
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓7 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา 

 

*********************** 
   โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                         
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 
 

  อาศัยอ านาจตามความใน  หมวด 16 ข้อ 45 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                   
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7” 
 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป 
  

  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

  ข้อ ๔ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
             ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
            ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

  ข้อ ๕ ประเภทการแข่งขัน 
            ๕.๑ ประเภททีม ชาย 
           ๕.๒ ประเภททีม หญิง 
 

  ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
           ให้เป็นไปตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
 

  ข้อ ๗  จ านวนผู้เข้าแขง่ขัน 
              ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีม
ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
            ๗.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงท าการ
แข่งขันไดไ้ม่เกิน ประเภทละ ๑๒ คน จากรายชื่อตามข้อ ๗.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา 
ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
 
 

 



๒ 

 

            ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน ตามข้อ ๗.๒ ไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
            ๗.๔ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน             
ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

  ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์ 
             ๘.๑  กรณีมีจ านวนทีมเข้าแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 
        ๘.๑.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบ
กันหมดในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนที่ ๑ และคัดอันดับที่ ๒  ที่ดีที่สุด ๑ ทีม เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อไป 

          ๘.๑.๒ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย 
     คู่ท่ี  ๑๐  จับสลากเพ่ือประกบคู่แข่งขัน 

             คู่ท่ี  ๑๑  จบัสลากเพ่ือประกบคู่แข่งขัน 
หมายเหตุ : กรณีที่คู่แข่งขันที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรกจับสลากมาเจอกัน ให้มี

การเปลี่ยนแปลงสลับคู่แข่งขันโดยวิธีการจับสลากใหม่ 
          ๘.๑.๓ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีม

แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓ ดังนี้ 
      คู่ท่ี ๑๒ ผู้แพ้คู่ที่ ๑๐  - ผู้แพ้คู่ที่ ๑๑ (ชิงอันดับ ๓) 

        คู่ท่ี ๑๓ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐ - ผู้ชนะคู่ที่ ๑๑ (ชิงชนะเลิศ) 
                  ๘.๑.๔ การจับสลากแบ่งสายให้ด าเนินการดังนี้ 
                (๑)  ล าดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย กรณีมี
อันดับ ๓ สองทีม ให้มีการจับสลาก 
                (๒)  ล าดับที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพ จับสลากเข้าสาย 
                (๓)  ล าดับที่ ๓ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้  
     ๘.๒ กรณีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 
               ๘.๒.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ในแต่ละสายแข่งขันโดย
พบกันหมดเพ่ือคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศ 
               ๘.๒.๒ รอบรองชนะเลิศ 
                คูท่ี่ ๑ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย B 
                คู่ท่ี ๒ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย A 
         ๘.๒.๓ รอบชิงชนะเลิศ  
                      ชิงอันดับ ๓ ผู้แพ้คู่ที่ ๑ พบกับ ผู้แพ้คู่ที่ ๒ ตามข้อ ๘.๒.๒ 
                ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ ๒ ตามข้อ ๘.๒.๒ 
              ๘.๒.๔ การจับสลากแบ่งสายให้ด าเนินการดังนี้ 
                (๑) ล าดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในครั้งที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย 
                (๒) ล าดับที่ ๒ ให้ทีมท่ีเหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพจับสลากเข้าสาย 
                (๓) ล าดับที่ ๓ ให้ทมีเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ 
 



๓ 

 

 
   ๘.๓ ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามล าดับ  
   ๘.๔  ในกรณีที่มีทีมแข่งขันไมถ่ึง ๕ ทีม (๕ มหาวิทยาลัย) ไมจ่ัดการแข่งขัน 
   ๘.๕  ใช้ระบบการเล่นแบบ ๓ ใน ๕ เซต โดยนับคะแนนทุกครั้งที่มีการเล่นลูก                    
(Rally-Point Scoring) แข่งขัน  
   ๘.๖ ทีมที่ท าได้ ๒๕ คะแนนก่อน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเชตนั้น ถ้าท าคะแนน
ได้ ๒๔ คะแนนเท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งท าคะแนนน าอีกทีมหนึ่ง ๒ คะแนน 
   ๘.๗ ในกรณีได้เซตเท่ากัน (๒ : ๒ เซต ) การแข่งขันเซตตัดสิน (เซตที่ ๕ ) จะแข่งขันกัน 
๑๕ คะแนนทีมที่ท าได้ ๑๕ คะแนนก่อน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น ถ้าท าคะแนนได้ ๑๔ คะแนน
เท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งท าคะแนนน าอีกทีมอย่างน้อยที่สุด ๒ คะแนน 
   ๘.๘  การแข่งขันและการคิดคะแนนการแข่งขันคิดจากผลแพ้ชนะ ดังนี้ 
              ๘.๘ .๑ ชนะ ๓ – ๐  เซต หรือ  ๓ – ๑  เซต ทีมชนะได้  ๓  คะแนน                          
ทีมแพ้ได้ ๐ คะแนน 
                    ๘.๘.๒  ชนะ ๓ – ๒ เซต ทีมชนะได้ ๒ คะแนน ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน 
                    ๘.๘.๓ ทีมที่ไม่ได้มาแข่งขันหรือไม่พร้อมท าการแข่งขันให้ปรับแพ้เป็น ๐ – ๓  
เซต ๐ – ๒๕ คะเเนน  
   ๘.๙ การหาอันดับของทีมเ พ่ือจัดอันดับหรือเข้าท าการแข่งขันในรอบ ต่อไป                     
ให้ด าเนินการดังนี้ 
              ๘.๙.๑  ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ๒ ทีม ให้ดูจ านวนเซตที่ชนะ ทีมใดชนะ
มากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า 
                    ๘.๙.๒ หากด าเนินการตามข้อ ๘.๙.๑ แล้วยังเท่ากัน ให้ดูจากคะแนนได้หาร
ด้วยคะแนนเสียทีมใดมีผลคะแนนมากกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า 
 
                     ๘.๙.๓ หากด าเนินการตามข้อ ๘.๙.๒ แล้วยังเท่ากัน ให้ด าเนินการโดยวิธีจับ
ฉลากเพ่ือหาอันดับที่ดีกว่าของทีม 
               ๘.๙.๔ การหาทีมอันดับที่  ๒ ที่ดีที่สุด เพ่ือเข้าท าการในรอบต่อไป ให้
ด าเนินการตามข้อ ๘.๙.๑, ๘.๙.๒ และ ๘.๙.๓ ตามล าดับ 
   ข้อ ๘.๑๐ การขอเวลานอกขอได้ไม่เกินเซตละ ๒ ครั้งๆละ ๓๐ วินาที แต่ไม่มีเวลานอก
ทางเทคนิคท่ี ๘ คะแนน และ ๑๖ คะแนน 
 

  ข้อ ๙ ก าหนดการแข่งขัน 
                 คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้ก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการ
แข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                     
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
 
 
 
 



๔ 

 

 

  ข้อ ๑๐ ชุดแขง่ขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

              ๑๐.๑  ชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
(FIVB) หรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก าหนดใช้ในปัจจุบัน 
               ๑๐.๑.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดที่แจ้งสีไว้ 
              ๑๐.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน         
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
              ๑๐.๑.๓ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกติกา              
และต้องติดหมายเลขประจ าตัว ไว้ที่เสื้อท้ังด้านหน้า และด้านหลังตามที่ก าหนดในกติกาแข่งขันวอลเลย์บอลให้ใช้
หมายเลข  ๑ – ๙๙ เท่านั้นโดยหมายเลขเสื้อต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา 
                 ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย หรือตามกฎของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) หรือสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย 
             ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน               
ฝ่ายเทคนิคกีฬา  
 

  ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
              ๑๑.๑ ผู้ เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
อย่างเคร่งครัด 
              ๑๑.๒ ให้ทีมที่ เข้าแข่งขันส่งรายชื่อและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ก าหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยังไม่
ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63 
                      ๑๑.3  ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่ ใหป้รับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑2 แห่ง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
           ๑๑.4  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดีและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 

  ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน 
    ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงท าการ
แข่งขันจริง ดังนี้ 
    รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง   พร้อมเกียรติบัตร 
 
 



๕ 

 

 
 ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
            ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

 

       ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ 
           ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ หมวด 11 และหมวด 12 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63 
       ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย                  
ครั้งที่ ๓7 รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
  (ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                                                                 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
                                                   กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 
 

 


