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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

คร้ังที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชนิดกีฬาเปตอง 

…………………………………………………. 

           ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่ ง ประ เทศ ไทย  ว่ า ด้ ว ย  ก าร จัดก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ คลากร ใน สั ง กั ดส านั ก ง านคณะกรรม ก า ร 
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาเปตอง 
           อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.255 9 
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    
จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ  1.  ประกาศนี้ เ รียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น เ ลิศ  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร    
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาเปตอง” 
           ข้อ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
           ข้อ 3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
                    3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 
                    3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน  ซึ่ งสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 
                    4.1 คู่ชาย 
                    4.2 คู่หญิง 
                    4.3 เด่ียวชาย 
                    4.4 เด่ียวหญิง 
                    4.5 คู่ผสม 
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                    4.6 ทีมชาย 
                    4.7 ทีมหญิง 

ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
                    ให้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย           
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 
           ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                    ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 16 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน 8 คน 
นักกีฬาหญิงไม่เกิน 8 คน 
                    6.1 ประเภททีม 3 คน ให้แต่ละหน่วยงานส่งได้ประเภทละ 2 ทีม ในแต่ละทีมให้มีนักกีฬา 3 คน 
และอาจมีนักกีฬาส ารองได้อีก 1 คน 
                    6.2 ประเภทคู่ ให้แต่ละหน่วยงานส่งได้ประเภทละ 2 คู่ ในแต่ละคู่ให้มีนักกีฬา 2 คน และอาจมี
นักกีฬาส ารองได้อีกคู่ละ 1 คน 
                  6.3 ประเภทคู่ผสม ให้แต่ละหน่วยงาน ส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม ในแต่ละทีมให้มีนักกีฬาชาย 1 คน  
และนักกีฬาหญิง 1 คน และอาจมีนักกีฬาส ารองได้อีกทีมละ 2 คน (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน) 
                    6.4 ประเภทบุคคลเด่ียว ให้แต่ละหน่วยงานส่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน โดยไม่มีนักกีฬาส ารอง 
                          6..5 ใหม้ีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน 2 คน 
           ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 
                     7.1 ให้แต่ละหน่วยงานท าการยืนยันรายช่ือนักกีฬาทุกรายการในวันประชุมผู้จัดการทีม ท้ังนี้ 
หลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

7.2 ต้ังแต่รอบแรกจนถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ให้แบ่งออกเป็นสายๆละ ไม่เกิน 4 ทีม โดยวิธี         
จับสลาก และให้ในแต่ละสายด าเนินการแข่งขันดังนี้ 
   7.2.1 การแข่งขันครั้งท่ี 1  
             - หมายเลข 1 พบกับหมายเลข 2 ในสนามแรกของสาย 
            - หมายเลข 3 พบกับหมายเลข 4 ในสนามท่ีสองของสาย 
     7.2.2 การแข่งขันครั้งท่ี 2 
            - ทีมชนะพบกับทีมชนะ ในสนามแรกของสาย ทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นท่ี 1 ของสาย ทีมแพ้
รอ การแข่งขันครั้งท่ี 3 
    - ทีมแพ้พบกับทีมแพ้ ในสนามท่ีสองของสาย ทีมชนะ การแข่งขันครั้งท่ี 3 
     7.2.3 การแข่งขันครั้งท่ี 3 
            เป็นการแข่งขันระหว่างทีมท่ีมีคะแนนเท่ากัน (ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง) แข่งขันในสนามแรก
ของสาย ทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นที่ 2 ของสาย ทีมแพ้ ตกรอบ 
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         7.3 รอบก่อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ให้ใช้วิธีจับสลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
ทีมชนะเข้ารอบ ทีมแพ้ ตกรอบ 

         7.4 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้วิธีจับสลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก       
ทีมชนะเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ได้อันดับท่ี 3 ร่วมกัน 

         7.5 การจับสลากแบ่งสายในรอบแรก ให้ทีมท่ีมาจากหน่วยงานเดียวกันให้จับแยกกันอยู่คนละสาย 
         7.6 ในการจับสลากต้ังแต่รอบท่ีสองจนถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ทีมท่ีมาจากหน่วยงานเดียวกัน  

หากจับสลากอยู่ในสายเดียวกัน ให้แยกต าแหน่งในสายโดยไม่ให้พบกันในการแข่งขันครั้งท่ี 1 
         7.7 คะแนนในการแข่งขัน ให้ทุกประเภทใช้คะแนนการแข่งขัน ดังนี้ 
     7.7.1 ในรอบท่ีมีการแข่งขันในระบบแบ่งสายให้ใช้คะแนนการแข่งขัน 11 คะแนน 
     7.7.2 ในรอบท่ีมีการแข่งขันในระบบแพ้คัดออกให้ใช้คะแนนการแข่งขัน 13 คะแนน 
         7.8 ให้จัดการแข่งขันเรียงตามล าดับให้เสร็จส้ินจนทราบผลชนะเลิศเป็นรายประเภทโดยเริ่มจาก 

ประเภททีม ประเภทคู่ ประเภทเดียว และประเภทคู่ผสมแข่งขันเป็นประเภทสุดท้าย 
         7.9 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะอนุกรรมการ      

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
            ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 
                    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา        
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี   
ในการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
           ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                    9.1 ชุดแข่งขัน  

   9.1.1 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันท้ังทีม โดยเป็นกีฬาหรือชุดสุภาพและ
ต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬากีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ 

    9.1.2 ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงขาส้ัน และห้ามสวมรองเท้า
แตะหรือรองเท้า ท่ีมีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ 
                    9.2 อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง โดยเป็นอุปกรณ์     
การแข่งขันที่สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง  
           ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                     10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลา
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที ในวันแรกของแต่ละประเภท โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกประเภท 
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           10.3 อนุญาตให้เปล่ียนตัวผู้เล่นส ารองได้ตลอดเวลาการแข่งขัน แต่ท้ังนี้ให้เปล่ียน ได้ 1 ครั้ง       
ต่อ 1 เกม เท่านั้น โดยการเปล่ียนตัวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้ง 
        10.4 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

           10.5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ     
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตามสมควรแก่กรณี
และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 
           ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
                     ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ   
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
           ข้อ 12. การประท้วง 
                     ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย       
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 
           ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน 
                     ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้ 
                     รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง 
                     รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน 
                     รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 
           ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
           ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

                      ประกาศ ณ วันท่ี   27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม) 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


