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ประกาศคณะอนกุรรมการฝา่ยสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเปน็เลศิ 
คณะกรรมการบรหิารกีฬามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 

วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนักฬีาบุคลากรในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่38 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

ชนิดกฬีาเทเบลิเทนนสิ 
------------------------- 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย                
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย       
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพี่อความเป็นเลิศ              
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส” 

ข้อ 2 บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย      
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กําหนดใช้ใน
ปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ประเภททีม 

4.1.1 ทีมชายท่ัวไป  
4.1.2 ทีมหญิงท่ัวไป  
4.1.3 ทีมชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป 
4.1.4 ทีมหญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป 
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4.2 ประเภทบุคคล 
4.2.1 ชายเด่ียว ท่ัวไป  
4.2.2 หญิงเด่ียว ท่ัวไป  
4.2.3 ชายเด่ียว อายุ 45 ปี ขึ้นไป 
4.2.4 หญิงเด่ียว อายุ 45 ปี ขึ้นไป 
4.2.5 ชายคู่ ท่ัวไป  

    4.2.6 หญิงคู่ ท่ัวไป  
4.2.7 คู่ผสม ท่ัวไป 

หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีทําการแข่งขัน (พ.ศ. 2562) เป็นตัวต้ัง แล้วลบด้วย 
ปี พ.ศ. เกิด ของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524  
มีอายุเท่ากับ 2562 – 2524 = 38 ปี 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
       ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย         

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
ข้อ 6 จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 

6.1 ประเภททีมท่ัวไป ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม        
แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 5 คนและไม่น้อยกว่า 3 คน 

6.2 ประเภททีมชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป และประเภททีมหญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป ให้แต่ละ
หน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 4 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน 

6.3 ประเภทบุคคล ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขัน ได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน       
หรือไม่เกิน 2 คู่ 

6.4 ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คนและ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1 ประเภททีมชายท่ัวไป และทีมหญิงท่ัวไป 

7.1.1 ทีมหน่วยงานเจ้าภาพมีสิทธิเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดใน รอบแรกได้  
7.1.2 ให้ทีมท่ีได้ตําแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เฉพาะปี ท่ีผ่านมาเป็นทีมวางแยกกันห่างท่ีสุด สําหรับทีมท่ีได้
ตําแหน่งท่ี 3 เป็นทีมวาง ให้จับสลากอยูระหว่างทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศ  

7.1.3 ให้แข่งขันแบบ BEST OF MATCHES (5 SINGLES) 
7.1.4 ให้จับสลากการแข่งขันทีม A หรือ X และให้แข่งขันดังนี้ 

                            คู่ท่ี 1 A - X 
                                       คู่ท่ี 2 B - Y 
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คู่ท่ี 3 C - Z 
คู่ท่ี 4 A - Y 
คู่ท่ี 5 B - X 

7.1.5 ทีมท่ีชนะก่อน 3 คู่ จะเป็นทีมท่ีชนะในแมทช์นั้นโดยเด็ดขาด ไม่จําเป็นต้อง
แข่งขันต่อไป 

7.1.6 จํานวน 6 ทีมขึ้นไปแต่ไม่เกิน 13 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย โดยการจับ
สลากให้แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด คัดทีมท่ีได้คะแนนเป็นท่ี 1 และท่ี 2 เข้าแข่งขันในรอบรอง 
ชนะเลิศโดยจัดการแข่งขัน ดังนี้ 

ท่ี 1 สายเอ พบ ท่ี 2 สายบ ี
ท่ี 1 สายบีพบ ท่ี 2 สายเอ 

7.1.7 จํานวนมากกว่า 13 ทีม แต่ไม่เกิน 16 ทีม ให้แบ่งเป็น 4 สาย โดยการ       
จับสลากแต่ละสายให้มีจํานวนทีมแตกต่างกันน้อยท่ีสุด 

7.1.8 จํานวนมากกว่า 16 ทีม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
7.1.9 การแข่งขันรอบแรกให้แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 

และท่ี 2 ในสายเข้ารอบสอง การแข่งขันรอบสอง รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศให้แข่งขันแบบ  
แพ้คัดออก โดยให้ทีมท่ีได้คะแนนเป็นท่ี 1 และท่ี 2 ของแต่ละสาย จากการแข่งขันรอบแรกอยูในตําแหน่ง         
ท่ีกําหนดดังนี้ 

1. ท่ี 1 สาย 1 
2. ท่ี 2 สาย 3 หรือ 4 
3. ท่ี 2 สาย 3 หรือ 4 
4. ท่ี 1 สาย 2 
5. ท่ี 1 สาย 3 
6. ท่ี 2 สาย 1 หรือ 2 
7. ท่ี 2 สาย 1 หรือ 2 
8. ท่ี 1 สาย 4 

ทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2 ของแต่ละสาย ให้ใช้วิธีจับสลากดังนี้ 
ท่ี 2 สาย 1 จับสลากอยูห่มายเลข  6 หรือ 7 
ท่ี 2 สาย 2 จับสลากอยูห่มายเลข  6 หรือ 7 
ท่ี 2 สาย 3 จับสลากอยูห่มายเลข  2 หรือ 3 
ท่ี 2 สาย 4 จับสลากอยูห่มายเลข  2 หรือ 3 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้จัดการแข่งขัน ให้ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ  
เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
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7.2 ประเภททีมชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป และทีมหญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป 
7.2.1 ให้จัดการแข่งขันแบบ BEST OF MATCHES (5 SINGLES) 
7.2.2 ให้จับสลากการแข่งขันทีม A หรือ X และให้แข่งขันดังนี้ 

คู่ท่ี 1 A-X 
คู่ท่ี 2 B-Y 
คู่ท่ี 3 ประเภทคู่ 
คู่ท่ี 4 A-Y 
คู่ท่ี 5 B-X 

7.2.3 ทีมท่ีชนะก่อน 3 คู่ จะเป็นทีมท่ีชนะในแมทช์นั้นโดยเด็ดขาด ไม่จําเป็นต้อง
แข่งขันต่อไป 

7.2.4 การจัดแบ่งสายการแข่งขันและจัดการแข่งขัน ให้ใช้ตามข้อ 7.1.6 และ/หรือ 
ข้อ7.1.7 และ/หรือ ข้อ 7.1.8 และ/หรือ ข้อ 7.1.9 แล้วแต่กรณี 

7.3 การแข่งขันประเภทบุคคล 
7.3.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 2 คน หรือไม่เกิน 2 คู่ 

7.3.2 ให้แข่งขันแบ่งออกเป็นสายตามจํานวนสายท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นสมควร 
7.3.3 ให้นักกีฬาท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เฉพาะปีท่ีผ่านมาเป็นมือวางแยกกันห่างท่ีสุดจากนั้นในกรณีท่ีมี
นักกีฬาทีมชาติร่วมอยู่ให้ถือเป็นนักกีฬามือวางด้วย 

7.3.4 ให้แบ่งผู้เข้าแข่งขันไปอยู่คนละสายโดยวิธีจับสลาก  
7.3.5 ให้แยกผู้เข้าแข่งขันในทีมหน่วยงานเดียวกันออกไปอยู่คนละสายโดยไม่ให ้

ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแข่งขันกันเองในรอบแรก 
7.3.6 จัดการแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก 

ข้อ 8 กําหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจําเป็น 

ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  
    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์  

การแข่งขันที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยให้การรับรอง (ห้ามชุดแข่งขันสีขาว) 
ข้อ10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
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10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

10.3 การนับคะแนนในกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

10.4 ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันในทีม
เรียงลําดับมือให้ถูกต้องตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนดไว้ เมื่อส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได้ 

10.5 ก่อนการแข่งขันทุกประเภทให้ผู้เข้าแข่งขัน หรือผู้แทนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน 

10.6 ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตาม วัน เวลาและสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กําหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาท่ีกําหนดไว้ 15 นาที ในประเภททีม และ 5 นาที ในประเภทบุคคล ผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทใดไม่พร้อมท่ีจะลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้ 

10.7 ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลง
แข่งขันตามเวลาท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนดไว้ จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได้และไม่มีสิทธิเรียกร้อง       
ขอผัดผ่อนใด ๆ ท้ังส้ิน 

10.8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา      
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตาม
สมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
         ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 12 การประท้วง 
         ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน  
         ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีลงทําการแข่งขันจริง ดังนี้ 

     รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง 
     รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน 
     รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 

ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด 
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ขอ้ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี          มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)  
 ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 


