ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาวอลเลย์บ อลชายหาด
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน
๔.๑ ทีมชาย
๔.๒ ทีมหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
๕.๑ ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน
การพลศึกษาว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ นัก กีฬ าที่เ คยเป็น ตัว แทนในนามประเทศไทยจากการรับ รองของการกีฬ า
แห่งประเทศไทย มี ๒ รายการ คือการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และ กีฬาซีเกมส์
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
(๑) นักกีฬาแต่ละทีมต้องมีไม่น้อยกว่า ๒ คน และไม่เกิน ๓ คน
(๒) แต่ละวิทยาเขตส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๒ ทีมเท่านั้น
(๓) กรณีที่นัก กีฬ าในทีม มีคุณ สมบัติเ ป็น นักกีฬ าทีม ชาติใ ห้ล งทาการแข่ง ขัน
ได้ โดยมีจานวนนักกีฬา ทีมละไม่เกิน ๑ คน
(๔) หลังจากวิทยาเขตยืนยันรายชื่อนักกีฬาแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๒
(๕) ในกรณีที่ผู้ จัดการทีมหรือผู้ ฝึกสอนทีมใดทีมหนึ่งไม่เข้าร่ว มประชุมหรือไม่
ดาเนินการยืนยันรายชื่อในวันประชุมผู้จัดการทีมให้คณะกรรมการจั ดการแข่งขันดาเนินการตัดรายชื่อนักกีฬา
ในลาดับสุดท้ายออก โดยให้ที่ประชุมผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยาน
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) รอบแรก จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
(๒) รอบสอง จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ๑๖ ทีม
(๓) รอบสาม จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ๘ ทีม
(๔) รอบรองชนะเลิ ศ แข่งขับแบบ ทีมชนะ พบ ทีมชนะ
(๕) รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะจากรอบรองชนะเลิ ศเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ส่วนทีมแพ้จากรอบรองชนะเลิ ศจะได้รั บรางวัล รองชนะเลิ ศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๓ การให้คะแนนในการแข่งขันรอบพบกันหมด
(๑) ทีมชนะได้ ๒ คะแนน
(๒) ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน
(๓) ทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้ เนื่องจากกระทาผิดระเบียบฯ หรือกติกาการแข่งขัน
ไม่ได้คะแนน
๗.๔ การจัดอันดับการเข้ารอบ ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ดาเนินการดังนี้
(๑) นาคะแนนที่ได้ของทุกทีมในสายเดียวกันหารด้วยคะแนนที่เสีย
(๒) ในกรณี ด าเนิ น การตามข้ อ ๗.๔.๑ แล้ ว ยั ง เท่ า กั น อยู่ ใ ห้ น าเซตที่ ไ ด้ ข อง
ทุกทีมในสายเดียวกัน หารด้วยเซตที่เสีย ทีมที่มีอัตราส่วนมากกว่าเป็นทีมที่อยู่ในอันดับสูงกว่า
(๓) ถ้าดาเนินการตามข้อ ๗.๔.๑ และข้อ ๗.๔.๒ แล้วยังเท่ากันอีกให้พิจารณานัด
สุดท้ายของทั้ง ๒ ทีมทีมใดชนะให้ถือว่ามีอันดับที่ดีกว่า
(๔) ในกรณีเท่ากัน ๓ ทีม หรือมากกว่าให้นาผลการแข่งขันเฉพาะของทีมที่
เกี่ยวข้องเท่านั้นมาพิจารณาดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๗.๔.๑ และ ข้อ ๗.๔.๒
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที่ทีม ต้อ งยอมรับ คาตัด สิน และให้ค วามร่ว มมือ ในการ
ปฏิบัติง านของคณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน กรรมการผู้ตัด สิน และเจ้า หน้า ที่ซึ่ง ปฏิบัติห น้า ที่ใ นการ
แข่งขันโดยเคร่ งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่ง ขัน นัก กีฬ าต้อ งประพฤติต นในสมกับ การเป็น นัก กีฬ าที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ กรณีทีม ใด นักกีฬ า หรือเจ้า หน้า ที่ทีม ละเมิด ระเบี ย บสถาบัน การพลศึก ษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณา

๓
เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน กีฬ าสถาบัน การพลศึก ษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่ งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานและทาการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบี ย บสถาบั น การพลศึ กษาว่ า ด้ ว ย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่งระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการ ใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

