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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
………………………………….
ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลั ย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิด
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ. ศ. 2559 คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด”
ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ใช้ระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิท ยาลั ยแห่ ง ประเทศไทย ว่าด้วย การจั ดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
3.2 ให้ ใ ช้ ก ติ ก าของสหพั น ธ์ กีฬ าวอลเลย์ บ อลนานาชาติ (FIVB) ซึ่ ง สมาคมกี ฬ าวอลเลย์ บ อล
แห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
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ข้อ 6. จํานวนผู้เข้าแข่งขัน
6.1 ให้แต่ละหน่ วยงานส่ งนั กกี ฬาสมั ครเข้ าร่ วมการแข่ งขั นไม่เกินประเภทละ 1 ทีม และในแต่ ละที ม
ประกอบด้วยนักกีฬา 2 คน และอาจมีนักกีฬาสํารองได้อีกไม่เกิน 2 คน โดยต้องมีนักกีฬาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ 36
ปีขึ้นไป) อย่างน้อย 1 คน ซึ่งการนับอายุของนักกีฬาให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ทําการแข่งขัน (พ.ศ. 2562) เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วยปี
พ.ศ. เกิดของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) ยกตัวอย่าง เช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524 มีอายุเท่ากับ 2562
– 2524 = 38 ปี
6.2 ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน
7.1 ในการจั ดการแข่ งขั นรอบแรก ให้ เป็ นการแข่ งขั นออกเป็ นสาย โดยพิ จารณาจากจํ านวนที ม
ที่เข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม ซึ่งให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
7.2 การจับสลากแบ่งสายในรอบแรกให้ดําเนินการดังนี้
7.2.1 ให้จับสลากกิ นที่ ได้อันดั บ 1 อันดับ 3 จากการแข่ งขั นครั้ งที่ ผ่านมาแยกกั นอยู่ที มละสาย
โดยไม่ให้อยู่ร่วมสายเดียวกันและเว้นแต่จํานวนทีมมากกว่าจํานวนสาย
7.2.2 ให้ทีมสถาบันเจ้าภาพ มีสิทธิ์เลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่งในระหว่างดําเนินการจับสลาก
7.2.3 ให้จับสลากทีมที่เหลือ เข้าสู่ตําแหน่งต่างๆของสาย
7.3 ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่า ยส่งเสริ มกีฬาเพื่อความเป็นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริ หารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ควบคุมดูแลและดําเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย
รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาโดยคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
7.4 ในการแข่ งขั นรอบสอง จนถึง รอบชิงชนะเลิ ศ ให้แข่ง ขันแบบแพ้คั ดออก โดยการจั บ สลาก
ประกบคู่แข่งขัน ตามสายการแข่งขันและกํา หนดการแข่ง ขันที่คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้แล้ว และในการจับสลากประกบคู่แข่งขันทีมที่มาจาก
สายเดียวกันในรอบแรก ต้องไม่พบกันในรอบที่สอง และให้ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศส่วนที มแพ้
ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ 3 ร่วมกัน
7.5 ในการแข่งขันแต่ละครั้งหรือในแต่ละเซต ให้ผู้จัดการทีมพิจารณาจัดส่งนักกีฬาลงทําการแข่งขัน
2 คน โดยต้องมีนักกีฬาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ 36 ปีขึ้น) อย่างน้อย 1 คน
7.6 อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาสํารองได้ในระหว่างการแข่งขัน โดยให้เปลี่ยนได้ตลอดเวลา
แต่ทั้งนี้ในระหว่างการแข่งขันต้องมีนักกีฬาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ 36 ปี ขึ้นไป) ลงทําการแข่งขันอย่างน้อย 1 คน
ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาหรือไม่ก็ตาม
7.7 การแข่งขันแต่ล่ะครั้งให้ แข่งขันในระบบชนะ 2 ใน 3 เซท โดย ทีมใดชนะ 2 เซต ก่อนทีมนั้ น
เป็นฝ่ายชนะการแข่งขันครั้งนั้น
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7.8 ในการแข่ งขั นแบบพบกั นหมด ที มชนะได้ 2 คะแนน ที มแพ้ ได้ 1 คะแนน ส่ วนที มที่ ถู กปรั บแพ้
เนื่องจากการทําผิดระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
7.9 ในกรณีที่มีที มได้ค ะแนนเท่า กั น และจะต้ องพิจ ารณาให้ ที มใดที มหนึ่ง เข้า แข่ ง ขั น รอบต่ อ ไป
ให้จับสลากจัดอันดับทีมเข้ารอบ
ข้อ 8. กําหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กําหนด วัน เวลาและสถานที่ในการจั ดการ
แข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจําเป็น
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 ชุ ด แข่ ง ขั น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและกติ ก าการแข่ ง ขั น ของสมาคมกี ฬ าวอลเลย์ บ อล
แห่งประเทศไทย หรือดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะอนุโลมและให้ใช้หมายเลขเสื้อ 1 - 4 เท่านั้น
โดยนักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี (อายุตั้งแต่ 35 ปี ลงมา) ให้ใช้หมายเลข 1 - 2 และนักกีฬาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี (อายุ
ตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป) ให้ใช้หมายเลข 3-4
9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยอุปกรณ์การแข่ง ขั น
ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติการแข่งขัน
10.1 ผู้เข้าร่วมแข่ งขั นต้องยอมรับคําตั ดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.2 ตลอดเวลาการแข่ ง ขั น ผู้แข่งขันต้ องประพฤติ ตนให้ ส มกั บความเป็นนั กกีฬาที่ ดีและต้ อ ง
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่า
ไม่เพียงพอ ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มต่อไป
ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้ อยู่ ในดุ ลพิ นิ จของคณะกรรมการการจั ดการแข่ งขั นโดยความเห็ นชอบของคณะอนุ กรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วง
ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
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ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาการที่เข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ ยวกั บการใช้ ประกาศนี้ให้คณะอนุ กรรมการฝ่ายส่งเสริ มกีฬาเพื่ อความเป็ นเลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ข้ อ 15. ให้ ป ระธานอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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