ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รหัส 02 - 05
...............................…..........
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 38 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงกาหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 46 ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
1.2 ให้ ใช้ กติ กาการแข่ งขั น ซึ่ งสมาคมกี ฬาเทเบิ ล เทนนิ ส แห่ งประเทศไทย ก าหนดใช้
ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ประเภททีม
2.1.1 ทีมชาย
2.1.2 ทีมหญิง
2.2 ประเภทบุคคล
2.2.1 ชายเดี่ยว
2.2.2 หญิงเดี่ยว
2.2.3 ชายคู่
2.2.4 หญิงคู่
2.2.5 คู่ผสม
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กาหนด
ข้อ 4. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้ าแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน 5 คน และนักกีฬาหญิง
ไม่เ กิน 5 คน โดยมีนั กกีฬ าผู้ แ ทนประเทศไทย ตามระเบี ยบคณะกรรมการบริ ห ารกีฬามหาวิทยาลั ย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจั ดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ยแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2559 เป็นนักกีฬาชาย
ไม่เกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน 1 คน โดยนักกีฬาดังกล่าวนี้ ห้ามลงทาการแข่งขันคู่กัน
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4.1 ประเภททีมให้แต่ละมหาวิทยาลั ยส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม แต่ละทีม
ต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 5 คนและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขัน ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
4.2 ประเภทบุค คล ให้แ ต่ล ะมหาวิท ยาลัย ส่ง เข้า แข่ง ขัน ได้ป ระเภทละไม่เ กิน 2 คน
หรือไม่เกิน 2 คู่
4.3 ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 3 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ จั ด การที ม 1 คน ผู้ ฝึ ก สอน 1 คน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน
รอบคั ดเลื อก ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะอนุ กรรมการฝ่ ายส่ งเสริ มกี ฬาเพื่ อความเป็ นเลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยส่วนรอบมหกรรม ให้ดาเนินการดังนี้
5.1 ประเภททีม
5.1.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันร่ วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
โดยความเห็ น ชอบของคณะอนุ กรรมการฝ่ ายส่ งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาแบ่งการแข่งขันออกเป็นสายตามความเหมาะสม
5.1.2 ให้ทีมมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้
5.1.3 ให้ ที มที่ ได้ ต าแหน่ งชนะเลิ ศ ในการแข่ งขั นกี ฬามหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย
เฉพาะปีที่ผ่านมา จัดอยู่ในตาแหน่งที่ 1 ของสาย 1 และให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพิจารณา
จัดทีมวางตามความเหมาะสม
5.1.4 ให้แข่งขันแบบ SWAYTHLING CUP
5.1.5 ให้จับสลากการแข่งขัน ทีม A หรือ X และให้แข่งขันดังนี้
คู่ที่ 1 A - X
คู่ที่ 2 B - Y
คู่ที 3 C - Z
คู่ที่ 4 A - Y
คู่ที่ 5 B - X
5.1.6 ทีมที่ชนะก่อน 3 คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทซ์นั้นโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันต่อไป
5.2 ประเภทบุคคล
5.2.1 ให้ แข่ งขั นแบ่งออกเป็ นสายตามจานวนสายที่ค ณะกรรมการจัด การแข่ งขั น
เห็นสมควร
5.2.2 ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิ ทยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ สมาคมกี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส แห่ ง ประเทศไทย พิ จ ารณาวางอั น ดั บ
ของผู้เข้าแข่งขัน ตามความเหมาะสม
5.2.3 ให้แบ่งผู้เข้าแข่งขันไปอยู่คนละสาย โดยวิธีจับสลาก
5.2.4 ให้ แ ยกผู้ เ ข้า แข่ง ขัน ในทีม มหาวิ ท ยาลั ย เดีย วกัน ออกไปอยู ่ก ัน คนละสาย
โดยไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแข่งขันกันเองในรอบแรก
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5.2.5 จัดการแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก
5.2.6 รอบชิงชนะเลิศ ให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ และให้
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ได้ตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน
ข้อ 6 กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น โดยเป็ น ชุ ด แข่ ง ขั น และอุ ป กรณ์
การแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สาหรับการแข่งขันประเภททีมชาย
ทีมหญิง คู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม นักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันต้องแต่งกายเหมือนกัน
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
8.1 ผู้เข้าร่ว มการแข่งขัน ต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่ว มมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
8.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติ ตนให้สมกับความเป็นนักกีฬา
ที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
8.3 การนับคะแนนในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก ารจัดการ
แข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
8.4 ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่ง รายชื่อผู้เข้าแข่ งขัน ในทีม
เรีย งล าดับ มือ ให้ถูก ต้อ งตามแบบที่ค ณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน กาหนดไว้ เมื่อ ส่ง รายชื่อ ผู ้เ ข้า แข่ง ขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
8.5 ก่อนการแข่งขันทุกประเภทให้ผู้เข้าแข่งขัน หรือผู้แทนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน
8.6 ให้ผู้เข้าแข่ง ขัน ลงแข่งขันตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่ค ณะกรรมการจัด การแข่งขัน
กาหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดไว้ 15 นาที ในประเภททีม และ 5 นาที ในประเภทบุคคล ผู้เข้าแข่งขันประเภทใด
ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้
8.7 ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้อ งรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลงแข่งขัน
ตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดไว้ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องขอผลัดผ่อนใดๆ
ทั้งสิ้น
8.8 ผู้ เ ข้ าแข่ งขั น ประเภทใดหรื อที มใด ไม่ ล งแข่ งขั น ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนด
โดยไม่ มี เหตุ อั นสมควร หรื อไม่ ล งท าการแข่ งขั นตามค าสั่ งคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น หรื อค าสั่ งกรรมการ
ผู้ตัดสิ นให้ปรับเป็นแพ้ และตัดสิทธิ์ ออกจากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว ให้ คณะกรรมการจัด การแข่งขันรายงาน
คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬามหาวิ ทยาลั ย แห่ งประเทศไทย ผ่ านคณะอนุ ก รรมการฝ่ ายส่ งเสริ มกี ฬาเพื่ อความ
เป็นเลิศ เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
8.9 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็ น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร
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แก่ ก รณี และหากเห็ น ว่ า ไม่ เ พี ย งพอ ให้ น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้ อยู่ ในดุลยพินิ จของคณะกรรมการจัดการแข่ง ขั น โดยความเห็ นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน
ให้ สถาบั น เจ้ าภาพ จัดรางวัล ให้กับนักกีฬาตามที่ ยืนยันรายชื่อลงทาการแข่งขันในรอบ
มหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร
ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้ อ 13.
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฝ่ ายส่ งเสริ ม กี ฬาเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห าร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18

กันยายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

