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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชนิดกีฬาเทนนิส
..………….…………………..
ประกาศคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่ าด้วย การจัดการแข่ง ขันกีฬ าบุคลากรในสัง กัด สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาเทนนิส
อาศัยอานาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่ง เสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึง ประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาเทนนิส”
ข้อ 2. บรรดาประกาศทีข่ ัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559
3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่ง สมาคมกีฬากีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์กาหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ประเภททีม ในทีมประกอบด้วย
4.1.1 หญิงคู่ ทั่วไป 1 คู่
4.1.2 ชายคู่ อายุรวมกัน 100 ปี ขึ้นไป 1 คู่
4.1.3 ชายคู่ อายุรวมกัน 70 ปี ขึ้นไป 1 คู่
4.1.4 ชายคู่ ทั่วไป 1 คู่
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4.1.5 คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จากัดอายุ 1 คู่
4.1.6 ให้ทาการแข่งขันตามลาดับตั้งแต่ 4.1.1 ถึง 4.1.5
4.2 ประเภทบุคคล
4.2.1 ชายคู่ ทั่วไป
4.2.2 ชายคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
4.2.3 ชายคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4.2.4 ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
4.2.5 ชายคู่ อายุ 50 ปี ขึ้นไป
4.2.6 ชายคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
4.2.7 หญิงคู่ ทั่วไป
4.2.8 หญิงคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
4.2.9 หญิงคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4.2.10 คู่ผสม ทั่วไป
4.2.11 คู่ผสม อายุ 35 ปี ขึ้นไป
4.2.12 คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4.2.13 คู่ผสม จากัดอายุ (ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิงไม่จากัดอายุ)
หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ทาการแข่งขัน (พ.ศ. 2562) เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วยปี พ.ศ.
เกิด ของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524 มีอายุเท่ากับ 2562
– 2524 = 38 ปี
ข้อ 5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าแข่งขัน
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพ.ศ. 2559
ข้อ 6. จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
6.1 ประเภททีม ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน
15 คน และไม่น้อยกว่า 6 คน และสามารถจัดการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ได้ไม่น้อยกว่า 3 คู่ ตามข้อ 4.1 โดยผู้เล่น
ต้องไม่ซ้ากัน และให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่ง ขันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกาหนด
6.2 ประเภทบุ ค คล ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานส่ ง เข้ า แข่ ง ขั นได้ ไ ม่จ ากั ด จ านวนในแต่ ล ะประเภท
โดยนักกีฬาแต่ละคน สามารถลงทาการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อปรากฎในประเภททีม
แล้ว สามารถลงทาการแข่งขันได้
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6.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
ข้อ7. วิธจี ดั การแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริ ม กี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กาหนดวิธีจัดการแข่งขัน ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งกาหนดในส่วนของการวางมือและวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการแข่งขันตามความจาเป็นโดยยึดหลักธรรมเนียม
ปฏิบัติในครั้งที่ผ่านมา
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่ง ขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ ายส่ง เสริ ม กี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
ข้อ 10. ข้อปฏิบัตใิ นการแข่งขัน
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติง านของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
10.2 ตลอดเวลาการแข่ง ขันผู้ เข้ าแข่ง ขันต้องประพฤติตนให้ สมกับ ความเป็นนักกี ฬ าที่ ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.3 ในการแข่ ง ขั นประเภทที ม ก่อ นการแข่ ง ขั น 15 นาที ให้ ผู้ จั ด การที ม หรื อ ผู้ ฝึกสอน
ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมเรียงลาดับมือ ให้ถูกต้องตามแบบที่กาหนดไว้ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10.4 ก่อนการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าแข่งขันต้องไปลงชื่อที่โต๊ะกรรมการจัดการแข่งขัน
10.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่ง ขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน
กาหนด เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดไว้ 15 นาที ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันหรือขอเลื่อนกาหนดเวลา
แข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้
10.6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น ตามสมควร
แก่ ก รณี และหากเห็ น ว่ า ไม่ เ พี ย งพอให้ น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
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ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วง
ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่เข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อ ความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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