ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-05
...............................…..........
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยา ลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคม กีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย กําหนดใช
ในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
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 ชายคู
2.2.4 หญิงคู
2.2.5 คูผสม
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน 5 คน และนักกีฬา
หญิงไมเกิน 5 คน โดยมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตาม ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 เปนนักกีฬาชาย
ไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน โดยนักกีฬาดังกลาวนี้ หามลงทําการแขงขันคูกัน
4.1 ประเภททีมใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ1 ทีม แตละทีม
ตองมีนักกีฬาไมเกิน 5 คนและไมนอยกวา 3 คน โดยใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการ
แขงขัน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
4.2 ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน
หรือไมเกิน 2 คู
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4.3 ใหมีเจาหนาที่ไดไมเกิน 3 คน ประก อบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน
1 คน และผูชวยผูฝกสอน 1 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย สวนรอบมหกรรม ใหดําเนินการดังนี้
5.1 ประเภททีม
5.1.1 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมกฬี าเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาแบงการแขงขันออกเปนสายตามความเหมาะสม
5.1.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
5.1.3 ใหทีมที่ไดตําแหนงชนะเลิศ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เฉพาะปที่ผานมา จัดอยูในตําแหนงที่ 1 ของสาย 1 และใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
พิจารณาจัดทีมวางตามความเหมาะสม
5.1.4 ใหแขงขันแบบ SWAYTHLING CUP
5.1.5 ใหจับสลากการแขงขัน ทีม A หรือ X และใหแขงขันดังนี้
คูที่ 1 A - X
คูที่ 2 B - Y
คูที 3 C - Z
คูที่ 4 A - Y
คูที่ 5 B - X
5.1.6 ทีมที่ชนะกอน 3 คู จะเปนทีมที่ชนะในแมทซนั้นโดยเด็ดขาดไมตองแขงขันตอไป
5.2 ประเภทบุคคล
5.2.1 ใหแขงขันแบงออกเปนสายตามจํานวนสายที่คณะกรรมการจัดการแข งขัน
เห็นสมควร
5.2.2 ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย รวมกับสมาคม กีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย พิจารณา
วางอันดับของผูเขาแขงขัน ตามความเหมาะสม
5.2.3 ใหแบงผูเขาแขงขันไปอยูคนละสาย โดยวิธีจับสลาก
5.2.4 ใหแยกผู เขาแขงขันในทีม มหาวิทยาลัย เดียวกันออกไปอยูกัน คนละสาย
โดยไมใหผูเขาแขงขันดังกลาวแขงขันกันเองในรอบแรก
5.2.5 จัดการแขงขันเปนแบบแพคัดออก
5.2.6 รอบชิงชนะเลิศ ใหผูชนะในรอบรองชนะเลิศเขาแขงขันชิงชนะเลิศ และให
ผูแพในรอบรองชนะเลิศ ไดตําแหนงที่ 3 รวมกัน
ขอ 6 กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไ ทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
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ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนชุดแขงขันและอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ใหการรับรอง สําหรับการแขงขันประเภททีมชาย
ทีมหญิง คูชาย คูหญิง และคูผสม นักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตองแตงกายเหมือนกัน
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขัน ตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ตลอดเวลาการ แขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติ ตนใหสมกับความเปนนักกีฬา
ที่ดีและตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.3 การนับคะแนนในกรณีที่มีทีมได คะแน นเทากัน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การจัดการแขงขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
8.4 กอนการแขงขัน 10 นาที ใหผู จัดกา รทีมหรือ ผูฝกสอนสง รายชื่อผูเขาแข งขัน ใน
ทีมเรียงลําดับมือใหถูกตองตามแบบที่คณะก รรมการจัดก ารแขงขันกําหนดไว เมื่อสงรายชื่ อผูเขาแขงขัน
ให คณะกรรมการจัดการแขงขันแลวจะขอเปลี่ยนแปลงไมได
8.5 กอนการแขงขันทุกประเภทใหผูเขาแขงขัน หรือผูแทนไปรายงานตัวตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน
8.6 ใหผูเขาแ ขงขันลง แขงขันตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการ
แขงขัน กําหนดไว เมือ่ พนเวลาที่กําหนดไว 15 นาที ในประเภททีม และ 5 นาที ในประเภทบุคคล ผูเขาแขงขัน
ประเภทใด ไมพรอมที่จะลงแขงขันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหปรับเปนแพ
8.7 ผูเขาแขงขันทุกประเภท ตอ งรับผิดชอบในการแขงขันของตนเอง และตองลง
แขงขัน ตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข งขันกําหนดไว จะขอเปลี่ยนแปลงไมได และไมมีสิทธิเรียกรอง
ขอผลัดผอนใด ๆ ทั้งสิ้น
8.8 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงแขงขัน
ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนดโดยไมมีเหตุ อนั สมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคําสั่ง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัด การ
แขงขันรายงานคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผาน คณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศเพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.9 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตาม ประ กาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตน
ตามสมควรแกกร ณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเป นไปตาม หมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ ยืนยันรายชื่อลงทําการแขงขั นใน
รอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
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ขอ 12. ในกรณีที่มี ปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

