
นักกีฬาที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันประเภททีมตามระเบียบการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.1.6 นักกีฬาคนหนึ่งลงแข่งสามารถลงทาการแข่งขันได้ประเภทเดียว
7.1.7 นักกีฬาที่แข่งขันจะต้องมีรายชื่อในใบแจ้งรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันประเภท
ทีม และอายุไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละประเภท
7.1.8 ในการแข่งขันแต่ละคู่แข่งขันเกมเดียว 40 คะแนน ให้นักกีฬาสามารถพักได้
ไม่เกิน 60 วินาที เมื่อฝ่ายนาได้คะแนน 10 และ 30 คะแนน ตามลาดับ และคะแนน 20 คะแนนให้เปลี่ยนข้าง
และพักได้ไม่เกิน 120 วินาที และนับคะแนนต่อจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ 40 คะแนนก่อน ถือเป็นผู้ชนะ
แต่ละเกม
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7.1.9 การตัดสินผลการแข่งขันแพ้/ชนะ ด้วยการนาคะแนนของผลของการแข่งขันทุก
คู่มารวมกัน ทีมที่มีคะแนนสะสมรวมมากกว่า เป็นทีมที่ชนะ กรณีแข่งขันครบ 5 คู่แล้วคะแนนสะสมรวม
เท่ากัน ให้พิจารณาทีมที่มีจานวนคู่ที่ชนะมากกว่าเป็นทีมชนะ
7.1.10 ให้คู่ที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ ของแต่ละสาย เข้าชิงชนะเลิศ และคู่แพ้ ได้
ตาแหน่งที่ 3 ทั้ง สองทีม
7.2 ประเภทบุคคล
7.2.1 ให้ใช้ระเบียบและกติก าการจั ดการแข่ง ขัน ฯ ของสมาคมกี ฬ าแบดมิ น ตั น
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
7.2.2. ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งการจัดการแข่งขันเป็น 2 สาย คือ
สายบนและสายล่ า งโดยวิ ธี จั บ ฉลาก ยกเว้ น ที ม ที่ ไ ด้ รั บ การวางอั น ดั บ โดยให้ พิ จ ารณาจ าก
ผลการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ๆ วางอันดับมือ 1, 2 และ 3/4
7.2.3. ให้เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ฯ ได้วางอันดับ 5/8 ยกเว้นถ้าเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน ฯ ได้วางตามข้อ 7.1.1
7.2.4 ให้แยกผู้เข้าแข่งขันจากหน่วยงานเดียวกันออกไปอยู่คนละสาย
7.2.5 ให้ คู่ ที่ ช นะในรอบรองชนะเลิ ศ ของแต่ ล ะสาย เข้ า ชิ ง ชนะเลิ ศ และคู่ แ พ้
ได้ตาแหน่งที่ 3 ทั้ง สองทีม
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและกติ ก าการแข่ ง ขั น ซึ่ ง สมาคมกี ฬ าแบดมิ น ตั น แห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ์ ให้การรับรอง
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
10.2 ตลอดเวลาการแข่ งขั น ผู้ เข้ าแข่ งขั นต้ องประพฤติ ตนให้ สมกั บความเป็ นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.3 ก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้ เข้าแข่งขันในที ม
เรียงลาดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดไว้ต่อกรรมการผู้ชี้ขาด
10.4 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันแล้ว 5 นาที นักกีฬาท่านใดไม่ลงทา
การแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้
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10.5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร
แก่กรณี หและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุ ลยพินิ จของคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น โดยความเห็นชอบของคณะอนุ กรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วง
ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่ลงทาการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อ ความ
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าเป็น
ที่สุด
ข้ อ 15. ให้ ป ระธานอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็น เลิ ศ ในคณะกรรมการ
บริ ห ารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

