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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ              

ครั้งที่ ๔๕  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 
อาศัยอ านาจตามความในข้ อ  ๘ (๒ )  แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ  

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕        
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย        

การจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF)  
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภท 
  (1) บุคคลชาย 
  (2) บุคคลหญิง 
  (3)  ทีมชาย 
  (4)  ทีมหญิง 
  (5)  คู่ผสม 
 ๔.2 รายการแขง่ขัน 

 ๔.2.๑ ประเภทบุคคลชาย  
 (๑) ปืนยาวอัดลม 
 (๒) ปืนยาวท่านอน 
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 (๓) ปืนยาวสามท่า 
 (๔) ปืนสั้นอัดลม 
 (๕) ปืนสั้นยิงเร็ว 
 (๖) ปืนสั้นมาตรฐาน 
 (๗) ปืนสั้นยิงช้า 

  ๔.๒.2 ประเภททีมชาย  
 (๑) ปืนยาวอัดลม 

(๒) ปืนยาวท่านอน 
 (๓) ปืนยาวสามท่า 
 (๔) ปืนสั้นอัดลม 
 (๕) ปืนสั้นยิงเร็ว 
 (๖) ปืนสั้นมาตรฐาน 
 (๗) ปืนสั้นยิงช้า 

 ๔.2.๓ ประเภทบุคคลหญิง  
 (๑) ปืนยาวอัดลม 
 (๒) ปืนยาวท่านอน 
 (๓) ปืนยาวสามท่า 
 (๔) ปืนสั้นอัดลม 
 (๕) ปืนสั้นสตรี 

 ๔.2.๔ ประเภททีมหญิง  
 (๑) ปืนยาวอัดลม 
 (๒) ปืนยาวท่านอน 
 (๓) ปืนยาวสามท่า 
 (๔) ปืนสั้นอัดลม 
 (๕) ปืนสั้นสตรี 

  ๔.2.๕ ประเภทคู่ผสม  
   (๑) ปืนยาวอัดลมคู่ผสม 
       (๒) ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ จ านวนนักกีฬา 

๖.๑.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคล        
ได้ไม่เกิน ๒ คน (กรณีไม่ส่งแข่งขันประเภททีม) 

๖.๑.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีม      
ได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน (นักกีฬาในประเภททีมได้สิทธิ์ในประเภทบุคคลด้วย) 

6.1.3  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คู่ผสม ได้ประเภท
ละไม่เกิน ๒ คู ่

6.1.4 หลังจากวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาครบตามประเภทที่แสดงความจ านง       
เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว หากมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่น สามารถขอเปลี่ยนได้ในวันประชุมผู้จัดการทีม           
โดยยื่นหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาเขตและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจะไม่อนุญาต ให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๒ คน 

  (๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน 
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 

7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

๗.2 ประเภทบุคคลและประเภททีม ท าการแข่งขันรอบเดียวโดยแบ่งเป็นผลัด (จ านวน
ผลัดขึ้นอยู่กับจ านวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน) จากนั้นใช้โปรแกรมในการสุ่มช่องยิงในแต่ละผลัด เมื่อเสร็จสิ้นการ
แข่งขันจะน าผลคะแนนรวมของประเภทบุคคลและประเภททีมมาจัดล าดับหาผู้ชนะ  

๗.3 การจัดการแข่งขันนั้นในชนิดกีฬายิงปืนจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่
น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘ .๑  นั ก กี ฬ าต้ อ ง ยอม รั บ ค า ตั ด สิ น และ ให้ ค ว าม ร่ ว มมื อ ใ นก า รปฏิ บั ติ ง า น                       

ของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขัน                    
โดยเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี            
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๘.3 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ 

(ISSF) ฉบับปัจจุบัน 
๙.2  อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 

  ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

                             นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง จ านวน 

1 รางวัล ให้พิจารณานักกีฬาที่ได้เหรียญทองมากที่สุด และจ านวนเหรียญทองเท่ากันอีก ให้พิจารณาเหรียญเงินและ
เหรียญทองแดงตามล าดับ หากนักกีฬาได้จ านวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเท่ากันให้ได้รับรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยมร่วมกัน 
                                              10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก ผลงานการแข่งขันของนักกีฬา  และจ านวนเหรียญทองที่ได้รับ หากมีจ านวน
เหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาจ านวนเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ หากได้จ านวนเหรียญทอง เหรียญ
เงิน และเหรียญทองแดงเท่ากันให้ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมร่วมกัน 
 ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน เป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่              

ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

           ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ                       
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
  ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

(1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๒) การยื่นการประท้วงการฝ่าฝืนเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการ
แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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  ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕                       
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


