
ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา 

คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

...............................................................  

 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

วัตถุประสงค์ คณะกรรมการฝ่ายจัด การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงก าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี  

 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2.  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน  

ข้อ 3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  

3.1 ให้ใช้ตาม “ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”   

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซ่ึงสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศใช้

อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  

ข้อ 4.  ประเภทการแข่งขัน  

  4.1 ทีมชาย  

  4.2 ทีมหญิง 

ข้อ 5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  

5.1 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.2 บุคลากรในส่วนงานที่ไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทน้ัน สามารถลงแข่งในนามของส่วนงานอ่ืนได้ ทั้งน้ี อนุญาต

ให้ลงท าการแข่งขันให้กับส่วนงานเดียวเท่าน้ัน ตลอดการแข่งขัน   

5.3 ระหว่างการแข่งขัน ต้องมีบุคลากรของส่วนงานที่สมัครเข้าแข่งขัน อยู่ในสนามพร้อมกันอย่างน้อย 4 คน ตลอดเวลา 



ข้อ 6.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

6.1 ให้แต่ละส่วนงาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละทีมมีนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน และ

เจ้าหน้าที่ประจ าทีมได้ไม่เกิน 2 คน 

6.2 ให้ส่วนงานลงทะเบียนนักกีฬาในระบบของกองทรัพยากรบุคคล พร้อมหลักฐานการเป็นบุคลากร โดยฝ่ายจัดการ

แข่งขันจะยืนยันรายชื่อนักกีฬา 12 คนสุดท้ายจากระบบ ก่อนลงท ำกำรแข่งขันนัดแรก 1 วัน (เวลำ 16.00 น.) และไม่

อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อจนกว่าจะจบการแข่งขันนัดสุดท้าย ยกเว้นมีเหตุผลอันควรอย่างยิ่งเท่าน้ัน หากตรวจสอบ

ไม่พบหลักฐานการเป็นบุคลากร หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขัน 

ข้อ 7.  วิธีจัดการแข่งขัน  

  7.1 ให้ท าการแข่งขันในระบบ 2 ใน 3 เซต ยกเว้นรอบชิงที่ 3 และชิงชนะเลิศ ใช้ระบบ 3 ใน 5 เซต  

(1) แข่งขันในระบบ 25 คะแนน ถ้าได้เซตเท่ากันที่ 1 ต่อ 1 หรือ 2 ต่อ 2 เซต ให้แข่งขันเซตตัดสินในระบบ 15 

คะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากันที่ 24 ต่อ 24 หรือ 14 ต่อ 14 ให้แข่งขันจนกว่าจะมีทีมที่มีคะแนนมากกว่า 2 คะแนน เป็นผู้ชนะ 

   (2) ไม่มีระบบการให้เวลานอกทางเทคนิค โดยในแต่ละเซต แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 

 30 วินาที และพักระหว่างเซต 2 นาที 

  7.2 รอบแรก ให้แข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย โดยให้แบ่งสายการแข่งขัน ดังน้ี 

(1) ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในปีที่ผ่านมา (รวมถึงทีมอันดับที่ 4 กรณีมี

จ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเป็นจ านวนเลขคู่) ไม่ต้องท าการแข่งขันในรอบแรก  

(2) ทีมที่เหลือ ให้ใช้วิธีการจับฉลากแบ่งออกเป็น 2 สาย (A หรือ B) สายละจ านวนเท่า ๆ กัน  

  7.3 รอบที่สอง ให้แข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย โดยให้แบ่งสายการแข่งขัน ดังน้ี 

   (1) สาย X ให้ทีมชนะเลิศครั้งที่ผ่านมา อยู่ในต าแหน่งที่ 1 และให้ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1 จากรอบแรก (หรือทีม 

 อันดับที่ 4 ในปีที่ผ่านมา กรณีมีจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเป็นเลขคู่) อยู่ในต าแหน่งที่ 2 ของสาย  

  (2) สาย Y ให้ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครั้งที่ผ่านมา อยู่ในต าแหน่งที่ 1 และต าแหน่ง

ที่ 2 ของสายตามล าดับ  

  (3) การพิจารณาทีมที่จะผ่านเข้ารอบที่สอง ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังน้ี (ท้ังน้ี ข้ึนกับจ ำนวนทีมท่ีส่งแข่งขันท้ังหมด) 

 (ก.) กรณีจ านวนทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นจ านวนเลขคู่ ให้ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1–2 (หรือ 3) ของทั้งสองสาย ผ่านเข้ารอบ 

(ข.) กรณีจ านวนทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นจ านวนเลขคี่ ให้ทีมที่มีระดับคะแนนดีที่สุดอีก 5-7 ทีม จากทั้ง 2 สายในรอบแรก 

(พิจารณารวมกัน) ผ่านเข้ารอบ โดยให้ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1 อยู่ในต าแหน่งที่ 2 ของสาย X 

  (4) ทีมที่เหลือ ให้จับฉลากเข้าสาย X หรือ Y โดยเรียงล าดับการจับฉลากตามระดับคะแนนในรอบแรก 



  7.4 รอบรองชนะเลิศ  

   (1) ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 สาย X พบกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 สาย Y  

   (2) ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 สาย Y พบกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 สาย X 

  7.5 รอบชิงชนะเลิศ 

   (1) ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ 3 

   (2) ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ  

  7.6 การให้คะแนนในการแข่งขันรอบพบกันหมด  

(1) ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน 

(2) ทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้ เน่ืองจากไม่มาท าการแข่งขัน หรือกระท าผิดระเบียบ/กติกาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน 

(3) ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาล าดับการเข้ารอบต่อไป ดังน้ี 

  -  ให้นับจ านวนเซตที่ได้หารด้วยเซตที่เสีย ทีมใดมีผลหารมากกว่า ถือว่าทีมน้ันชนะ 

  -  หากผลหารเท่ากัน ให้นับคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยคะแนนที่เสีย ทีมใดมีผลหารมากกว่า ถือว่าทีมน้ันชนะ 

- หากผลหารของคะแนนเท่ากัน ให้ดูจากผลการแข่งขันระหว่างคู่น้ัน หากไม่มีผลการแข่งขันหรือมีผลหารเท่ากัน

มากกว่า 2 ทีม ให้ใช้การจับฉลากเพื่อหาผู้ชนะ  

ข้อ 8.  ก าหนดการแข่งขัน ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน  

ข้อ 9.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  

9.1 ชุดแข่งขัน นักกีฬาต้องแต่งกายให้ถูกต้อง โดยให้มีหมายเลขประจ าตัวขนาดที่มองเห็นชัดเจนไว้ที่เสื้อ โดยให้ใช้หมายเลข

ตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา  

  9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  

ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน   

 10.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 

 กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

10.2 ทีมใด ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันเม่ือพ้นเวลา 15 นาที ตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้โดยไม่แจ้งหรือไม่มีเหตุอัน

สมควร ให้ถูกปรับเป็นแพ้ด้วยผล 2 ต่อ 0 เซต (คะแนน 25 : 0 ทั้งสองเซต) และไม่ได้คะแนน 



10.3 ทีมใด ไม่มาท าการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลา

ที่ก าหนด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันอาจจะรายงานให้หัวหน้าส่วนงานน้ันทราบ และพิจารณาลงโทษ โดยจะถูกตัด

สิทธิ์ในการส่งทีมเข้าแข่งขันในปีถดัไป  

ข้อ 11.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 

ข้อ 12.  การประท้วงและการอุทธรณ์ ให้แจ้งความจ านงและส่งเอกสาร/หลักฐานภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่การ

แข่งขันนัดน้ันจบลง หรือเม่ือทีมได้รับเอกสารการประท้วงจากฝ่ายจัดการแข่งขัน  

ข้อ 13 ในกรณทีี่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในคณะกรรมการ

บริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

ข้อ 14   ให้ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รักษาการ

ตามระเบียบนี้  

 

 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

  ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด                                                                                                                                

คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 
      **หมายเหตุ 1. ขอให้ส่วนงานแจ้งความจ านงสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียน ภำยในวันพุธท่ี 9 มกรำคม 2562 

 เวลำ 16.00 น. ทั้งน้ี เพื่อรวบรวมข้อมูลและท าการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 (หลัง

 จากการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาให้แก่ผู้แทนส่วนงาน) 

2. ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน                                                                                                                        

 1)  ผศ.นพ. ยุทธนา อุดมพร (SI) โทร. 09 0990 5321, 08 1837 1054 email: yuthana.udo@mahidol.edu                         

 2)  นางสาว อ าภา สุจิณโณ (SS)   โทร. 08 1840 9132    email: ampha.suj@mahidol.ac.th 


