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ประกาศคณะอนกุรรมการฝา่ยสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเปน็เลศิ 
ในคณะกรรมการบรหิารกีฬามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 

วา่ดว้ย  การจดัการแขง่ขนักฬีาบคุลากรในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่ 38  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี

ชนิดกฬีาแบดมนิตนั   
      ............…..……............... 

 

        ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาแบดมินตัน   

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น เลิศ                      
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาแบดมินตัน”  
        ขอ้ 2. บรรดาประกาศทีข่ัดหรอืแยง้กบัประกาศนี ้ ใหใ้ชป้ระกาศนีแ้ทน 
 ขอ้ 3. ระเบยีบและกตกิาการแขง่ขนั 
 3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
  3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบและประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
    ขอ้ 4.  ประเภทการแขง่ขนั 
          4.1  ประเภททีม ในทีมประกอบด้วย 
  -  ชายคู่  ท่ัวไป (นกักฬีาชายหนึง่คน จะตอ้งมอีาย ุ35 ปี ขึน้ไป) 
   -  หญิงคู่  ท่ัวไป (นกักีฬาหญ ิหนึง่คน จะตอ้งมอีาย ุ35 ปี ขึน้ไป)   
   -  คู่ผสม  อายุ  40  ปี  ขึ้นไป 
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   -  ชายคู่   อายุ   45  ปี  ขึ้นไป 
   -  คู่ผสม  อายุรวมกัน  80  ปี  ขึ้นไป  (นกักฬีาชาย ตอ้งมอีาย ุ45 ป ีขึน้ไป)  
   4.2  ประเภทบุคคล 
   4.2.1 ชายคู่  ท่ัวไป 
   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  ท่ัวไป 
   4.2.8 หญิงคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
   4.2.9 หญิงคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป 
   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 ท่ัวไป 
   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. ท่ีท าการแข่งขัน (2562) เป็นตัวต้ังแล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิด 
ของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) ยกตัวอย่าง ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524 มีอายุเท่ากับ  
2562 – 2524 = 38 ปี  

 ขอ้ 5. คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้แขง่ขนั 
       ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
 ขอ้ 6. จ านวนผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  6.1 ให้แต่ละหน่วยงาน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามเกณฑ์ในข้อ 4 โดยนักกีฬา  
แต่ละคนสามารถลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท 

       6.2 ประเภททีม ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม แต่ละทีมให้มีนักกีฬา 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 และมีจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 14 คน โดยนักกีฬาแต่ละคนต้องเล่นไม่ซ้ ามือ 

 6.3 ประเภทบุคคล ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คู่ 
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 6.4 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน  
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
 ขอ้ 7. วธิจีัดการแขง่ขนั 

7.1 ประเภททีม 
   7.1.1 ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งการจัดการแข่งขันเป็น 2 สาย คือ สาย

บนและสายล่างโดยวิธีจับฉลาก ยกเว้นทีมท่ีได้รับการวางอันดับ โดยให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในปีท่ีผ่านมา 
ๆ วางอันดับมือ 1, 2 และ 3/4 

 7.1.2 ให้เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ได้วางอันดับ 5/8 ยกเว้นถ้าเจ้าภาพ  
ในการจัดการแข่งขันฯ ได้วางตามข้อ 7.1.1  
 7.1.3 ให้จัดการแข่งขันท้ัง 5 คู่เรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 (1)  คู่ที่ 1 ชายคู่ ทั่วไป (นกักีฬาชาย หนึง่คนจะตอ้งมีอาย ุ35 ปี ขึน้ไป) 

    (2)  คู่ที่ 2 คู่ผสม อายรุวมกนั 80 ปีขึน้ไป (นกักฬีาชาย ตอ้งมอีาย ุ45 ป ีขึน้ไป) 
 (3)  คู่ที่ 3 หญิงคู่ ทั่วไป (นกักีฬาหญงิ หนึง่คนจะตอ้งมอีายุ 35 ปี ขึ้นไป) 
 (4)  คู่ที่ 4 ชายคู ่อายุ 45 ปี ขึน้ไป 
                                   (5)  คู่ที่ 5 คู่ผสม อาย ุ40 ป ีขึน้ไป 

 7.1.4 ในการแข่งขันแต่ละแมทช์  ให้ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ส่งรายช่ือนักกีฬาตามข้อ 
7.1.3. ไม่มีนักกีฬาส ารอง  ภายหลังส่งรายช่ือให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันแล้วจะเปล่ียนแปลงไม่ได้ 

 7.1.5 ในแต่ละแมทซ์ แต่ละทีมสามารถเปล่ียนรายช่ือผู้เล่นได้ โดยเลือกจากรายช่ือ
นักกีฬาที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันประเภททีมตามระเบียบการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      7.1.6  นักกีฬาคนหนึ่งลงแข่งสามารถลงท าการแข่งขันได้ประเภทเดียว 
                7.1.7  นักกีฬาท่ีแข่งขันจะต้องมีรายช่ือในใบแจ้งรายช่ือนักกีฬาแบดมินตันประเภททีม 

และอายุไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในแต่ละประเภท 
                          7.1.8 ในการแข่งขันแต่ละคู่แข่งขันเกมเดียว 40 คะแนน ให้นักกีฬาสามารถพักได้ 
ไม่เกิน 60 วินาที เมื่อฝ่ายน าได้คะแนน 10 และ 30 คะแนน ตามล าดับ และคะแนน 20 คะแนน ให้เปล่ียนข้าง  
และพักได้ไม่เกิน 120 วินาที  และนับคะแนนต่อจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ 40 คะแนนก่อน ถือเป็นผู้ชนะ
แต่ละเกม  
                           7.1.9 การตัดสินผลการแข่งขันแพ้/ชนะ ด้วยการน าคะแนนของผลของการแข่งขัน 
ทุกคู่มารวมกัน ทีมท่ีมีคะแนนสะสมรวมมากกว่า เป็นทีมท่ีชนะ กรณีแข่งขันครบ 5  คู่แล้วคะแนนสะสมรวม
เท่ากัน ให้พิจารณาทีมที่มีจ านวนคู่ที่ชนะมากกว่าเป็นทีมชนะ    
  7.1.10 ให้คู่ท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ ของแต่ละสาย เข้าชิงชนะเลิศ และคู่แพ้  
ได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ัง สองทีม  
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  7.2 ประเภทบุคคล 
     7.2.1 ให้ใช้ระเบียบและกติกาการจัดการแข่งขันฯ ของสมาคมกีฬาแบดมินตัน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์  
 7.2.2. ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้ คัดออก โดยแบ่งการจัดการแข่งขันเป็น 2 สาย  

คือสายบนและสายล่างโดยวิธีจับฉลาก ยกเว้นทีมท่ีได้รับการวางอันดับ โดยให้พิจารณาจากผลการแข่งขัน 
ในปท่ีีผ่านมาๆ วางอันดับมือ 1, 2 และ 3/4 

 7.2.3. ให้เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ได้วางอันดับ 5/8 ยกเว้นถ้าเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันฯ ได้วางตามข้อ 7.1.1  
   7.2.4 ให้แยกผู้เข้าแข่งขันจากหน่วยงานเดียวกันออกไปอยู่คนละสาย 

   7.2.5 ให้คู่ท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ ของแต่ละสาย เข้าชิงชนะเลิศ และคู่แพ ้ได้ต าแหน่ง
ท่ี 3 ท้ังสองทีม 

 ขอ้ 8. ก าหนดการแขง่ขนั 
                       ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการแข่งขัน และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

 ขอ้ 9. ชุดแขง่ขนัและอปุกรณก์ารแขง่ขนั 
                        ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย           
ในพระบรมราชูปภัมภ์ ให้การรับรอง        

 ขอ้ 10. ข้อปฏบิัตใินการแขง่ขนั 
 10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
 10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี   
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 10.3 ก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันในทีม
เรียงล าดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ต่อกรรมการผู้ช้ีขาด  
 10.4 หลังจากท่ีคณะกรรมการเรียกผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันแล้ว 5 นาที นักกีฬาท่านใดไม่ลง
ท าการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ 

            10.5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตาม
สมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป 
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 ขอ้ 11. กรรมการตัดสนิและเจ้าหนา้ที่  
                              ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ       
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 ขอ้ 12. การประทว้ง 
                       ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย        
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.  2559 

 ขอ้ 13.  รางวลัการแขง่ขนั 
 ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีลงท าการแข่งขันจริง ดังนี ้
 รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง   
 รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน   
 รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง  

 ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือว่าเป็นท่ีสุด 

 ข้อ 15 . ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี    5   มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

         
                          (รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม) 
               ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ   

                 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 


