
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 

 
 ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือครั้งที่  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 
5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

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

6.1 แต่ละมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทชาย 1 ทีม และประเภทหญิง 1 ทีม   
และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 

6.2 ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 12 คน จาก
รายชื่อตามข้อ 6.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 

6.3 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  ตามข้อ 6.2  แล้วไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1 หากมีทีมที่เข้าแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีมขึ้นไป  ให้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 สาย โดยวิธีการจับ  

สลากจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือคัดเลือกหาทีมที่ได้คะแนนที่ 
1 และที่ 2  ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

7.2  ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา
ตามความเหมาะสม 



 
 

 

7.3 รอบชิงชนะเลิศให้ทีมชนะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและทีมแพ้ ในรอบรองชนะเลิศได้  
ต าแหน่งที่ 3 ร่วม 

7.4 การให้คะแนน  
 7.4.1 แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เซ็ท ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนนทีมถูกปรับแพ้  

เนื่องจากท าผิดระเบียบ ฯ หรือกติกาการแข่งขันไม่ได้คะแนน 
 7.4.2 ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้ารอบต่อไป

ให้พิจารณา ดังนี้ 
(1) ให้นับจ านวนคะแนนที่ได้หารด้วยคะแนนที่เสีย ของทุกทีมในสายเดียวกัน ทีมใด 

มีผลหารมากกว่าให้ทีมนั้นชนะ และได้อันดับที่ดีกว่า 
(2) ถ้าผลหารของคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผลการแข่งขันเฉพาะคู่กรณี โดยให้

ทีมท่ีชนะในรอบนั้นได้อันดับที่ดีกว่า 
 (3) ถ้าหากด าเนินการตามข้อ (2) แล้ว ยังหาทีมที่ชนะไม่ได้ ให้ใช้วิธีการจับสลาก 

เพ่ือหาทีมเข้ารอบต่อไป 
ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 

 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ 
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

9.1 ชุดแข่งขันนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามข้อก าหนดของ 
สมาคมฯ 

9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การแข่งขันของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ก าหนด 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ 

ทางเจ้าภาพก าหนด ตลอดเวลาการแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี และจะต้อง
ปฏิบัติตามกติกาวอลเลย์บอลบทที่ 2 ข้อที่ 4 ว่าด้วย “สิทธิและหน้าที่ของ ผู้เล่นผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
ฯลฯ”  

10.2 การละเมิดกติกาจนถึงผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง 
จะต้องถูกลงโทษจากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคพิจารณาโทษต่อไป 

10.3 ทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องไปท าการแข่งขันตามวันเวลา สถานที่แข่งขันท่ีก าหนดไว้ 
10.4  ทีมใดที่มีผู้เล่นน้อยกว่า 6 คน ให้ปรับเป็นแพ้ และทีมใดเลยก าหนดเวลาแข่งขันไปแล้ว 

15 นาที ยังไม่ลงท าการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  ทีมที่ถูกปรับให้แพ้จะต้องลงท าการแข่งขันในนัดต่อไป
ตามปกติ 

10.5  ในวันแข่งขันทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังด าเนินการอยู่  ให้ปรับทีมนั้นเป็น
แพ้  และให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและกรรมการฝ่ายเทคนิคพิจารณาโทษ 



 
 

 

10.6  ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ต้องแต่งกายตามกติกา และระเบียบของสหพันธ์วอลเลย์บอล  และ
ต้องแจ้งชุดที่จะใช้ในการแข่งขัน ซึ่งมีสีแตกต่างกัน จ านวน 2 ชุด ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเพ่ื อประโยชน์ในการ
ตัดสิน 

10.7  หัวหน้าทีม ต้องท าเครื่องหมายแถบสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 8 เซนติเมตร บริเวณใต้เลข
ด้านหน้าเสื้อแข่งขัน 

10.8  ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัย  ต้องยอมรับนับถือผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและควบคุมการแข่งขันในครั้งนั้น 

10.9  ให้การแข่งขันเป็นไปตามก าหนดที่คณะกรรมการก าหนดไว้จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32         
“กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 12 การประท้วง 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
  ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 พ.ศ. 2562  ข้อ 18 
  ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ   
ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์”  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 


