ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 01-05
...............................................................
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํา นาจตามขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใ ชก ติก าการแขง ขัน ของสหพัน ธ ว อลเลยบ อลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ
1 ทีม ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 15 คน
6.2 ใหผูจัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันไดประเภทละไมเกิน 12 คน
จากรายชื่อตามขอ 6.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก และ/หรือรอบมหกรรม ในวันประชุม
ผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดไมเกินประเภท
ละ 2 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
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6.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการ
เขารวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 6.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดย
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 12 คน โดยใหที่ประชุม
ผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
6.4 หลังจากดําเนินการตามขอ 6.3 แลว ปรากฏวามีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย
ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย เกินกวา 2 คน ใหดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาดังกลาวออกใหเหลือไมเกิน 2 คน โดยให
ดําเนินการลักษณะเดียวกันกับขอ 6.3 และไมอนุญาตใหเลื่อนลําดับนักกีฬาคนอื่นขึ้นมาทดแทนโดยเด็ดขาด
6.5 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 6.2 หรือ 6.3 และ 6.4
แลว ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
7.2 รอบมหกรรม ใหจัดการแขงขัน ดังนี้
7.2.1 ใหทีมที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ผานมาจัด
อยูในอันดับที่ 1 ของสาย A
7.2.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพมีสิทธิเลือกอยูสายใดสายหนึ่งในรอบแรกได
7.2.3 จํานวน 16 ทีม
(1) รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย ๆ ละ 4 ทีม โดยวิธีจับฉลากและในแตละ
สายแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(2) รอบที่สอง ใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหทีมอันดับที่ 1 ของสายเปน
ทีมยืน และใหจับฉลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจากสายเดียวกันใน
รอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้ และรอบตอๆไป ยกเวนรอบชิงชนะเลิศ
(3) รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคัดออกตาม
สายการแขงขัน ดังนี้
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ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย B
หรือ D
ที่ 2 สาย B
หรือ D
ที่ 1 สาย C
ชนะเลิศ
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย A
หรือ C
ที่ 2 สาย A
หรือ C
ที่1 สาย D
ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ
แขงขันชิงอันดับที่ 3
7.2.4 จํานวน 24 ทีม
(1) รอบแรก ใหแบงออกเปน 8 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับฉลาก และในแต
ละสายแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบ
ตอไป
(2) รอบที่สอง ใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหทีมอันดับที่ 1 ของสาย
เปนทีมยืนและใหจับฉลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจากสายเดียวกัน
ในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้ และรอบตอๆไป ยกเวนรอบชิงชนะเลิศ
(3) รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคัด
ออก ตามสายการแขงขัน ดังนี้
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ที่ 1ทีสาย
่ 1 สาย
AA
สายอ BF หรือ H
ที่ 2 สาย B หรือทีD่ 2 หรื
สายอ F หรือ H
ที่ 2 สาย B หรือทีD่ 2 หรื
่ 1 สาย
ที่ 1ทีสาย
GG
ที่ 1ทีสาย
CC
่ 1 สาย
ที่ 2 สาย B หรือทีD่ 2 หรื
สายอ F หรือ H
สายอ F หรือ H
ที่ 2 สาย B หรือทีD่ 2 หรื
่ 1 สาย
ที่ 1ทีสาย
E E
่ 1 สาย
ที่ 1ทีสาย
D D
สายอ E หรือ G
ที่ 2 สาย A หรือทีC่ 2หรื
สายอ E หรือ G
ที่ 2 สาย A หรือทีC่ 2หรื
ที่ 1ทีสาย
F F
่ 1 สาย
่ 1 สาย
ที่ 1ทีสาย
B B
สายอ E หรือ G
ที่ 2 สาย A หรือทีC่ 2หรื
ที่ 2 สาย A หรือ C หรือ E หรือ G
ที่ 1สาย
H A
ที่ 2 สาย

ชนะเลิศ
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ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขัน
ชิงอันดับที่ 3
7.2.5 การใหคะแนนในการแขงขัน รอบพบกันหมด
(1) ทีมชนะได 2 คะแนน
(2) ทีมแพได 1 คะแนน
(3) ทีมที่ถูกปรับเปนแพ เนื่องจากการกระทําผิดระเบียบฯ หรือกติกาการ
แขงขันไมไดคะแนน
7.2.6 ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนเทากัน และจะตองพิจารณา ใหทีมใดทีมหนึ่ง
เขาแขงขันรอบตอไป ใหพิจารณาดังนี้
(1) ใหนับจํานวนคะแนนที่ไดหารดวยจํานวนคะแนนที่เสียของทุกทีมในสาย
เดียวกันทีมใดที่มีผลหารมากกวาใหถือวาทีมนั้นชนะ
(2) ถาผลหารของจํานวนคะแนนเทากันอีก ใหนับจํานวนเซตที่ได หารดวย
เซตที่เสีย ทีมใดมีผลหารมากกวาใหถือวาทีมนั้นชนะ
(3) ถาหากการดําเนินการตามขอ (2) แลวยังมีผลลัพธเทากันใหพิจารณาผล
การแขงขันของคูกรณีทีมใดชนะจะไดผานไปแขงขันในรอบตอไป
(4) ถาหากการดําเนินการดังกลาวขางตนแลวยังเทากันอีกใหจับฉลากจัดอันดับ
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ใหแตละทีมควรมีชดุ แขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีเขม1ชุด และชุดสีออน 1 ชุด
9.1.2 ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขัน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน ในวันประชุม
ผูจัดการทีม
9.1.3 ใหผูเขาแขง ขัน ทุก ทีม แตง กายถูก ตอ งตามที่กํา หนดไวใ นกติก าและตองติด
หมายเลขประจําตัวไวที่เสื้อทั้งดานหนาและดานหลังตามที่กําหนดในกติกาการแขงขัน โดยใหใชหมายเลข
1-18 เทานั้นและหมายเลขเสื้อ ตองตรงกับที่แจงไวในเอกสารการสมัคร
9.2 อุ ป กรณ ก ารแข ง ขั น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น โดยเป น
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผู เ ข า แข ง ขัน ต อ งยอมรับ คํา ตัด สิน และใหค วามรว มมือ ในการปฏิบัติง านของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด

6

10.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ใหตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ไดลงทะเบียนไว
แลวในแบบการแขงขันประจําวัน ใหกับคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา
30 นาที
10.3 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคําสั่ง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
10.4 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและ
ตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเป นไปตามข อบังคั บคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ขอ 13 รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็น ชอบของคณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิค การกีฬ า ในคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

