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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ครัง้ ที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ชนิดกีฬาเปตอง
………………………………………………….
ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริหารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่ง ขัน กีฬาบุคลากรในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาเปตอง
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 26 แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่ง ประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรในสัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาเปตอง”
ข้อ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559
3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่ง สมาคมกีฬาเปตองแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูป ถั ม ภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กาหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 คู่ชาย
4.2 คู่หญิง
4.3 เดี่ยวชาย
4.4 เดี่ยวหญิง
4.5 คู่ผสม
4.6 ทีมชาย
4.7 ทีมหญิง
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ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559
ข้อ 6. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 16 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน
8 คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน 8 คน
6.1 ประเภททีม 3 คน ให้แต่ละหน่วยงานส่งได้ประเภทละ 2 ทีม ในแต่ละทีมให้มีนักกีฬา
3 คน และอาจมีนักกีฬาสารองได้อีก 1 คน
6.2 ประเภทคู่ ให้แต่ละหน่วยงานส่งได้ประเภทละ 2 คู่ ในแต่ละคูใ่ ห้มีนักกีฬา 2 คน และ
อาจมีนักกีฬาสารองได้อีกคูล่ ะ 1 คน
6.3 ประเภทคู่ผสม ให้แต่ละหน่วยงาน ส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม ในแต่ละทีมให้มีนักกีฬาชาย 1 คน
และนักกีฬาหญิง 1 คน และอาจมีนักกีฬาสารองได้อีกทีมละ 2 คน (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน)
6.4 ประเภทบุคคลเดี่ยว ให้แต่ละหน่วยงานส่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน โดยไม่มีนักกีฬา
สารอง
6.5 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน
7.1 ให้แต่ละหน่วยงานทาการยืนยันรายชื่อ นักกีฬาทุกรายการในวันประชุมผู้จัดการทีม
ทั้งนี้ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น
7.2 ตั้งแต่รอบแรกและรอบสอง ให้แบ่ง ออกเป็นสายๆ ละ 4 ทีม โดยใช้วิธีจับสลาก
และให้แต่ละสายดาเนินการจัดการแข่งขัน ดังนี้
7.2.1 การแข่งขันครั้งที่ 1
- หมายเลข 1 พบกับหมายเลข 2 ในสนามแรกของสาย
- หมายเลข 3 พบกับหมายเลข 4 ในสนามที่สองของสาย
7.2.2 การแข่งขันครั้งที่ 2
- ทีมชนะพบกับทีมชนะ ในสนามแรกของสาย ทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นที่ 1 ของสาย
ทีมแพ้รอการแข่งขันครั้งที่ 3
- ทีมแพ้พบกับทีมแพ้ ในสนามที่สองของสาย ทีมชนะ การแข่งขันครั้งที่ 3
7.2.3 การแข่งขันครั้งที่ 3
เป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน (ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง) แข่งขัน
ในสนามแรกของสาย ทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นที่ 2 ของสาย ทีมแพ้ ตกรอบ
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7.3 ตั้งแต่รอบสามจนถึง รอบก่อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ให้ใช้วิธีจับสลาก
ประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมชนะเข้ารอบ ทีมแพ้ตกรอบ
7.4 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิง ชนะเลิศ ให้ใช้วิธีจับ สลากประกบคู่แข่ง ขันแบบแพ้
คัดออกทีมชนะเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ได้อันดับที่ 3 ร่วมกัน
7.5 ในการจับสลากแบ่งสายในรอบแรก ทีมที่มีมาจากหน่วยงานเดียวกัน ให้จับสลาก
แยกกันอยู่คนละสาย
7.6 ในการจับสลากแบ่ง สายรอบสอง ทีมที่มาจากหน่ วยงานเดียวกัน หากจับสลาก
อยู่สายเดียวกันให้แยกตาแหน่งในสาย ไม่ให้พบกันในการแข่งขันครั้งที่ 1
7.7 ในการจับสลากรอบสามจนถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ทีมที่มาจากหน่วยงานเดีย วกัน
ให้แยกคู่โดยไม่ให้พบกันในการแข่งขัน
7.8 คะแนนในการแข่งขัน ให้ทุกประเภทใช้คะแนนการแข่งขัน ดังนี้
7.8.1 ในรอบที่มีการแข่งขันในระบบแบ่งสายให้ใช้คะแนนการแข่งขัน 11 คะแนน
7.8.2 ในรอบที่มีการแข่งขันในระบบแพ้คัดออกให้ใช้คะแนนการแข่งขัน 13 คะแนน
7.9 ให้จัดการแข่งขันเรียงตามลาดับ ให้เสร็จสิ้นจนทราบผล ชนะเลิศเป็นรายประเภทโดย
เริ่มจาก ประเภทคู่ ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ผสม และประเภททีมเป็นประเภทสุดท้าย
7.10 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 ชุดแข่งขัน
9.1.1 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม โดยเป็นกีฬาหรือชุดสุภาพ
และต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬากีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ
9.1.2 ห้ามผู้เข้าแข่ง ขัน ทุก คนสวมกางเกงยีน ส์ หรือกางเกงขาสั้น และห้ามสวม
รองเท้าแตะหรือรองเท้า ที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ
9.2 อุปกรณ์การแข่งขั นผู้เข้าแข่ง ขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่ง ขันมาเอง โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
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10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนกาหนดเวลา
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที ในวันแรกของแต่ละประเภท โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกประเภท
10.3 อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นสารองตลอดเวลาการแข่ง ขัน แต่ทั้งนี้ให้เปลี่ยนได้ 1 ครั้ง
ต่อเกม และเปลี่ยนได้ 1 คน เท่านั้น โดยเปลี่ยนตัวสารองต้องแจ้งต่อคณะกรรมการจัเการแข่งขันทุกครั้ง
10.4 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่ง ขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร
แก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณา
ลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 11. กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วง
ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่เข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
ข้ อ 14. ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะเบี ย บนี้ ใ ห้ ค ณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือ
เป็นที่สุด
ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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