ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
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 ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล”
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 อล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวอลเลย์ บอลแห่ งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน
๔.๑ ทีมชาย
๔.๒ ทีมหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวดที่ ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ จานวนนักกีฬา
ให้แต่ละวิทยาเขตส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่ง
รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๕ คน และไม่น้อยกว่า ๖ คน
๖.๒ ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันได้ไม่เกิน ประเภทละ ๑๒
คน จากรายชื่อตามข้อ ๖.๑ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน ๑ วัน
๖.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ล งทาการแข่งขันตามข้อ ๖.๒ แล้วไม่อนุญาตให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๖.๔ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย

๒
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนไม่เกิน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน จะจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม ดังนี้
๗.๑ ระบบการแข่งขัน
(๑) จานวนทีมสมัครเข้าแข่งขัน ไม่เกิน ๕ ทีม ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมด
นาเอาทีม ที่มีค ะแนนอัน ดับ ที่ ๑ และอัน ดับ ที่ ๒ แข่ง ขัน ชิง ชนะเลิศ อัน ดับ ที่ ๓ และอัน ดับ ที่ ๔ ให้ไ ด้
อันดับที่ ๓ ร่วมกัน
(๒) จานวนทีมสมัครเข้าแข่งขัน ๖ – ๑๑ ทีม จัดการแข่งขัน ดังนี้
รอบแรก แบ่ง ออกเป็น ๓ สาย คือ ก ข และ ค จัด การแข่ง ขัน แบบพบ
กันหมดภายในสาย แล้วนาเอาทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ แต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบสอง
รอบสอง จัด การแข่ง ขัน แบบพบกัน หมด ทาการจับฉลากทีมที่ มีคะแนน
อันดับที่ ๑ และ ๒ ของสายเข้าสาย X และ Y ซึ่งทีมที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรกต้องไม่พบกันในรอบนี้
โดยผู้แทนคณะกรรมการดาเนิน การจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวิธีการจับ ฉลากและดาเนินการจับฉลาก
ประกบคู่แข่งขัน
รอบรองชนะเลิศ ทีมที่มีคะแนนอัน ดับที่ ๑ ของสาย X แข่งขันกับทีมที่มี
คะแนนอันดับที่ ๒ ของสาย Y และทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๒ ของสาย X แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนอันดับ
ที่ ๑ ของสาย Y
รอบชิง ชนะเลิศ ทีม ที่ช นะในรอบรองชนะเลิศ ชิง อัน ดับ ที่ ๑ ทีม ที่แ พ้ใ น
รอบรองชนะเลิ ศให้ได้ อับ ดับ ที่ ๓ ร่วมกัน
(๓) จานวนทีมสมัครเข้าแข่งขัน ๑๒ - ๑๗ ทีม จัดการแข่งขัน ดังนี้
รอบแรก จับสลากแบ่งเป็น ๔ สาย ๆ ละ ๓ - ๕ ทีม แข่งขันแบบพบกัน
หมดภายในสาย นาทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสอง
รอบสอง ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้จับฉลากทีมที่ได้คะแนนอันดับที่
๑ ของสายเข้าสู่ตาแหน่งที มยืนและให้จับฉลากทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๒ สายมาประกบคู่กับทีม ที่ได้คะแนน
อัน ดับ ที่ ๑ โดยทีม ที่มาจากสายเดีย วกันในรอบแรกต้องไม่พบกันในรอบนี้ และในการจับฉลากให้ ผู้ แทน
คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กาหนดวิธีการจับฉลากและดาเนินการจับฉลากประกบคู่แข่งขัน
เข้าสาย ให้ทาการแข่งขันตามสายไปจนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้
อันดับที่ ๓ ร่วมกัน และทีมที่ชนะให้เข้าแข่งขันชิงอันดับที่ ๑

๓
๗.๒ การแข่งขัน ใช้ระบบการแข่งขัน ๓ ใน ๕ เซทตลอดการแข่งขัน
๗.๓ การให้คะแนนในการแข่งขัน แบบพบกันหมด
(๑) ทีมชนะได้ ๒ คะแนน
(๒) ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน
(๓) ทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้เนื่องจากการกระทาระเบียบหรือกติกาการแข่งขันไม่ได้
คะแนน
๗.๔ ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่ง
เข้าแข่งขันรอบต่อไป ให้พิจ ารณาดังนี้
(๑) ให้นับ คะแนนที่ได้หารด้วยคะแนนที่เสี ย ทีมใดมีผลหารมากกว่าให้ถือว่า
ทีมนั้นชนะ
(๒) ถ้าผลของคะแนนเท่ากันให้นับจานวนเซทที่ได้หารด้วยจานวน
เซทที่เสีย ทีมใดที่มีผลหารมากกว่าให้ ถือว่าทีมนั้นชนะ
(๓) ถ้าหากดาเนินการตามข้อ (๒) แล้วยังมีผลลั พธ์เท่ากันให้ พิจารณาผล
การแข่งขัน ของคู่กรณี ทีมใดชนะจะได้ผ่ านไปแข่งขันในรอบต่อไป
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดีและปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ ให้ผู้จัดการทีม ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้ าหน้าที่ให้ตรงหมายเลขประจาตัวที่ได้
ลงทะเบียนไว้ แล้วส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้ฝึกสอนก่อนการแข่งขัน ๑ วัน
๘.๔ นักกีฬาทีมใด ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือตามคาสั่ง
กรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาโทษตามระเบียบกีฬาสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๘
๘.๕ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด
๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขั นและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขัน
(๑) ให้แต่ละทีมควรเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดสีเข้ม ๑ ชุด และ
ชุดสีอ่อน ๑ ชุด
(๒) ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขัน ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวัน
ประชุมจับฉลากแบ่งสายก่อนการแข่งขัน ๑ วัน
(๓) ให้ผู้เข้าแข่ง ขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในกติกาและต้องติด
หมายเลขประจาตัวไว้ที่เสื้ อทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามที่กาหนดในกติกาการแข่งขันโดยให้ใช้หมายเลข

๔
๑ – ๑๘ เท่านั้น และหมายเลขเสื้อต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร หัวหน้าทีมต้องติดแถบถาวรกลาง
หน้าอกเสื้อใต้หมายเลข
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น
อุปกรณ์แข่งขันที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง
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 กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย 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 และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

