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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คร้ังที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
…………………………………. 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  26 แห่งระเบียบคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย            
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
พ. ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ               
ในคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร        
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด” 
 ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
  3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย           
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ. ศ. 2559 
  3.2 ให้ใช้กติกาของสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
 ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 
  4.1 ทีมชาย 
  4.2 ทีมหญิง 
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 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย       
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ 6. จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
  6.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกินประเภทละ 1 ทีม         
และในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา 2 คน และอาจมีนักกีฬาส ารองได้อีกไม่เกิน 2 คน โดยต้องมีนักกีฬา      
ท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ 36 ปีขึ้นไป) อย่างน้อย 1 คน ซึ่งการนับอายุของนักกีฬาให้ใช้ปี พ. ศ. ท่ีท าการ
แข่งขัน (พ. ศ. 2561) เป็นตัวต้ัง แล้วลบด้วยปี พ. ศ. เกิดของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) ยกตัวอย่างเช่น      
ปีแข่งขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุเท่ากับ 2561 – 2523 = 38 ปี 
  6.2 ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 
1 คน 
 ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 
  7.1 ในการจัดการแข่งขันรอบแรก ให้เป็นการแข่งขันออกเป็นสาย โดยพิจารณาจากจ านวน
ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม ซึ่งให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  7.2 การจับสลากแบ่งสายในรอบแรกให้ด าเนินการดังนี้ 
   7.2.1 ให้จับสลากกินท่ีได้อันดับ 1 อันดับ 3 จากการแข่งขันครั้งท่ีผ่านมาแยกกันอยู่
ทีมละสายโดยไม่ให้อยู่ร่วมสายเดียวกันและเว้นแต่จ านวนทีมมากกว่าจ านวนสาย  
   7.2.2 ให้ทีมสถาบันเจ้าภาพ มีสิทธิ์เลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่งในระหว่างด าเนินการ
จับสลาก  
   7.2.3 ให้จับสลากทีมท่ีเหลือ เข้าสู่ต าแหน่งต่างๆของสาย 
  7.3 ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ควบคุมดูแลและด าเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันให้เป็นไป         
ด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาโดยค าวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุด 
  7.4 ในการแข่งขันรอบสอง จนถึง รอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการ        
จับสลากประกบคู่แข่งขัน ตามสายการแข่งขันและก าหนดการแข่งขันท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา    
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดไว้แล้ว และในการ     
จับสลากประกบคู่แข่งขันทีมท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรก ต้องไม่พบกันในรอบท่ีสอง และให้ทีมท่ีชนะ      
ในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ 3 ร่วมกัน 
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  7.5 ในการแข่งขันแต่ล่ะครั้งหรือในแต่ล่ะเซต ให้ผู้จัดการทีมพิจารณาจัดส่งนักกีฬาลงท าการ
แข่งขัน 2 คน โดยต้องมีนักกีฬาท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ 36 ปีข้ึน) อย่างน้อย 1 คน 
  7.6 อนุญาตให้มีการเปล่ียนตัวนักกีฬาส ารองได้ในระหว่างการแข่งขัน โดยให้เปล่ียนได้
ตลอดเวลา แต่ท้ังนี้ในระหว่างการแข่งขันต้องมีนักกีฬาท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ 36 ปีขึ้น) ลงท าการแข่งขัน
อย่างน้อย 1 คน ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนตัวนักกีฬาหรือไม่ก็ตาม 
  7.7 การแข่งขันแต่ล่ะครั้งให้แข่งขันในระบบชนะ 2 ใน 3 เซท โดย ทีมใดชนะ 2 เซต        
ก่อนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันครั้งนั้น 
  7.8 ในการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ส่วนทีมท่ีถูก
ปรับแพ้ เนื่องจากการท าผิดระเบียบหรือ กติกาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน 
  7.9 ในกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้าแข่งขันรอบ
ต่อไป ให้จับสลากจัดอันดับทีมเข้ารอบ 
 ข้อ 8. กําหนดการแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา    
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนด วัน เวลาและ
สถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1 ชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล   
แห่งประเทศไทยหรือ ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะอนุโลมและให้ใช้หมายเลขเส้ือ 1 -4 
เท่านั้น โดยนักกีฬาท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี ( อายุต้ังแต่ 35 ปีลงมา )ให้ใช้หมายเลข 1 - 2 และนักกีฬาท่ีมีอายุ
มากกว่า 35 ปี (อายุต้ังแต่ 36 ปีข้ึนไป) ให้ใช้หมายเลข 3-4 
  9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยอุปกรณ์     
การแข่งขันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
 ข้อ 10. ข้อปฏิบัติการแข่งขัน 
  10.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้อง
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  10.3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร  
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แก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มต่อไป 
 ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
  ให้ อยู่ ใน ดุ ลพิ นิ จขอ งคณ ะกรรมการการจัดการแข่ งขัน โดยความ เห็ น ชอบของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่ อความเป็น เลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย                 
แห่งประเทศไทย 
 ข้อ 12. การประท้วง 
  ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
 ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน 
  ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาการท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้  
  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง 
  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน 
  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 
 ข้อ 14. ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา           
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือ
เป็นที่สุด 
 ข้อ 15.ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี    27    กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560  

 
 
 
 

 ( รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม ) 
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 
 


