
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

*********************** 
  โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง ประเทศไทย 
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

 อาศัยอํานาจตามความใน หมวด ๕ ขอ ๑๖ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี้  
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ี ๓๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ ๔ ขอบังคับและกติกาการแขงขัน  
 ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ( FIVB) ซ่ึงสมาคมวอลเลยบอล 
แหงประเทศไทยประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 ขอ ๕ ประเภทการแขงขัน 
 ๕.๑ ทีมชาย 
 ๕.๒ ทีมหญิง 

 ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
 ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ ๒๕๕๑  

 ขอ ๗ จํานวนผูเขาแขงขัน 
 ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ ๑ ทีม ในแตละทีมสง รายชื่อ 
นักกีฬาไดไมเกิน ๑๕ คน 
 ๗.๒ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันได 
ไมเกิน ประเภทละ ๑๒ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา ในวัน 
ประชุมผูจัดการทีม 
 ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันตามขอ ๗.๒ ไมอนุญาตใหแกไข เปลี่ยนแปลง 
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 ๗.๔ ในแตละทีมใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๔ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน ๑  คน 



และผูชวยผูฝกสอน ๒ คน 

 ขอ ๘ วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
 ๘.๑ กรณีมีจํานวนทีมเขาแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้  
 ๘.๑.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันเปน ๓ สายๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกันหมดในสาย 
คัดเลือกผูมีคะแนนท่ี ๑ และ ๒ เขาแขงขันในรอบสองตอไป 
 ๘.๑.๒ รอบสอง แบงเปน ๘ ทีม ใหทีมท่ีมีคะแนนท่ี ๑ และท่ี ๒ ของแตละสายเขารอบสองได
เปน ๖ ทีม และคัดอันดับท่ี ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเขารอบสอง รวมเปน ๘ ทีม ใชวิธีการแขงขันแบบแพ 
คัดออก โดยแบงคูแขงขันดังนี ้
 คูท่ี  ๑๐  ท่ี  ๑ ,2  สาย  (A, B, C) ท่ี  ๒,๓  (A, B, C) 
 คูท่ี  ๑๑  ท่ี  ๑ ,2  สาย  (A, B, C) ท่ี  ๒,๓  (A, B, C) 
 คูท่ี  ๑๒  ท่ี  ๑ ,2  สาย  (A, B, C) ท่ี  ๒,๓  (A, B, C) 
 คูท่ี  ๑๓  ท่ี  ๑,2  สาย  (A, B, C) ท่ี  ๒,๓  (A, B, C) 
 ๘.๑.๒.๑ การจับฉลากคูแขงขันในรอบสอง ใหดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
  (๑) ใหทําการจับฉลากทีมท่ีไดอันดับ ๑ ของแตละสายเพ่ือเปนทีมวาง  
  (๒) ใหทําการจับฉลากทีมท่ีไดอันดับ ๒ ของแตละสายจํานวน ๑ ทีม เพ่ือเปนทีมวาง  
  (๓) ใหทําการจับฉลากทีมท่ีไดอันดับ ๒ และ ๓ ท่ีเหลือ เพ่ือเปนคูแขงขันของทีมใน(๑) 
และ (๒) 
  (๔) ท้ังนี้ คูการแขงขันใน (๓) จะตองไมเปนคูแขงขันท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรก 
 ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย 
 คูท่ี  ๑๔  ผูชนะคูท่ี  ๑๐ – ผูชนะคูท่ี  ๑๒  
 คูท่ี  ๑๕  ผูชนะคูท่ี  ๑๑ – ผูชนะคูท่ี  ๑๓  
 ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพในรอบรอง
ชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี ๓ 
 ๘.๑.๕ การจับสลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้  
 (๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ีผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย กรณีมีอันดับ 
๓ สองทีม ใหมีการจับสลาก 
 (๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพ จับสลากเขาสาย 
 (๓) ลําดับท่ี ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับสลาก
เขาสาย 
 ๘.๑.๖ การคิดคะแนนการแขงขัน  
 ทีมชนะได   ๒   คะแนน  
 ทีมแพได     ๑   คะแนน  
 ทีมท่ีไมไดมาแขงขันไดหรือไมพรอมทําการแขงขันได   ๐  คะแนน 
 ๘.๒ กรณีจํานวนทีมเขารวมการแขงขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 
 ๘.๒.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันออกเปน ๒ สาย ในแตละสายแขงขันโดยพบกันหมด 
เพ่ือคัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ และ ๒ ของแตละสาย เขารอบรองชนะเลิศ 
 ๘.๒.๒ การจับสลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้  
 (๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทยท่ีผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย 



 (๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพจับสลากเขาสาย 
 (๓) ลําดับท่ี ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับสลาก
เขาสาย 
 ๘.๒.๓ รอบรองชนะเลิศ  
 คูท่ี ๑ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย B 
 คูท่ี ๒ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย A 
 ๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ  
 ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพในรอบรอง
ชนะเลิศทําการแขงขันในรอบชิงอันดับ ๓ 
 ๘.๓ ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๔ ถึง ๕ ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด
เปนทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลําดับ  
 ๘.๔ ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๑ ถึง ๓ ทีม ไมจัดการแขงขัน  
 ๘.๕ ใชระบบการเลนแบบไดคะแนนทุกครั้งท่ีมีการเลนลูก (Rally-Point Scoring) 
 ๘.๖ ทีมท่ีทําได 2 1 คะแนนกอน จะเปนทีมท่ีชนะการแขงขันในเชตนั้น ถาทําคะแนนได 20 
คะแนนเทากัน จะแขงขันตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอยางนอยท่ีสุด 2 คะแนน 
 ๘.๗ ในกรณีไดเซตเทากัน (1 : 1 เซต ) การแขงขันเซตตัดสิน (เซตท่ี 3 ) จะแขงขันกัน 15 คะแนน
ทีมท่ีทําได 15 คะแนนกอน จะเปนทีมท่ีชนะการแขงขันในเซตนั้น ถาทําคะแนนได 14 คะแนนเทากัน จะแขงขัน
ตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนนําอีกทีมอยางนอยท่ีสุด 2 คะแนน 
 ๘.๘  คะแนนท่ีไดจากการแขงขัน 
      ทีมชนะ ได ๒ คะแนน  
      ทีมแพ  ได 1 คะแนน  
      ทีมท่ีไมปรากฏตัวหรือปฏิเสธท่ีจะแขงขัน หรือบาดเจ็บจนทีมไมสามารถแขงขันตอได จะไมมี
คะแนนการแขงขัน ได 0 คะแนน 
 ๘.๙ การหาอันดับของทีมเพ่ือจัดอันดับหรือเขาทําการแขงขันในรอบตอไป ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๘.๙.๑ ถามีคะแนนเทากัน ๒ ทีมข้ึนไปใหดูจํานวนแมทชท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกวาจะไดอันดับท่ี
ดีกวา 
  ๘.๙.๒ หากดําเนินการตามขอ ๘.๙.๑ แลวยังเทากัน ใหดูจากคะแนนไดหารดวยคะแนนเสียทีม
ใดมีผลคะแนนมากกวา ไดอันดับท่ีดีกวา 
   8.9.3 หากดําเนินการตามขอ 8.9.2 แลวยังเทากัน ใหดําเนินการโดยวิธีจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ี
ดีกวาของทีม 
  8.9.4 การหาทีมอันดับท่ี 3 ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเขาทําการในรอบตอไป ใหดําเนินการตามขอ 8.9.1 , 
8.9.2 และ 8.9.3 ตามลําดับ 

 ขอ ๙ กําหนดการแขงขัน 

 คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา เปนผูกําหนดวันเวลา และสถานท่ีในการแขงขัน และ
อาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๑  

 ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
 ๑๐.๑ ชุดแขงขัน  ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) หรือ



สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบันหรืออนุโลมใหใชกางเกงขาสั้นรัดรูปโดยขายาวจากเปา
ไมเกิน 5 เซนติเมตร เสื้อไมมีแขน 
 ๑๐.๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด เปนชุดท่ีแจงสีไว  
 ๑๐.๑.๒ ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขันตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิค
กีฬา ในวันประชุมผูจัดการทีม 
 ๑๐.๑.๓ ใหผูเขารวมแขงขันทุกทีมแตงกายถูกตองตามท่ีกําหนดไวในกติกา และตองติด
หมายเลขประจําตัว ไวท่ีเสื้อท้ังดานหนา และดานหลังตามท่ีกําหนดในกติกาแขงขันวอลเลยบอลใหใชหมายเลข  
1 - 2 เทานั้นโดยหมายเลขเสื้อตองตรงกับท่ีแจงไวในเอกสารการสมัคร 
 ๑๐.๑.๔ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 
หรือตามกฎของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) หรือสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
 ๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  

 ขอ ๑๑ ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑๑.๒ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อและลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กําหนดไว เม่ือพนเวลาท่ีกําหนดแขงขันไว ๑๕ นาที ทีมใดยังไมลงแขงขัน ใหปรับ
ทีมนั้นเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๑.๓ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน ใหหมดสิทธิ์ ลงทําการแขงขัน
รายการแขงขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง 
 ๑๑.๔ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุอัน
สมควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐และขอ 
๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๑๑.๕ ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาท่ีดีและ 
ปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 

 ขอ ๑๒ รางวัลการแขงขัน 
 ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง  ดังนี้ 
 รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง พรอมเกียรติบัตร  
 รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน พรอมเกียรติบัตร  
 รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง  พรอมเกียรติบัตร  

 ขอ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน 

 ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
 ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวดท่ี ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑  



แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและคําวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเปนท่ีสุด 
  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี                              พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย)  
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  
 

 

 


