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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนิดกีฬากอล์ฟ
..………….…………………..
ประกาศคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห าร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ชนิดกีฬากอล์ฟ
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 26 แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยจึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศคณะอนุ กรรมการฝ่ ายส่ งเสริ มกี ฬาเพื่ อความเป็ นเลิ ศ
ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย การจั ด การแข่ ง ขั นกี ฬ าบุ ค ลากร
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ชนิดกีฬากอล์ฟ”
ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ ใช้ ระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารกี ฬามหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ R & A Rules Limited ประกอบกับกฎการแข่งขันของสมาคม
กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กาหนดใช้ในปัจจุบันและกฎเฉพาะ (Local Rules) ของสนาม
แข่งขัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จากัดเพศ
4.2 ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จากัดเพศ
4.3 บุคคล หญิง
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4.3.1 แต้มต่อ 0 – 12
4.3.2 แต้มต่อ 13 – 24
4.3.3 แต้มต่อ 25 – 36
4.4 บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี
4.4.1 แต้มต่อ 0 – 9
4.4.2 แต้มต่อ 10 – 12
4.4.3 แต้มต่อ 13 – 15
4.4.4 แต้มต่อ 16 – 18
4.4.5 แต้มต่อ 19 – 21
4.4.6 แต้มต่อ 22 – 24
4.4.7 แต้มต่อ 25 – 27
4.4.8 แต้มต่อ 28 – 30
4.4.9 แต้มต่อ 31 – 33
4.4.10 แต้มต่อ 34 – 36
4.5 บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี
4.5.1 แต้มต่อ 0 – 9
4.5.2 แต้มต่อ 10 – 12
4.5.3 แต้มต่อ 13 – 15
4.5.4 แต้มต่อ 16 – 18
4.5.5 แต้มต่อ 19 – 21
4.5.6 แต้มต่อ 22 – 24
4.5.7 แต้มต่อ 25 – 27
4.5.8 แต้มต่อ 28 – 30
4.5.9 แต้มต่อ 31 – 33
4.5.10 แต้มต่อ 34 – 36
4.6 บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (มีการแจกรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรวม)
4.6.1 แต้มต่อ 0 – 12
4.6.2 แต้มต่อ 13 – 24
4.6.3 แต้มต่อ 25 – 36
หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ทาการแข่งขัน (พ.ศ. 2561) เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วย ปี พ.ศ.
เกิด ของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน)
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ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
5.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ กาหนด
ข้อ 6. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
6.1 ให้แต่ละหน่วยงานสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่จากัดจานวน ในทุกประเภท
6.2 ในประเภททีมผู้บริหารทั่ วไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในตาแหน่ง
บริหารของหน่วยงาน เช่น หัวหน้าสานักงาน หัวหน้าภาควิชา รองผู้อานวยการ ผู้อานวยการ รองคณบดี
คณบดี ผู้ช่วยอธิการดี รองอธิการบดี อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่ เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน
7.1 แข่งขันแบบ Stroke Play จานวน 36 หลุม (2 รอบ)
7.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมระบุแต้มต่อ (Handicap)
ตามวันเวลาที่กาหนด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากไม่แจ้งแต้มต่อ(Handicap) คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะถือว่าผู้สมัครมีแต้มต่อ (Handicap) 0
7.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกาหนดลาดับ กลุ่ม เวลา และหลุมให้ผู้เข้าแข่งขัน
แต่ล ะคน โดยจัดทาเป็นประกาศให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ล ะคน
ต้องเข้าร่วมแข่งขัน 2 รอบ (36 หลุม) ในวัน เวลา และสนามแข่งขันตามที่กาหนด
7.4 การแข่งขันแต่ละรอบจะเป็นลักษณะให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันพร้อมกัน (Shot
Gun) โดยรอบเช้าเวลา 06.00 น. และรอบบ่าย เวลา 12.30 น.
7.5 ผู้เข้าแข่งขันชายให้ใช้หมุดขาวในการทีออฟ (T- OFF) ส่วนผู้เข้าแข่งขันหญิงให้ใช้
หมุดแดงในการทีออฟ (T -OFF)
7.6 ใช้กติกาการแข่งขันของ R & A Rules Limited ประกอบกับกฎการแข่งขันของสมาคม
กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กาหนดใช้ในปัจจุบันและกฎเฉพาะ (Local Rules) ของสนาม
แข่งขัน โดยสามารถเปลี่ยนลูกพัตต์บนกรีน ใช้หัวไม้ Non Conform ได้ และไม่ต้องใช้เงื่อนไข One Ball
Condition
7.7 ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งมอบใบจดคะแนน (Score card) พร้อมลายเซ็นของผู้เล่นและ
Markerให้คณะกรรมการจัดการแข่งขั นด้วยตนเอง พร้อมผู้เล่นในกลุ่มทันที ที่กลุ่มของตนเสร็จ สิ้ นการ
แข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
7.8 วิธีการคิดคะแนน
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ประเภทบุคคล
- กาหนดให้ผู้แข่งขันทุกคนแจ้งแต้มต่อ (Handicap) ของแต่ละคนในประเภทบุคคล ผู้ใดที่
ไม่แจ้งแต้มต่อ (Handicap) ถือว่าผู้นั้นไม่มีแต้มต่อ (Handicap) เท่ากับ 0
- การคิ ด คะแนนสุ ท ธิ (Net score) ให้ ใ ช้ ค ะแนนที่ ท าได้ ใ นรอบนั้ น (Gross score)
ลบด้วยแต้มต่อ (Handicap) เป็นคะแนนสุ ทธิ (Net score) และหากคะแนนสุท ธิต่ ากว่า -3 (3 under
pars) ให้บันทึกผลคะแนนสุทธิเป็น -3 (3 under pars) ต่อคนต่อรอบ (คะแนนสุทธิของผู้แข่งขันแต่ละรอบ
(18 หลุม) ต้องไม่ต่ากว่า -3)
- ให้นาคะแนนสุทธิของผู้แข่งขัน ทั้ง 2 รอบ (36 หลุม) รวมกัน ผู้แข่งขันที่มีคะแนนสุทธิ
ต่าที่สุดถือเป็นผู้ชนะ และหากคะแนนสุทธิเท่ากัน ให้เปรียบเทียบแต้มต่อ (Handicap) ผู้แข่งขันที่มีแต้มต่อ
(Handicap) ต่าทุ่ดถือว่าเป็นผู้ชนะและหากแต้มต่อ (Handicap) ยังเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการนับคะแนนย้อน
(Count back) ในสนามแข่งขันสนามใดสนามหนึ่งที่คณะกรรมการกาหนด โดยนับคะแนนย้อนจากคะแนน
หลุม 18 กลับมายังคะแนนหลุม 1 ของผู้แข่งขันที่มีคะแนนสุทธิเท่ากัน โดยผู้แข่งขันที่ทาคะแนนต่ากว่าจะ
เป็นผู้ชนะ
- ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1 รางวัล รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง 1 รางวัล
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในประเภททีมถือเป็นผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลด้วย
ประเภททีม (ทีมทั่วไป และทีมผู้บริหาร)
- แต่ละทีมประกอบด้วยผู้แข่งขันไม่เกิน 5 คน
- การนับคะแนนประเภททีม ให้นับคะแนนที่ทาได้ (Gross score) ของผู้แข่งขัน 4 คน
ที่ต่าที่สุดในทีมของแต่ละรอบ (18 หลุม) รวมกัน 2 รอบ (36 หลุม) โดยผู้แข่งขัน 4 คนที่ทาคะแนนต่าที่สุด
ของทีมในแต่ละรอบ (2 รอบ) อาจไม่ซ้ากันได้ และทีมที่มีคะแนนรวม 2 รอบ (36 หลุม) น้อยที่สุดเป็นทีมผู้ชนะ
- ในกรณีที่มีทีมที่มีคะแนนรวม (2 รอบ) เท่ากัน ให้นับจานวน Eagle ของผู้แข่งขันในทีม
เฉพาะที่มีการนับคะแนนรวมในแต่ละรอบ (ไม่นับจานวน Eagle ของผู้แข่งขันในทีมที่ถูกคัดออกในแต่ละ
รอบ) ทีมใดมีคะแนน Eagle มากกว่าถือเป็นทีมผู้ชนะ หากจานวน Eagle เท่ากัน ให้นับจานวน Birdy (หรือ
Par Bogey ตามลาดับ) ทีมใดมีคะแนน Birdy (หรือ Par Bogey ตามลาดับ) มากกว่าถือเป็นทีมผู้ชนะ
- ทีมผู้ชนะการแข่งขันประเภททีมแต่ละประเภท แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทองแดง 1 รางวัล
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
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ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 ชุดแข่งขัน
9.1.1 นั ก กี ฬ าชาย ต้ อ งแต่ ง กายในชุ ด สุ ภ าพ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ส วมกางเกงยี นส์
เสื้อไม่มีปกเสื้อไม่มีแขน ลงทาการแข่งขัน ทั้ งในวันฝึกซ้อมอย่ างเป็นทางการและในวันแข่งขัน ส าหรับ
กางเกงขาสั้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9.1.2 นั กกี ฬาหญิ ง ต้ องแต่ งกายในชุ ดสุ ภาพ ไม่ อนุ ญาตให้ ส วมกางเกงยี นส์หรือ
เสื้อไม่มีปก ลงทาการแข่งขัน ทั้งในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและในวันแข่งขัน
9.1.3 เจ้ า หน้ า ที่ ที ม ต้ อ งแต่ ง กายในชุ ด สุ ภ าพ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ส วมกางเกงยี นส์
เสื้อไม่มีปก เสื้อไม่มีแขน เข้าร่วมการแข่งขัน
9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
10.2 ให้ นั ก กี ฬ าทุ ก ประเภทเข้ า แข่ ง ขั น ตามล าดั บ กลุ่ ม เวลาและหลุ ม ตามที่
คณะกรรมการจั ดการแข่งขันกาหนด โดยให้ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการ
แข่งขันของตน ไม่น้อยกว่า 30 นาที และรายงานตัวต่อกรรมการปล่อยตัว ณ หลุมที่กาหนดก่อนเวลาเริ่ม
การแข่งขันของตนไม่น้อยกว่า 15 นาที
10.3 ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ งขั นส่ ง มอบใบจดสกอร์ (Score Card) ให้ ค ณะกรรมการจั ด การ
แข่งขันด้วยตนเอง พร้อมผู้เล่นในกลุ่ม ทันทีที่กลุ่มของตนเสร็จสิ้นการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือว่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
10.4 ตลอดเวลาการแข่งขั นผู้เข้ าแข่งขั นต้องประพฤติตนให้สมกั บความเป็ นนักกี ฬาที่ ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือ ไม่ป ฏิ บัติ ต ามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ ายส่ ง เสริ ม กี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น
ตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทยเพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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ข้อ 12. การประท้วง
ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด 7 แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
พ.ศ. 2559
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่เข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่ งเสริ ม กี ฬาเพื่อ ความเป็ นเลิ ศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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