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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

คร้ังที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 

…………………………………. 
 ประกาศอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย       
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 
 อาศัยอ านาจตามความในหัวข้อ  26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย                     
แห่งประเทศไทยว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย      
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้ เ รียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ                   
ในคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล” 
 ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
  3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ. ศ. 2559 
  3.2 ให้ใช้กติกาของสหพันธ์กีฬากีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
 ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 
  4.1 ทีมชาย 
  4.2 ทีมหญิง 
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ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  
การจัดการแข่งขันกีฬากีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ6. จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
  6.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกินประเภทละ 1 ทีมและ 
ในแต่ละทีมส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 

6.2 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขัน
ได้ประเภทละไม่เกิน 12 คน จากรายช่ือตามข้อ 6.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อน
เริ่มการแข่งขันโดยจะมีนักกีฬาในนามผู้แทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย               
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559      
ได้ไม่เกินประเภทละ 2 คน และต้องแจ้งคุณสมบัติดังกล่าวในเอกสารการยืนยันรายช่ือนักกีฬาให้ชัดเจน ท้ังนี้           
การยืนยันรายช่ือดังกล่าว ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนเสร็จส้ินการประชุม  

หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการตัดรายช่ือนักกีฬาจากล าดับท้ายสุดขึ้นมา ให้เหลือไม่เกิน 12 คน โดยให้ท่ีประชุมผู้จัดการทีมร่วมเป็น
สักขีพยาน และหลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือเปล่ียนแปลง       
ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 
  6.3 ในขณะท าการแข่งขันต้องมีนักกีฬาท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ 36 ปีขึ้นไป) ลงท าการ
แข่งขันอย่างน้อย 2 คนในทุกเวลาไม่ว่าจะมีการเปล่ียนตัวนักกีฬาหรือไม่ก็ตาม โดยการนับอายุของนักกีฬาให้ใช้    
ปี พ.ศ.ท่ีท าการแข่งขัน (พ.ศ.2561) เป็นตัวต้ังแล้วลบด้วยปี พ.ศ.เกิดของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) 
ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุเท่ากับ 2561 – 2523 = 38 ปี 
  6.4 ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน       
1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 
 ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 
  7.1 ในการจัดการแข่งขันรอบแรก ให้เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย โดยพิจารณาจาก
จ านวนทีม ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม ซึ่งให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้แทนคณะอนุกรรมการ  
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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  7.2 การจับสลากแบ่งสายในรอบแรกให้ด าเนินการดังนี้ 
   7.2.1 ให้จับสลากทีมท่ีได้อันดับ 1 ถึงอันดับ 3 จากการแข่งขันครั้งท่ีผ่านมาแยกกันอยู่
ทีมละสายโดยไม่ให้อยู่ร่วมสายเดียวกันเว้นแต่จ านวนทีมมากกว่าจ านวนสาย  
   7.2.2 ให้ทีมสถาบันเจ้าภาพ มีสิทธิ์เลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่งในระหว่างด าเนินการ     
จับสลาก  
   7.2.3 ให้จับสลากทีมท่ีเหลือเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆของสาย 
  7.3 ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหาร 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ควบคุมดูแลและด าเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันให้เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อยรวมทั้งวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาโดยค าวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุด 
  7.4 ในการแข่งขันรอบสอง จนถึง รอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลาก
ประกบคู่แข่งขัน ตามสายการแข่งขันและก าหนดการแข่งขันท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ      
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดไว้แล้ว และในการจับสลากประกบ
คู่แข่งขัน ทีมท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรก ต้องไม่พบกันในรอบท่ีสอง และให้ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ
แข่งขันชิงชนะเลิศส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ 3 ร่วมกัน 
  7.5 การแข่งขันต้ังแต่รอบแรก จนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ ให้ใช้การแข่งขันในระบบชนะ 2       
ใน 3 เซท ส่วนในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้การแข่งขันในระบบชนะ 3 ใน 5 เซท 
  7.6 ในการแข่งขันรอบพบกันหมดทีมชนะได้ 2 คะแนนทีมแพ้ได้ 1 คะแนนส่วนทีมท่ีถูกปรับ    
เป็นแพ้เนื่องจากการท าผิดระเบียบหรือผิดกติกาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน 
  7.7 ในกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้าแข่งขันในรอบ
ต่อไป ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย          
แห่งประเทศไทยด าเนินการจับสลากจัดอันดับทีมเข้ารอบ 
 ข้อ8. กําหนดการแข่งขัน 
         ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา         
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนด วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการจัดการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1 ชุดแข่งขัน  
   9.1.1 ให้แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุดเป็นชุดสีเข้ม 1 ชุดและชุดสีอ่อน 1 ชุด 
และต้องแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 
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   9.1.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแต่งกายสุภาพ รองเท้ากีฬา  
ไม่อนุญาตให้สวมใส่กางเกงยีนส์และกางเกงสามส่วน กางเกงขาสั้น มาปฎิบัติหน้าที่ 
    9.1.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในกติกาและ ต้องติด
หมายเลขประจําตัวไว้ที่เสื้อทั้งด้านหน้า ด้านหลังและที่ด้านหน้าของกางเกง ตามท่ีก าหนดในกติกาการแข่งขัน    
โดยให้หมายเลข 1-20 เท่านั้นและหมายเลขดังกล่าวต้องตรงกับท่ีแจ้งไว้ในเอกสารยืนยันรายช่ือนักกีฬา            
โดยนักกีฬาท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี (ต้ังแต่ 35 ปีลงไป) ให้ใช้หมายเลข 1-10 และนักกีฬาท่ีมีอายุมากกว่า 35 ป ี
(ต้ังแต่ 36 ปีขึ้นไป) ให้ใช้หมายเลข 11 ถึง 20 
   9.1.4 ในกรณี ท่ีชุดแข่งขัน หรือหมายเลขเส้ือมีปัญหา  ให้อยู่ ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยอาจจะอนุโลมได้ตามความจ าเป็น 
   9.1.5 ส าหรับเครื่องป้องกัน หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ      เป็นเลิศในคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน  
   ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยอุปกรณ์การแข่งขันท่ีสมาคม     
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
 ข้อ 10. ข้อปฏิบัติการแข่งขัน 

10.1 ให้เจ้าหน้าที่ทีมส่ง AD CARD ของผู้เข้าแข่งขัน ให้ตรงกับรายชื่อและหมายเลขที่ได้
ลงทะเบียนไว้แล้วในเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬา 12 คน กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนกําหนดเวลา
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 

10.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

  10.3 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและ 
ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  10.4 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี
และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา
ลงโทษเพิ่มต่อไป 
 ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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 ข้อ 12. การประท้วง 
  ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ. ศ. 2559 
 ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน 

ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ียืนยันรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง 

  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน 
  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 
 ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ  
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 15.ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหาร 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  27 กมุภาพันธ์  พ. ศ. 2561  
 
 
 
 

 ( รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม ) 
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


