
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 

 
 ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32  จึงวางระเบียบไว้   ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 พ.ศ. 2562 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  (FIVB) ฉบับที่สมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 

4.1 ทีมชาย 
4.2 ทีมหญิง 

 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราช

ภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 10 และ ข้อ 11 
 ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

6.1 แต่ละมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้  ประเภทชาย 1 ทีม  และประเภทหญิง 1  
ทีม และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน  3  คน 

6.2  ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน จาก
รายชื่อตามข้อ 6.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 

6.3  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน ตามข้อ 6.2 แล้วไม่ 
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
 7.1 กรณีมีทีมเข้าร่วมไม่เกิน 11 ทีม  

  7.1.1 รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย โดยวิธีการจับสลากจากทีมที่เข้าร่วมการ 
แข่งขันทั้งหมดและแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เ พ่ือหาทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายเข้า
แข่งขันในรอบต่อไป (โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจะจัดแยกสายกัน) 



 
 

 

7.1.2 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศให้ทีมที่ 1 ของสาย A  พบกับที่ 2 ของสาย B และทีม
ที่ 1 ของสาย B  พบกับที่ 2 ของสาย A 

7.1.3 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ได้
ต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 

7.2 กรณีมีทีมเข้าร่วมเกิน 11 ทีม 
 7.2.1 รอบแรกแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย โดยวิธีการจับสลากจากทีมที่เข้าร่วมการ 

แข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่  2 ของแต่ละสายเข้า
แข่งขันในรอบต่อไป (โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจะจัดแยกสายกัน) 

 7.2.2 รอบที่สอง ให้ผู้ชนะที่ 1 ของแต่ละสายเป็นทีมยืนและให้ที่ 2 ของแต่ละสายจับสลาก
ประกบคู่ (โดยไม่ให้ทีมที่แข่งขันในรอบแรกพบกัน) 

7.2.3 รอบรองชนะเลิศ ให้ท าการจับสลากประกบคู่ใหม่ 
7.2.4 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ได้ต าแหน่งที่ 3 

ร่วมกัน 
ข้อ 8  ก าหนดการแข่งขัน 

  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

9.1 ชุดแข่งขันนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามข้อก าหนดของ 
สมาคมฯ 
  9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การแข่งขันของเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันก าหนด 
 ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมตามวัน เวลา และสถานที่    
ที ่ ทางเจ้าภาพก าหนด (ถ้าทีมใดไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมให้ถือมติของที่ประชุมเป็นอันสิ้นสุด)   

  10.2 การละเมิดกติกาจนถึงผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ถือเป็นความผิดอย่างร้ ายแรง
จะต้องถูกลงโทษจากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคพิจารณาโทษต่อไป
  10.3 ให้นักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องไปท าการแข่งขันตามวัน เวลา สถานที่แข่งขันที่
ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดไว้ 
  10.4 ทีมใดที่มีผู้เล่นน้อยกว่า 2 คน ให้ปรับเป็นแพ้ และชุดใดเลยก าหนดเวลาแข่งขันไปแล้ว 
15 นาที ยังไม่ลงท าการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ทีมที่ถูกปรับให้แพ้จะต้องลงท าการแข่งขันในนัดต่อไป
ตามปกติ 
  10.5 ในวันแข่งขันทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังด าเนินการอยู่ ให้ปรับทีมนั้นเป็น
แพ้  และให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและกรรมการฝ่ายเทคนิคพิจารณาโทษ 



 
 

 

  10.6 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน  ต้องแต่งกายตามกติกาและระเบียบของสหพันธ์วอลเลย์บอล  
และต้องแจ้งชุดที่จะใช้ในการแข่งขัน ซึ่งมีสีแตกต่างกัน จ านวน 2 ชุดให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเพ่ือประโยชน์ในการ
ตัดสิน 
  10.7 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัย ต้องยอมรับนับถือผู้ตัดสินและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและควบคุมการแข่งขันในครั้งนั้น 
  10.8 ให้การแข่งขันเป็นไปตามก าหนดที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32        
“กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 12 การประท้วง 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562  ข้อ 16 
 ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 18 
 ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที ่32“กาสะลองค าเกมส์”รกัษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 


