ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬา แบดมินตัน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแ หงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬา แบดมินตัน ในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการ แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคม กีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปภัมภ กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ประเภททีม
2.1.1. ทีมชาย
2.1.2. ทีมหญิง
2.2 ประเภทบุคคล
2.2.1. ชายเดี่ยว
2.2.2. หญิงเดี่ยว
2.2.3. ชายคู
2.2.4. หญิงคู
2.2.5. คูผสม
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคม กีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย
กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแต ละ มหาวิทยาลัยสง นักกีฬา เขา แขงขัน เปนนักกีฬา ชาย ไมเกิน 7 คน
และนักกีฬาหญิง ไมเกิน 7 คน โดยมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตาม ระเบียบ คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนนักกีฬาชายไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน โดยนักกีฬาดังกลาวนี้ หามลงทํา การ
แขงขันคูกัน
4.1 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม
แตละทีมตองมีนักกีฬาไมเกิน 7 คน และไมนอยกวา 4 คน โดยใหผูจัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลง
ทําการแขงขัน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด

คน
หรือ ไมเกิน 2 คู
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4.2 ประเภทบุคคล ใหแตละ มหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันได ประเภท ละไม เกิน 2

4.3 ใหมเี จาหนาที่ทมี ไดไมเกิน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน
1 คน และผูชวยผูฝกสอน 1 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย สวนรอบมหกรรม ใหดําเนินการดังนี้
5.1 ประเภททีม
5.1.1 ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลางโดยวิธีจับสลาก
ยกเวน ทีมที่ไดรับการวางอันดับ โดยดูจากผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ฯ ในครั้ งที่ผานมา มาวาง
อันดับมือ 1, 2 และ 3, 4 แลวใหในแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
5.1.2 ใหจัดการแขงขันแบบชนะ 3 ใน 5 คู ทีมใดชนะ 3 คู แลวใหถือวาทีมนั้น
ชนะโดยเด็ดขาด ไมตองแขงขันคูตอไป
5.1.3 ใหจัดการแขงขันทั้ง 5 คูเรียงตามลําดับอยางตอเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้
(1) คูที่ 1 เดี่ยวมือ 1
(2) คูที่ 2 เดี่ยวมือ 2
(3) คูที่ 3 คูมือ 1
(4) คูที่ 4 คูมือ 2
(5) คูที่ 5 เดี่ยวมือ 3
5.1.4 ทีมชนะครั้งสุดทายในแตละสายใหแขงขันชิงชนะเลิศ สวนทีมแพครั้ง
สุดทายในแตละสายใหไดอันดับที่ 3 รวมกัน
5.1.5 ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหาร กีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับสมาคม กีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ พิจารณา
วางระดับฝมือของทีมตามความเหมาะสม
5.2 ประเภทบุคคล
5.2.1 ทุกประเภทใหแบงการแข งขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง
โดยวิธจี ับสลากยกเวนผูที่ไดรับการวางมือ แลวใหแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
5.2.2 ใหมีการจัดอันดับมือผูเขาแขงขัน ตามระเบียบ วาดวย การจัดการแขงขัน
แบดมินตันภายในประเทศ พ.ศ. 2558 ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย
5.2.3 ใหแยกผูเขาแขงขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยูคนละสาย

5.2.4 ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬา มหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย รวมกับสมาคม กีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย พิจารณา
วางอันดั บฝมือของผูเขาแขงขัน โดยดูจากคะแนนสะส มของสมาคม กีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย
ในรุนทั่วไป
5.2.5 ใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแพครั้งสุดทายใน
แตละสายใหไดอันดับที่ 3 รวมกัน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
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ใหคณะกรรมการจัด
การ แขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝาย
สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหเปนไปตามกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ใหการ
รับรอง สําหรับการแขงขันประเภททีมชาย ทีมหญิง คูชาย คูหญิง และคูผสม นักกีฬาตองสวมเสื้อ
เหมือนกัน สวนกางเกง อนุญาตใหใชโทนสีเดียวกันได
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดย
เครงครัด
8.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความ เปนนักกีฬา
ที่ดีและตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขา
แขงขัน ในประเภท ทีมเรียงลําดับมือใหถูกตอง ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไว
ตอกรรมการผูชี้ขาด และนํานักกีฬามารายงานตัวอยางนอย 4 คน ถาไมครบใหปรับเปนแพ
8.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขั นตองไปลงชื่อที่โตะก รรมการ
จัดการ แขงขัน สําหรับ ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันในทีมไปลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขัน ใหปรับเปนแพ
8.5
หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงแขงขันแลว 5 นาที ผูใด
ไมลงแขงขันใหปรับเปนแพ
8.6 ผู เขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดก ารแขงขันหรือคําสั่ง
กรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดงั กลาวใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผาน คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศเพื่อพิจารณาโทษตอไป

8.7 ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตาม ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
พิจารณาลงโทษ
ในเบื้องตนตามสมควรแก กรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริ หารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
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รางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ยืนยันรายชื่อลงทําการ

ใหสถาบันเจาภาพ จัด
แขงขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกฬี ามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

