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8. รูปแบบการจัดกิจกรรม/ประเภทกีฬา 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
1. ก าหนดการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี ้ 

25 สิงหาคม 2561 แข่งขันโบว์ลิ่ง  ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 
27-30 สิงหาคม 2561 

16.00-18.00 แข่งขันกีฬากลางแจ้ง 
19.00-21.00 แข่งขันแบดมินตัน เทเบิล
เทนนิส (ณ สโมสรบุคลากร) 

31 สิงหาคม 2561 แข่งขันเกมส์ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บุคลากรเกษียณอายุราชการ ครอบครัวบุคลากร 
(หมายถึง พ่อ แม่ สามี และบุตร) และนักศึกษา ในสังกัด 6 ภาควิชา และ 1 
ส านักงาน  

3. การแบ่งทีม ประกอบด้วย 6 สี 
 

1. (สีเขียว)  ผู้บริหาร ส านักงานเลขานุการ/พิพิธภัณฑ์ประวัติการเรียนรู้และ
ศึกษาท้องถิ่น/สถาบันฮาลาล 

2. (สีฟ้า)  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาพรีคลินิก  
3. (สีเหลือง)  ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม/เจ้าหน้าที่โครงการทุก

หน่วย 
4. (สีส้ม) ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ศูนย์ 

ศวชต./หน่วย BP watch  
5. (สีชมพู) ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
6. (สีแดงเลือดนก) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/ศูนย์

วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล  
4. ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ชาย หญิง คู่ผสม 
1. วอลเลย์บอล   ช2 / ญ4 
2. ฟุตบอล 7 คน   
3. แชร์บอลหญิง  7  
4. เปตอง บก.2/นศ.1 บก2/นศ.1 บก2/นศ.1 
5. แบดมินตัน คู่ คู ่ ช1/ ญ1 
6. โบว์ลิ่ง   5 
7. ปิงปอง คู่ คู ่ ช1 /ญ1 
8. เกมส์    

 

5. กติกามารยาท 
 
 
 
 

1. วอลเลย์บอล 
- ผู้เล่น 6 คน ประกอบด้วย ชาย 2 หญิง 4 คน 
- แข่งขันเซตละ 25 แต้ม เซตที่ 3 แข่ง 15 แต้ม  แต้ม  
- แข่งขัน 3 เซต ต้องชนะ 2 ใน 3 เซต 
- ใช้กติกาสากล  
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กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ฟุตบอล 7 คน 
- ใช้ผู้เล่นชายล้วนซึ่งแต่ละทีมต้องประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษา  
- แข่งขันครึ่งละ 15 นาที พัก 3 นาที 
- วิธีการนับคะแนน (ชนะ 3 แต้ม / เสมอทีมละ 1 แต้ม / แพ้ 0 แต้ม) 
- กรณีที่เสมอ ให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้  

(1) ไล่เรียงตามล าดับคะแนนเท่ากัน ให้นับลูกได้ -เสีย ทีมที่ได้
มากกว่าเป็นทีมที่ชนะ 

(2) Head to Head 
(3) นับลูกได้อย่างเดียว 
(4) จับฉลาก 

3. แชร์บอล 
- ผู้เล่นหญิง 7 คน โดยแต่ละทีมจะตอ้งประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา  
- แข่งขันครึ่งละ 10 นาที  พัก 3 นาที  สามารถเปลี่ ยนตัวผู้ เล่นได้

ตลอดเวลา   
4. เปตอง 

- ใช้กติกาสากล  
- ประเภททีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม 
- แข่ง 1 เกมส์ แต้มสูงสุดถือเป็นผู้ชนะ 

5. แบดมินตัน 
- ประเภทชายคู่/ นักศึกษายบุคลการและต้องประกอบด้วหญิงคู่/คู่ผสม 

ฝ่ายละ 1 คน 
- แข่งแบบพบกันหมด  
- ใช้กติกาสากล 
- วิธีการนับคะแนน (ชนะ 3 คะแนน เสมอได้ทีมละ 1 ตะแนน แพ้ 0 

คะแนน) 
- คะแนนรวมสูงสุด 2 ทีม เป็นทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ   

6. โบว์ลิ่ง  
- 10 พินสไตรก์  9 พิน แสปร ์

หมายเหตุ  
ทุกประเภทกีฬาต้องมีทั้งนักศึกษาและบุคลากรร่วมด้วย หากไม่มี หรือไม่สามารถ
หาตัวผู้เล่นได้ ให้สอบถามความยินยอมจากทีมคู่แข่ง 
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กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
6. เกมส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ทั่วไป 
1. ผู้เล่นแต่ละสีจะต้องประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาฝ่ายละคร่ึงของ

จ านวนผู้เล่นทั้งหมด ในเกมส์แต่ละประเภท 
2. การนับคะแนน จะให้ตามล าดับ ดังนี้ 

 ที่ 1 (6 คะแนน) 
 ที่ 2 (5 คะแนน) 
 ที่ 3 (4 คะแนน) 
 ที่ 4 (3 คะแนน) 
 ที่ 5 (2 คะแนน) 
 ที่ 6 (1 คะแนน) 

7. การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน การจับฉลากแบ่งสายจะให้ตัวแทนของแต่ละสีเข้าร่วมจับฉลากและเป็นสักขี
พยาน ท าความเข้าใจและและตกลงร่วมกัน ถือเป็นข้อยุติ  

8. ก าหนดการ   
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 
09.00 น. ออกเดินทางไปแข่งขันโบว์ลิ่ง 
10.30 น. เดินทางถึงสนามแข่งขัน / เตรียมความพร้อม  
11.00 น. เริ่มการแข่งขัน 
17.00 น. เดินทางกลับ 

วันที่ 27-30 สิงหาคม 2561  ด าเนินการแข่งขันตามโปรแกรม 
เช้า – กีฬา Out Door 
เย็น – กีฬา In Door 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
16.00 น. ทุกสีพร้อมเพรียงกันที่หน้าอาคาร 33 

 เดินขบวนพาเหรด จากหน้าอาคาร 33    ผ่านภาควิชาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ    วนขวาผ่านตลาดพอเพียง     เข้า
แถวที่หน้าอาคาร 25 

16.30 น. พิธีเปิด  
16.40 น. อบอุ่นร่างกายโดยการเต้นแอร์โรบิก น าโดย หัวหน้าภาควิชาทั้ง 5 และ
เลขานุการคณะ 
17.0 . เริ่มการแข่งขันตามโปรแกรมปกติ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 แข่งขันเกมส์และงานเลี้ยง  
16.30 น. แข่งขันเกมส์ 5- 6  เกมส์  
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ าร่วมกัน ชมการแสดงของแต่ละสี (งานราตรีสาย
สัมพันธ์ วทท. ครั้งที่ 9)  

9. โปรแกรมการแข่งขัน ตามเอกสารแนบท้าย 
 


