ระเบียบคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่ งขันกีฬา
คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่ าด้ วย การจัดการแข่ งขันวอลเลย์ บอล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
...............................................................
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการฝ่ ายจัด
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในคณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึง
กาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1.

ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่ งขันกีฬา คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วย การจัดการแข่ งขันวอลเลย์บอล การแข่ งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560”

ข้ อ 2.

บรรดาระเบียบทีข่ ัดหรือแย้ งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน

ข้ อ 3.

ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
3.1 ให้ใช้ตาม “ประกาศคณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560”
3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการในปัจจุบนั แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้

ข้ อ 4.

ประเภทการแข่ งขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง

ข้ อ 5.

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
5.1 ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
5.2 บุคลากรในส่วนงานที่ไม่ส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันในประเภทนั้น สามารถลงแข่งในนามของส่วนงานอื่นได้ ทั้งนี้
อนุญาตให้ลงทาการแข่งขันให้กบั ส่วนงานเดียวเท่านั้น ตลอดการแข่งขัน
5.3 ระหว่างการแข่งขัน ต้องมีบุคลากรของส่วนงานที่ใช้ชื่อในการสมัครเข้าแข่งขัน อยูใ่ นสนามพร้อมกันอย่ างน้ อย 4 คน

ข้ อ 6.

จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
6.1 ให้แต่ละส่วนงาน สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละทีมมีนกั กีฬาได้ไม่เกิน 12 คน และ
เจ้าหน้าที่ประจาทีมได้ไม่เกิน 2 คน
6.2 ให้ส่วนงานลงทะเบียนนักกีฬาในระบบของกองทรัพยากรบุคคล จานวนไม่เกิน 12 คน/ประเภท พร้ อมหลักฐานการ
เป็ นบุคลากร โดยฝ่ ายจัดการแข่งขันจะยืนยันรายชื่อนักกีฬา 12 คนสุดท้ายจากระบบ ก่อนลงทาการแข่งขันนัดแรก และไม่
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อจนกว่าจะจบการแข่งขันนัดสุดท้าย ยกเว้นมีเหตุผลอันควรอย่างยิง่ เท่านั้น หาก
ตรวจสอบไม่พบหลักฐานการเป็ นบุคลากร ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ทาการลงแข่งขัน

ข้ อ 7.

วิธีจดั การแข่ งขัน
7.1 ให้ทาการแข่งขันในระบบ 2 ใน 3 เซต ยกเว้นรอบชิงที่ 3 และชิงชนะเลิศ ใช้ระบบ 3 ใน 5 เซต
(1) แข่งขันในระบบ 25 คะแนน ถ้าได้เซตเท่ากันที่ 1 ต่อ 1 หรื อ 2 ต่อ 2 เซต ให้แข่งขันเซตตัดสิ นในระบบ 15
คะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากันที่ 24 ต่อ 24 หรื อ 14 ต่อ 14 ให้แข่งขันจนกว่าจะมีทีมที่มีคะแนนมากกว่า 2 คะแนน เป็ นผูช้ นะ
(2) ไม่มีระบบการให้เวลานอกทางเทคนิค โดยในแต่ละเซต แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ
30 วินาที และพักระหว่างเซต 2 นาที
7.2 รอบแรก ให้แข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย โดยให้แบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
(1) ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในปี ที่ผา่ นมา (รวมถึงทีมอันดับที่ 4 กรณี มี
จานวนทีมที่สมัครเข้าร่ วมแข่งขันทั้งหมดเป็ นจานวนเลขคู่) ไม่ตอ้ งทาการแข่งขันในรอบแรก
(2) ให้ใช้วธิ ีการจับฉลากแบ่งทีมที่เหลือออกเป็ น 2 สาย ๆ ละจานวนเท่า ๆ กัน
(3) ทีมที่เหลือ ให้ใช้วธิ ีการจับฉลากเพื่อเข้าสู่สายการแข่งขัน A หรื อ B
7.3 รอบที่สอง ให้แข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย โดยให้แบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
(1) สาย X ให้ทีมชนะเลิศครั้งที่ผา่ นมา อยูใ่ นตาแหน่งที่ 1 และให้ทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 1 จากรอบแรก (หรื อทีม
อันดับที่ 4 ในปี ที่ผา่ นมา กรณี มีจานวนทีมที่สมัครเข้าร่ วมแข่งขันทั้งหมดเป็ นเลขคู)่ อยูใ่ นตาแหน่งที่ 2 ของสาย
(2) สาย Y ให้ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครั้งที่ผา่ นมา อยูใ่ นตาแหน่งที่ 1 และ
ตาแหน่งที่ 2 ของสายตามลาดับ
(3) ทีมที่จะผ่านเข้ารอบที่สอง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก.) กรณี จานวนทีมเข้าร่ วมแข่งขันเป็ นจานวนเลขคู่ ให้ทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 1 – 3 ของทั้งสาย A และ B ผ่านเข้ารอบ

(ข.) กรณี จานวนทีมเข้าร่ วมแข่งขันเป็ นจานวนเลขคี่ ให้ทีมที่มีระดับคะแนนดีที่สุดอีก 7 ทีม จากทั้ง 2 สายในรอบแรก
(พิจารณารวมกัน) ผ่านเข้ารอบ โดยให้ทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 1 อยูใ่ นตาแหน่งที่ 2 ของสาย X
(4) ทีมที่เหลือ ให้จบั ฉลากเข้าสาย X หรื อ Y โดยเรี ยงลาดับการจับฉลากตามระดับคะแนนในรอบแรก
7.4 รอบรองชนะเลิศ
(1) ทีมที่มีคะแนนเป็ นที่ 1 สาย X พบกับทีมที่มีคะแนนเป็ นที่ 2 สาย Y
(2) ทีมที่มีคะแนนเป็ นที่ 1 สาย Y พบกับทีมที่มีคะแนนเป็ นที่ 2 สาย X
7.5 รอบชิงชนะเลิศ
(1) ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ 3
(2) ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
7.6 การให้คะแนนในการแข่งขันรอบพบกันหมด
(1) ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน
(2) ทีมที่ถูกปรับเป็ นแพ้ เนื่องจากไม่มาทาการแข่งขัน หรื อกระทาผิดระเบียบ/กติกาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
(3) ในกรณี ที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาลาดับการเข้ารอบต่อไป ดังนี้
-

ให้นบั จานวนเซตที่ได้หารด้วยเซตที่เสี ย ทีมใดมีผลหารมากกว่า ถือว่าทีมนั้นชนะ

-

หากผลหารเท่ากัน ให้นบั คะแนนที่ได้ท้ งั หมดหารด้วยคะแนนที่เสี ย ทีมใดมีผลหารมากกว่า ถือว่าทีมนั้นชนะ
- หากผลหารของคะแนนเท่ากัน ให้ดูจากผลการแข่งขันระหว่างคูน่ ้ นั หากไม่มีผลการแข่งขันหรื อมีผลหาร
เท่ากันมากกว่า 2 ทีม ให้ใช้การจับฉลากเพื่อหาผูช้ นะ

ข้ อ 8.

กาหนดการแข่ งขัน ให้คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขัน เป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน

ข้ อ 9.

ชุดแข่ งขันและอุปกรณ์ การแข่ งขัน
9.1 ชุดแข่งขัน นักกีฬาต้องแต่งกายให้ถูกต้อง โดยให้มีหมายเลขประจาตัวขนาดที่มองเห็นชัดเจนไว้ที่เสื้ อ โดยให้ใช้
หมายเลขตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา
9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขัน

ข้ อ 10. ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
10.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิ นและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขัน
กรรมการผูต้ ดั สิ นและเจ้าหน้าที่ซ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
10.2 ทีมใด ไม่ลงแข่งขันหรื อไม่พร้อมที่จะแข่งขันเมื่อพ้นเวลา 15 นาที ตามวัน เวลาที่กาหนดไว้โดยไม่แจ้งหรื อไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ถูกปรับเป็ นแพ้ดว้ ยผล 2 ต่อ 0 เซต (25:0 ทั้งสองเซต) และไม่ได้คะแนน
10.3 ทีมใด ไม่มาทาการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชัว่ โมงก่อน
เวลาที่กาหนด คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันอาจจะรายงานให้หวั หน้าส่วนงานนั้นทราบ และพิจารณาลงโทษ โดยจะ
ถูกตัดสิทธิ์ในการส่ งทีมเข้ าแข่ งขันในปี ถัดไป
ข้ อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้ าหน้ าที่ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ข้ อ 12. การประท้ วงและการอุทธรณ์ ให้แจ้งความจานงค์และส่งเอกสาร/หลักฐานภายในเวลาไม่เกิน 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่เวลาที่
การแข่งขันนัดนั้นจบลง หรื อเมื่อทีมได้รับเอกสารการประท้วงจากฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ข้ อ 13 ในกรณีทมี่ ปี ัญหาเกีย่ วกับการใช้ ระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่ งขันกีฬาวอลเลย์ บอล ในคณะกรรมการบริหาร
จัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็ นผู้วนิ ิจฉัยชี้ขาด
ข้ อ 14

ให้ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 รักษาการตาม

ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
ฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
คณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

**หมายเหตุ 1. ขอให้ส่วนงานสมัครเข้าร่ วมแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและทาการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 (ต่อจากการประชุมชี้แจง
รายละเอียดการจัดแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาให้แก่ผแู ้ ทนส่วนงาน)
2. ผูป้ ระสานงานการจัดการแข่งขัน
1) ผศ.นพ. ยุทธนา อุดมพร (SI)

โทรศัพท์ 09 0990 5321

email: yuthana.udo@mahidol.ac.th

2) นางสาว อาภา สุจิณโณ (SS)

โทรศัพท์ 08 1840 9132

email: ampha.suj@mahidol.ac.th

