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ประกาศคณะอนกุรรมการฝา่ยสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเปน็เลศิ 
คณะกรรมการบรหิารกีฬามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 

วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนักฬีาบุคลากรในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่ 38  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

ชนิดกฬีาหมากกระดาน 
………………..………………. 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาหมากกระดาน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย        
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย     
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ       
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาหมากกระดาน” 

ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

                          3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2559 
 3.2 หมากรุกไทยและหมากฮอส  ให้ใช้กติการการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
  3.3 หมากรุกสากล ให้ใช้กติการการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย 
ก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ 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 

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย 
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1 ประเภทคู่ ท้ังประเภทคู่ชายและคู่หญิงให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้

ประเภทละ 1 คู่ 
6.2 ประเภทบุคคล ท้ังประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬา 

เข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 คน  ยกเว้นเฉพาะกีฬาหมากรุกสากลท่ีให้สถาบันส่งประเภทบุคคลได้ 2 คน  
6.3 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วยผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน  

ในประเภทหมากละไม่เกิน 1 คน 
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 

ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก าหนดวิธี จัดการ
แข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ  ในการแข่งขันตามความจ าเป็น 

ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีในการแข่งขัน และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 9.1 ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดท่ีสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกง
ท่ีมีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์และกางเกงขาส้ัน  ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าท่ีมีลักษณะ 
คล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
เป็นกรณีพิเศษ 
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 9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันท่ีสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และสมาคมกีฬาหมากรุกสากล
แห่งประเทศไทย ให้การรับรองหรือเป็นอุปกรณ์การแข่งขันท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
รับรองมาตรฐานส าหรับใช้ในการแข่งขัน 

ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1 ผู ้เข ้าร ่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร ่วมมือในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขัน
โดยเคร่งครัด 
 10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬา 
ท่ีดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 10.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
 10.4 ห้ามน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด 

 10.5 ไม่อนุญาตให้ผู ้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน หรือผู้ที ่ไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องเข้าไป 
ในบริเวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 

 10.6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น  
ตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป 

ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 12. การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน 
ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีลงท าการแข่งขันจริง  ดังนี้ 
รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง   
รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน   
รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง  
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ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อ 13. ใหป้ระธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี    5    มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 

 
 (รองศาสตราจารย์วิชิต   คนึงสุขเกษม) 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


