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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชนิดกีฬาหมากกระดาน
………………..……………….
ประกาศคณะอนุ กรรมการฝ่ ายส่ งเสริ มกี ฬาเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริ หารกี ฬ า
มหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วย การจั ดการแข่ งขั นกี ฬ าบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาหมากกระดาน
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 ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิท ยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เ รีย กว่ า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ มกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาหมากกระดาน”
ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
3.2 หมากรุกไทยและหมากฮอส ให้ใช้กติการการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
3.3 หมากรุกสากล ให้ใช้กติการการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
กาหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 หมากรุกไทย
4.1.1 บุคคล ชาย
4.1.2 บุคคล หญิง
4.1.3 คู่ชาย
4.1.4 คู่หญิง
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4.2 หมากรุกสากล
4.2.1 บุคคล ชาย
4.2.2 บุคคล หญิง
4.2.3 คู่ชาย
4.2.4 คู่หญิง
4.3 หมากฮอส
4.3.1 บุคคล ชาย
4.3.2 บุคคล หญิง
4.3.3 คู่ชาย
4.3.4 คู่หญิง
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 6. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
6.1 ประเภทคู่ ทั้งประเภทคู่ ชายและคู่ หญิง ให้ แต่ ละสถาบัน ส่งนั กกี ฬาเข้ าแข่ง ขั นได้
ประเภทละ 1 คู่
6.2 ประเภทบุคคล ทั้งประเภทบุคคลชายและบุ คคลหญิง ให้แต่ ละสถาบัน ส่งนั กกี ฬ า
เข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 คน ยกเว้นเฉพาะกีฬาหมากรุกสากลที่ให้สถาบันส่งประเภทบุคคลได้ 2 คน
6.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ที มได้ไม่ เกิน 4 คน ประกอบด้วยผู้จั ดการทีม 1 คน และผู้ฝึ กสอน
ในประเภทหมากละไม่เกิน 1 คน
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริม
กีฬ าเพื่อ ความเป็น เลิศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย กาหนดวิธี จัดการ
แข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกาหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการแข่งขันตามความจาเป็น
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกง
ที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ และกางเกงขาสั้น ไม่อนุญ าตให้ สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลัก ษณะ
คล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นกรณีพิเศษ
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9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาหมากรุกสากล
แห่งประเทศไทย ให้การรับรองหรือเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
รับรองมาตรฐานสาหรับใช้ในการแข่งขัน
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ผู ้เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ต้อ งยอมรับ ค าตัด สิน และให้ค วามร่ว มมือ ในการ
ปฏิบัติง านของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
โดยเคร่งครัด
10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬา
ที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.3 ผู้เ ข้า แข่ง ขัน ต้อ งมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน ก่อนเริ่มการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
10.4 ห้ามนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด
10.5 ไม่อ นุญ าตให้ผู ้จ ัด การทีม และผู ้ฝ ึก สอน หรือ ผู ้ที ่ไ ม่มีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งเข้า ไป
ในบริเวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด
10.6 ผู้ ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามประกาศนี้ ให้ คณะอนุ กรรมการฝ่ ายส่ ง เสริ มกี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น
ตามสมควรแก่ ก รณี และหากเห็ น ว่ า ไม่ เ พี ย งพอให้ น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่ลงทาการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
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ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 13. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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