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ประกาศคณะอนกุรรมการฝา่ยสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเปน็เลศิ 
คณะกรรมการบรหิารกีฬามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 

วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนักฬีาบุคลากรในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ครัง้ที ่ 38 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

ชนิดกฬีากอลฟ์ 
………………..………………. 

 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬากอล์ฟ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย              
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬากอล์ฟ” 

 ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

     3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.  2559 

    3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ R & A Rules Limited ประกอบกับกฎการแข่งขันของสมาคม
กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีก าหนดใช้ในปัจจุบันและกฎเฉพาะ (Local Rules)  
ของสนามแข่งขัน แต่ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
 ขอ้ 4. ประเภทการแขง่ขนั  
  4.1 ทีมท่ัวไป 5 คน ไม่จ ากัดเพศ 
  4.2 ทีมผู้บริหารท่ัวไป 5 คน ไม่จ ากัดเพศ 
  4.3 บุคคล หญิง 
   4.3.1 แต้มต่อ 0 – 12  
  4.3.2 แต้มต่อ 13 – 24 
  4.3.3 แต้มต่อ 25 – 36  
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 4.4 บุคคล ชาย 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 บุคคล ชาย 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 บุคคลชาย อายุต้ังแต่ 61 ปี ขึ้นไป (มีแจกรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรวม) 
     4.6.1 แต้มต่อ 0 – 12 
     4.6.2 แต้มต่อ 13 – 24 
     4.6.3 แต้มต่อ 25 - 36  
   หมายเหตุ  การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน (2562) เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิด 
ของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่าง ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524 มีอายุเท่ากับ 2562 – 2524 = 38 ปี 
   ขอ้ 5.  คุณสมบตัขิองผู้เขา้แขง่ขนั  

      ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย     
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

 ขอ้ 6. จ านวนผูเ้ข้าแขง่ขนั  
   6.1 ให้แต่ละหน่วยงานสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ในทุกประเภท 

   6.2 ในประเภททีมผู้บริหารท่ัวไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีปัจจุบันในต าแหน่งบริหาร
ของหน่วยงาน เช่น หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าภาควิชา รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ รองคณบดี คณบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   6.3 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน 
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน  



รหัส 02 - 17 
 

3 
 

 ขอ้ 7. วธิจีัดการแขง่ขนั  
     7.1 แข่งขันแบบ Stroke Play จ านวน 36 หลุม (2 รอบ) 
     7.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมระบุแต้มต่อ (Handicap) ตามวัน 
เวลาท่ีก าหนด และไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ หากไม่แจ้งแต้มต่อ (Handicap) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะถือว่าผู้สมัครมีแต้มต่อ (Handicap) 0  
    7.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะก าหนดล าดับ กลุ่ม เวลา และหลุมให้ผู้เข้าแข่งขัน  
แต่ละคน โดยจัดท าเป็นประกาศให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนการแข่งขัน ท้ังนี้ ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน  
ต้องเข้าร่วมแข่งขัน 2 รอบ (36 หลุม) ในวัน เวลา และสนามแข่งขันตามท่ีก าหนด 
    7.4 การแข่งขันแต่ละรอบจะเป็นลักษณะให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันพร้อมกัน (Shot Gun) 
โดยรอบเช้าเวลา 06.00 น. และรอบบ่าย 12.30 น. 
      7.5 ผู้เข้าแข่งขันชายให้ใช้หมุดขาวในการทีออฟ (T - OFF) ส่วนผู้เข้าแข่งขันหญิงให้ใช้
หมุดแดงในการทีออฟ (T - OFF)  
      7.6 ใช้กติกาการแข่งขันของ R & A Rules Limited ประกอบกับกฎการแข่งขันของ
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีก าหนดใช้ในปัจจุบันและกฎเฉพาะ (Local 
Rules) ของสนามแข่งขัน โดยสามารถเปล่ียนเปล่ียนลูกพัตต์บนกรีน ให้หัวไม้ Non Conform ได้ และไม่ต้อง
ใช้เงื่อนไข One Ball Condition 
    7.7 ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งมอบใบจดคะแนน (Score card) พร้อมลายเซ็นของผู้เล่นและ 
Marker ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยตนเอง พร้อมผู้เล่นในกลุ่มทันทีท่ีกลุ่มของตนเสร็จส้ินการแข่งขัน 
หากผู้เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน    
  7.8 วิธีการคิดคะแนน 
       ประเภทบุคคล 
   - ก าหนดให้ผู้แข่งขันทุกคนแจ้งแต้มต่อ (Handicap) ของแต่ละคนในประเภทบุคคล 
ผู้ใดท่ีไม่แจ้งแต้มต่อ (Handicap) ถือว่าผู้นั้นไม่มีแต้มต่อ (Handicap) เท่ากับ 0 
    - การคิดคะแนนสุทธิ (Net score) และหากคะแนนสุทธิต่ ากว่า – 3 (3 Under pars) 
ให้บันทึกผลคะแนนสุทธิเป็น – 3 (3 Under pars) ต่อคนต่อรอบ (คะแนนสุทธิของผู้แข่งขันแต่ละรอบ  
(18 หลุม) ต้องไม่ต่ ากว่า – 3) 
   - ให้น าคะแนนสุทธิผู้แข่งขันท้ัง 2 รอบ (36 หลุม) รวมกัน ผู้แข่งขันท่ีมีคะแนนสุทธิ  
ต่ าท่ีสุดถือเป็นผู้ชนะ และหากคะแนนสุทธิเท่ากัน ให้ใช้วิธีการนับคะแนนย้อน (Count back) ในสนามแข่งขัน
สนามใดสนามหนึ่งท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยนับคะแนนย้อนจากคะแนนหลุม 18 กลับมายังคะแนนหลุม 1 
ของผู้แข่งขันที่มีคะแนนสุทธิเท่ากัน โดยผู้แข่งขันที่ท าคะแนนต่ ากว่าจะเป็นผู้ชนะ 
    - ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
เหรียญทองแดง 1 รางวัล 
    - ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในประเภททีมถือเป็นผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลด้วย 
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   ประเภททีม (ทีมทั่วไป และทีมบริหาร) 
      - แต่ละทีมประกอบด้วยผู้แข่งขันไม่เกิน 5 คน 
      - การนับคะแนนประเภททีม ให้นับคะแนนท่ีท าได้ (Gross score) ของผู้แข่งขัน 
4 คน ท่ีต่ าท่ีสุดในทีมของแต่ละรอบ (18 หลุม) รวมกัน 2 รอบ (36 หลุม) น้อยท่ีสุดเป็นทีมผู้ชนะ 
      - ในกรณีท่ีทีมมีคะแนนรวม (2 รอบ) เท่ากัน ให้นับจ านวน Eagle ของผู้แข่งขัน
ในทีมเฉพาะท่ีมีการนับคะแนนรวมในแต่ละรอบ (ไม่นับจ านวน Eagle ของผู้แข่งขันในทีมท่ีถูกคัดออกในแต่ละรอบ) 
ทีมใดมีคะแนน Eagle มากถือเป็นทีมผู้ชนะ หากจ านวน Eagle เท่ากัน ให้นับจ านวน Birdy (หรือ Par Bogey 
ตามล าดับ) ทีมใดมีคะแนน Birdy (หรือ Par Bogey ตามล าดับ) มากกว่าถือเป็นทีมผู้ชนะ 
      - ทีมผู้ชนะการแข่งขันประเภททีมแต่ละประเภท แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
เหรียญทองแดง 1 รางวัล 
    ข้อ 8.  ก าหนดการแข่งขัน   

       ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี
ในการแข่งขัน  และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 ขอ้ 9.  ชดุแขง่ขนัและอปุกรณก์ารแขง่ขนั  

      9.1 ชุดแข่งขัน 
  9.1.1 นักกีฬาชาย ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ เส้ือไม่มีปก 

เสื้อไม่มีแขนลงท าการแข่งขัน ทั้งในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและในวันแข่งขัน ส าหรับกางเกงขาสั้น  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

  9.1.2 นักกีฬาหญิง ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์หรือ
เส้ือไม่มีปก ลงท าการแข่งขัน ท้ังในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและในวันแข่งขัน  

  9.1.3 เจ้าหน้าที่ทีม ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์   
เส้ือไม่มีปก เส้ือไม่มีแขนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง 
      

 ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
      10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 10.2 ให ้น ักก ีฬาท ุกประเภทเข ้าแงข ันตามล าด ับ กลุ ่ม  เวลาและหลุม ตามท่ี

คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด โดยให้ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการ
แข่งขันของตนไม่น้อยกว่า 30 นาที และรายงานตัวต่อกรรมการปล่อยตัว ณ หลุมที่ก าหนดก่อนเวลาเริ่ม
การแข่งขันของตนไม่น้อยกว่า 15 นาที 
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 10.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งมอบใบจดสกอร์ (Score Card) ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ด้วยตนเอง พร้อมผู้เล่นในกลุ่มทันทีท่ีกลุ่มของตนเสร็จส้ินการแข่งขัน หากผู้แข่งขันใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่า
ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 10.4 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติการการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

 10.5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้อ งต้น 
ตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป   

 ข้อ 11.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
      ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 ขอ้ 12. การประทว้ง  
               ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย  การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
 ขอ้ 13. รางวลัการแขง่ขนั 
               ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง  ดังนี้ 
               รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง   
               รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน   
               รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง 
 ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหาร

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    5     มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

                                                         (รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม) 
                                     ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

                           คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


