
ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกฬีา 

คณะกรรมการบริหารจัดการกฬีาบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด  

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

 เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด กีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

ตามวตัถุประสงค ์คณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด ในคณะกรรมการบริหารจดัการกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงก าหนดระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี  
 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกฬีา คณะกรรมการบริหารจัดการกฬีาบุคลากรมหาวทิยาลยั 

มหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด”  

ข้อ 2.  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน  

ข้อ 3.  ข้อบังคบัและกติกาการแข่งขัน  

3.1 ใหใ้ชต้าม “ประกาศคณะกรรมการบริหารจดัการกีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการแข่งขนักีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  

3.2 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ (FIVB) ซ่ึงสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการในปัจจุบนั แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  

ข้อ 4.  ประเภทการแข่งขัน  

  4.1 ทีมชาย  

  4.2 ทีมหญิง 

ข้อ 5.  คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน  

5.1 ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารจดัการกีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการแข่งขนักีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.2 บุคลากรในส่วนงานท่ีไม่ส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัในประเภทนั้น สามารถลงแข่งในนามของส่วนงานอ่ืนได ้ทั้งน้ี 

อนุญาตใหล้งท าการแข่งขนัใหส่้วนงานเดียวเท่านั้น ตลอดการแข่งขนั   

5.3 ระหวา่งการแข่งขนั ตอ้งมีบุคลากรของส่วนงานท่ีสมคัรเขา้แข่งขนั อยูใ่นสนามอย่างน้อย 1 คน ตลอดเวลา 



ข้อ 6.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

6.1 ใหแ้ต่ละส่วนงาน สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกินประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละทีมมีนกักีฬาไดไ้ม่เกิน 4 คน โดยมี

บุคลากรจากส่วนงานอ่ืนไดไ้ม่เกิน 1 คน   

6.2 ใหส่้วนงานลงทะเบียนนกักีฬาในระบบของกองทรัพยากรบุคคล พร้อมหลกัฐานการเป็นบุคลากร โดยฝ่ายจดัการ

แข่งขนัจะยนืยนัรายช่ือนกักีฬา 4 คนสุดทา้ยจากระบบ ก่อนลงท ำกำรแข่งขันนัดแรก 1 วันท ำกำร (เวลำ 10.00 น.) และไม่

อนุญาตใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือจนกวา่จะจบการแข่งขนั ยกเวน้มีเหตุผลอนัควรอยา่งยิง่เท่านั้น หากตรวจสอบไม่พบ

หลกัฐานการเป็นบุคลากร หรือหลกัฐานไม่ถกูตอ้ง ฝ่ายจดัการแข่งขนัจะไม่อนุญาตใหท้ าการลงแข่งขนั 

ข้อ 7.  วธีิจัดการแข่งขัน  

7.1 การแบ่งสายการแข่งขนั การจดัการแข่งขนัตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใหเ้ป็นไปตามมติในท่ีประชุมการจบั

ฉลากแบ่งสายซ่ึงมีผูแ้ทนส่วนงานเขา้ร่วม โดยพิจารณาจากจ านวนทีมท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัทั้งหมด  

  7.2 การใหค้ะแนนในกรณีจดัการแข่งขนัแบบพบกนัหมด  

(1) ทีมชนะได ้2 คะแนน ทีมแพไ้ด ้1 คะแนน 

(2) ทีมท่ีถกูปรับเป็นแพ ้เน่ืองจากไม่มาท าการแข่งขนั กระท าผิดระเบียบ/กติกาการแข่งขนัไม่ไดค้ะแนน 

(3) ในกรณีท่ีมีทีมไดค้ะแนนเท่ากนั ใหพิ้จารณาล าดบัการเขา้รอบต่อไป ดงัน้ี 

  - ใหน้บัจ านวนเซตท่ีไดห้ารดว้ยเซตท่ีเสีย ทีมใดมีผลหารมากกวา่ ถือวา่ทีมนั้นชนะ 

  - หากผลหารเท่ากนั ใหน้บัคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดหารดว้ยคะแนนท่ีเสีย ทีมใดมีผลหารมากกวา่ ถือวา่ทีมนั้นชนะ 

- หากผลหารของคะแนนเท่ากนั ใหดู้จากผลการแข่งขนัระหวา่งคู่นั้น หากไม่มีผลการแข่งขนัหรือมีผลหาร

เท่ากนัมากกวา่ 2 ทีม ใหใ้ชก้ารจบัฉลากเพื่อหาผูช้นะ  

ข้อ 8.  ก าหนดการแข่งขัน ใหค้ณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั เป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการแข่งขนั  

ข้อ 9.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  

9.1 ชุดแข่งขนั นกักีฬาตอ้งแต่งกายในชุดท่ีเหมาะสม และใหใ้ชห้มายเลขตรงกบัท่ีแจง้ไวใ้นเอกสารการยนืยนัรายช่ือ

นกักีฬา  

  9.2 อุปกรณ์การแข่งขนั ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั 

 

  



ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

 10.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งยอมรับค าตดัสินและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานของคณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั 

 กรรมการผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด 

10.2 ทีมใด ไม่ลงแข่งขนัหรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขนัเม่ือพน้เวลา 15 นาที ตามวนั เวลาท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่แจง้หรือไม่มีเหตุ

อนัสมควร ใหถู้กปรับเป็นแพด้ว้ยผล 2 ต่อ 0 เซต (คะแนน 21 : 0 ทั้งสองเซต) และไม่ไดค้ะแนน 

10.3 ทีมใด ไม่มาท าการแข่งขนั โดยไม่แจง้ใหค้ณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงก่อน

เวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนัอาจจะรายงานใหห้วัหนา้ส่วนงานนั้นทราบ และพิจารณาลงโทษ โดย

อาจจะถูกตดัสิทธ์ิในการส่งทมีเข้าแข่งขันในปีถัดไป  

ข้อ 11.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั 

ข้อ 12.  การประท้วงและการอุทธรณ์ ใหแ้จง้ความจ านงและส่งเอกสาร/หลกัฐานภายในเวลาไม่เกิน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่เวลาท่ีการ

แข่งขนันดันั้นจบลง หรือเม่ือทีมไดรั้บเอกสารการประทว้งจากฝ่ายจดัการแข่งขนั  

ข้อ 13 ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่วกบัการใช้ระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด ในคณะ 

 กรรมการบริหารจัดการกฬีาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นผู้วนิิจฉัยช้ีขาด  

ข้อ 14   ให้ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการกฬีาบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รักษาการตาม

 ระเบียบนี ้ 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

  ฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลและวอลเลยบ์อลชายหาด                                                                                                                                

คณะกรรมการบริหารจดัการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

**หมายเหตุ 1. ขอใหส่้วนงานแจง้ความจ านงสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัผา่นระบบลงทะเบียน ภำยในวันพฤหัสบดทีี่ 9 มกรำคม 

พ.ศ. 2563 เวลำ 12.00 น. ทั้งน้ี เพ่ือรวบรวมขอ้มูลและท าการจับฉลำกแบ่งสำยกำรแข่งขันในวันศุกร์ที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 

2563 (หลงัจากการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจดัแข่งขนัแต่ละชนิดกีฬาใหแ้ก่ผูแ้ทนส่วนงาน) 

2. ผูป้ระสานงานการจดัการแข่งขนั                                                                                                                        

 1)  ผศ.นพ. ยทุธนา อุดมพร (SI) โทรศพัท ์09 0990 5321 email: yuthana.udo@mahidol.edu                         

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


