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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนิดกีฬาหมากกระดาน
………………..……………….
ประกาศคณะอนุ กรรมการฝ่ ายส่ งเสริ มกี ฬาเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริ หารกี ฬ า
มหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วยการจั ดการแข่ งขั นกี ฬ าบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 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 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ ายส่ง เสริม กีฬ าเพื่ อความเป็ น เลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ชนิดกีฬาหมากกระดาน”
ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การ
จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
3.2 หมากรุ ก ไทย และหมากฮอส ให้ ใ ช้ ก ติ ก ารการแข่ ง ขั น ซึ่ ง สมาคมกี ฬ าไทย
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดใช้ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
3.3 หมากรุ ก สากล ให้ ใ ช้ ก ติ ก ารการแข่ ง ขั น ซึ่ ง สมาคมกี ฬ าหมากรุ ก สากล
แห่งประเทศไทย กาหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 หมากรุกไทย
4.1.1 บุคคล ชาย และ บุคคล หญิง
4.1.2 คู่ชาย และ คู่หญิง
4.2 หมากรุกสากล
4.2.1 บุคคล ชาย และ บุคคล หญิง
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4.2.2 คู่ชาย และ คู่หญิง
4.3 หมากฮอส
4.3.1 บุคคล ชาย และ บุคคล หญิง
4.3.2 คู่ชาย และ คู่หญิง
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ให้เ ป็น ไปตาม ระเบีย บคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 6. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
6.1 ประเภทคู่ ทั้งประเภทคู่ ชายและคู่ หญิงให้แต่ ละสถาบัน ส่งนักกีฬาเข้ าแข่ง ขั นได้
ประเภทละ 1 คู่
6.2 ประเภทบุคคล ทั้งประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง ให้แต่ละสถาบันส่งนักกี ฬา
เข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 คน ยกเว้นเฉพาะกีฬาหมากรุกสากลที่ให้สถาบันส่งประเภทบุคคลได้ 2 คน
6.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วยผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอนใน
ประเภทหมากละไม่เกิน 1 คน
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริม
กีฬ าเพื่อ ความเป็น เลิศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย กาหนดวิธีจัดการ
แข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกาหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการแข่งขันตามความจาเป็น
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่ง ขันแต่ง กายด้วยชุด ที่ สุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือ
กางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ และกางเกงขาสั้น ไม่อนุญ าตให้ สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มี
ลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น)โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจั ดการ
แข่งขันเป็นกรณีพิเศษ
9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาหมากรุกสากล
แห่งประเทศไทย ให้การรับรองหรือเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ รับรองมาตรฐานสาหรับใช้ในการแข่งขัน
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
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10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.3 ผู ้เ ข้า แข่ง ขัน ต้อ งมารายงานตัว ต่อ คณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน ก่อ นเริม่ การ
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
10.4 ห้ามนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด
10.5 ไม่อ นุ ญ าตให้ผู้จัด การทีม และผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ที่ไ ม่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งเข้า ไปใน
บริเวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด
10.6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร
แก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด 7 แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่ง ประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2559
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่ลงทาการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญ หาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้ค ณะอนุก รรมการฝ่า ยส่ง เสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 13. ให้ป ระธานอนุก รรมการฝ่า ยส่ง เสริม กีฬ าเพื่อ ความเป็น เลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม )
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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