
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓7

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
***********************

โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 37

อาศัยอํานาจตามความใน  หมวด 6 ขอ 45 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓7”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ขอบังคับและกติกาการแขงขัน

๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63
และฉบับปรับปรุงแกไข

๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน  แตท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

ขอ ๕ ประเภทการแขงขัน
๕.๑ ประเภททีม ชาย
๕.๒ ประเภททีม หญิง

ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตามหมวด 2 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2563

ขอ ๗ จํานวนผูเขาแขงขัน
๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ ๑ ทีม ในแตละ

ทีม สงรายชื่อนักกีฬาไดไมเกิน ๓ คน
๗.๒ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการ

แขงขันไดไมเกิน ประเภทละ ๒ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา
ในวันประชุมผูจัดการทีม

๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันตามขอ ๗.๒ ไมอนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น



๒

๗.๔ ในแตละทีมใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๒ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน และผู
ฝกสอน ๑ คน

ขอ ๘ วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ
๘.๑ กรณีมีจํานวนทีมเขาแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้

๘.๑.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันเปน ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกัน
หมดในสาย คัดเลือกผูมีคะแนนท่ี ๑ และคัดอันดับท่ี ๒ ท่ีดีท่ีสุด ๑ ทีม เขาแขงขันในรอบรองชนะเลิศตอไป

๘.๑.๒ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย
คูท่ี ๑๐ จับสลากเพ่ือประกบคูแขงขัน
คูท่ี ๑๑ จับสลากเพ่ือประกบคูแขงขัน

หมายเหตุ : กรณีท่ีคูแขงขันท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรกจับสลากมาเจอกัน ใหมี
การเปลี่ยนแปลงสลับคูแขงขันโดยวิธีการจับสลากใหม

๘.๑.๓ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพ
ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี ๓ ดังนี้

คูท่ี ๑๒ ผูแพคูท่ี ๑๐ - ผูแพคูท่ี ๑๑ (ชิงอันดับ ๓)
คูท่ี ๑๓ ผูชนะคูท่ี ๑๐ - ผูชนะคูท่ี ๑๑ (ชิงชนะเลิศ)

๘.๑.4 การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้
(๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งที่ผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย กรณี
มีอันดับสาม ๒ ทีม ใหใชวิธีการจับสลาก

(๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพจับสลากเขาสาย
(๓) ลําดับท่ี ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแขงขันได

๘.๒ กรณีจํานวนทีมเขารวมการแขงขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้
๘.๒.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันออกเปน ๒ สาย ในแตละสายแขงขันโดยพบ

กันหมดเพ่ือคัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ และ ๒ ของแตละสาย เขารอบรองชนะเลิศ
๘.๒.๒ รอบรองชนะเลิศ

คูท่ี ๑ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย B
คูท่ี ๒ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย A

๘.๒.๓ รอบชิงชนะเลิศ
ชิงอันดับ ๓ ผูแพคูท่ี ๑ พบกับ ผูแพคูท่ี ๒ ตามขอ ๘.๒.๒
ชิงชนะเลิศ ผูชนะคูท่ี ๑ พบกับ ผูชนะคูท่ี ๒ ตามขอ ๘.๒.๒

๘.๒.๔ การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้
(๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ีผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย
(๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพจับสลากเขาสาย
(๓) ลําดับท่ี ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแขงขันได
(4) กรณีทีมเจาภาพมีอันดับในการแขงขันท่ีผานมาใหสิทธิ์ทีมเจาภาพสามารถ

เลือกการเขาสายไดเพียงกรณีเดียวตาม (1) และ (๓) หากทีมเจาภาพใชสิทธิ์ตาม (3) ใหทีมอันดับท่ีสี่ไดสิทธิ์ในการ
จับสลากเปนทีมวางในแตละสาย



๓

๘.๓ ในกรณีท่ีมีทีมเขาแขงขัน ๕ ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีไดคะแนน
สูงสุดเปนทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลําดับ

๘.๔ ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๑ ถึง ๔ ทีม (มหาวิทยาลัย) ไมจัดการแขงขัน
๘.๕ ใชระบบการเลนแบบไดคะแนนทุกครั้งท่ีมีการเลนลูก (Rally-Point Scoring)
๘.๖ ทีมท่ีทําได ๒๑ คะแนนกอน จะเปนทีมท่ีชนะการแขงขันในเซตนั้น ถาทําคะแนน

ได ๒๐ คะแนนเทากัน จะแขงขันตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอยางนอยท่ีสุด ๒ คะแนน
๘.๗ ในกรณีไดเซตเทากัน (๑ : ๑ เซต) การแขงขันเซตตัดสิน (เซตท่ี ๓) จะแขงขันกัน

๑๕ คะแนน ทีมท่ีทําได ๑๕ คะแนนกอน จะเปนทีมท่ีชนะการแขงขันในเซตนั้น ถาทําคะแนนได ๑๔ คะแนน
เทากัน จะแขงขันตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอยางนอยท่ีสุด ๒ คะแนน

๘.๘ คะแนนท่ีไดจากการแขงขัน
ทีมชนะ   ได ๒ คะแนน
ทีมแพ     ได ๑ คะแนน

ทีมท่ีไมมาปรากฏตัวหรือปฏิเสธท่ีจะแขงขัน หรือบาดเจ็บจนทีมไมสามารถ
แขงขันตอได จะไมมีคะแนนการแขงขัน

๘.๙ การหาอันดับของทีมเพ่ือจัดอันดับหรือเขาทําการแขงขันในรอบตอไป ให
ดําเนินการดังนี้

๘.๙.๑ ถามีคะแนนเทากัน ๒ ทีมข้ึนไป ใหดูจํานวนแมทชท่ีชนะ ทีมใดชนะ
มากกวาจะไดอันดับท่ีดีกวา

๘.๙.๒ หากดําเนินการตามขอ ๘.๙.๑ แลวยังเทากัน ใหดูจากคะแนนไดหารดวย
คะแนนเสีย ทีมใดมีผลคะแนนมากกวา ไดอันดับท่ีดีกวา

๘.๙.๓ หากดําเนินการตามขอ ๘.๙.๒ แลวยังเทากัน ใหดําเนินการโดยวิธีจับฉลาก
เพ่ือหาอันดับท่ีดีกวาของทีม

๘.๙.๔ การหาทีมอันดับท่ี ๓ ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเขาทําการแขงขันในรอบตอไป ให
ดําเนินการตามขอ ๘.๙.๑,๘.๙.๒ และ ๘.๙.๓ ตามลําดับ

ขอ ๙ กําหนดการแขงขัน
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา เปนผู กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี

ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63

ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
๑๐.๑ ชุดแขงขัน ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ

(FIVB) หรือสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยกําหนดใชในปจจุบัน
๑๐.๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด เปนชุดท่ีแจงสีไว
๑๐.๑.๒ ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขันตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน

ฝายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผูจัดการทีม
๑๐.๑.๓ ใหผูเขาแขงขันทุกทีมแตงกายถูกตองตามท่ีกําหนดไวในกติกา และตอง

ติดหมายเลขประจําตัว ไวท่ีเสื้อท้ังดานหนา และดานหลังตามท่ีกําหนดในกติกาการแขงขันวอลเลยบอล
ชายหาดใหใชหมายเลข ๑ - ๒ เทานั้นโดยหมายเลขเสื้อตองตรงกับท่ีแจงไวในเอกสารยืนยันรายชือ่นักกีฬา



๔

๑๐.๑.๔ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกาย
สุภาพเรียบรอยหรือตามกฎของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB)หรือสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย

๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา

ขอ ๑๑ ขอปฏิบัติในการแขงขัน
๑๑.๑ ผู เขาแขง ขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติ

ของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในการ
แขงขันอยางเครงครัด

๑๑.๒ ใหทีมท่ีเขาแขงขันจะตองสงรายชื่อกอนการแขงขัน ๒๐ นาที และลงแขงขัน
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กําหนดไว  เม่ือพนเวลาท่ีกําหนด
ตามเวลาแขงขันไว ทีมใดยังไมลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพ  ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับ
ปรับปรุงแกไข

๑๑.๓ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน ใหเปนไปตามกติกาการ
แขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) หรือสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยใชในปจจุบัน

๑๑.๔ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด
โดยไมมีเหตุอันควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาวให
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน และพิจารณาโทษ
ตามหมวด 10 หมวด 11 และ หมวด 12 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕63 และฉบับปรับปรุงแกไข

๑๑.๕ ตลอดเวลาการแขงขันผูเขารวมการแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับการ
เปนนักกีฬาท่ีดี และปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด

ขอ ๑๒ รางวัลการแขงขัน
ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการ

แขงขันจริง ดังนี้
รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง พรอมเกียรติบัตร
รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน พรอมเกียรติบัตร
รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร

ขอ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความ

เห็นชอบของคณะอนกุรรมการจัดการแขงขัน
ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ

ให เ ป น ไปตามหมวด ๑0 หมวด 11 และหมวด ๑2 แห งข อบั ง คับคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63 และฉบับปรับปรุงแกไข



๕ 
 

  ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๓7 รักษาการตามระเบียบนี้ 

        ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิค
กีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัย  
ชี้ขาด ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

                         (ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

                       ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
                          กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 

    
 
 
 
 
 


