ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
(อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
(อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันตามคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีม
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 4 คน (ตัวจริง 3 คน
และตัวสํารอง 1 คน)
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรกเปนการตอบคําถามวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก คณิตศาสตร เคมี
ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 10 ขอ ขอละ 10 คะแนน
7.2 รอบสองเปนการตอบคําถามวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรประยุกต ไดแก คณิตศาสตร
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 10 ขอ ขอละ 10 คะแนน
จากนั้นทําการคัดเลือกทีมทีม่ ีคะแนนสูงสุด 8 ลําดับแรก เขาสูรอบรองชนะเลิศ
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7.3 รอบรองชนะเลิศเปนการทําภาคปฏิบัติวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 5 ขอ ขอละ 10 คะแนน
จากนั้นทําการคัดเลือกทีมทีม่ ีคะแนนสูงสุด 4 ลําดับแรก เขาสูรอบชิงชนะเลิศ
7.4 รอบชิงชนะเลิศเปนการทําภาคปฏิบัติวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ตาม
สถานการณกําหนดให จํานวน 1 ขอ ขอละ 50 คะแนน จากนั้นทําการคัดเลือกทีมที่มี
คะแนนสูงสุดไดเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลําดับ (ไมมีการชิงเหรียญทองแดง)
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลน
ดานหลังใหชดั เจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการ
ผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพัก
การแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขันใหใชดลุ ยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
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ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร
พรอมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการ
ประทวงทั้งนีต้ องดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายใน
เวลา 7 วันนับแตวนั สิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากา
ประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.4 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.5 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดี
หรือรองคณบดี ยื่นอุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพิจารณา
โดยใหอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันทีม่ ีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
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ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
หมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณี
ตาง ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารณา
ดําเนินการดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการ
ตัดสินใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติด
แขงขันประเภทอื่นอยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ตองไปดําเนินการแจงเจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน
เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมารายงานตัวภายในเวลาที่
กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

