ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 01-05
...............................................................
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั43
้งที่
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ง ที่ 43 คณะกรรมการบริหาร กีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามห าวิทยาลัยแหงประเทศไ ทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมกีฬา
วอลเลยบอลแหงประเทศไทยประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบันแตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีมชาย
2.2 ทีมหญิง
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคม กี ฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย
กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ใหแตละมหาวิทยาลัย สมัครเข ารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม ในแตละ
ทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 15 คน
4.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการ
แขงขันไดประเภทละไมเกิน 12 คน จากรายชื่อตามขอ 4.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก
และหรือรอบมหกรรม ในวันประชุมผูจ ัดการทีมกอนเริ่มการแขงขันโดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 43 ไดไมเกินประเภทละ 2 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อ
นักกีฬาใหชัดเจน ทั้งนี้ การยืนยันรายชื่อดังกลาว ตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนเสร็จสิ้นการประชุม หากไม
สามารถดําเนินการไดใหปฏิบัติตามขอ 4.3
4.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ทีม หนึ่งทีมใดไมเขารวม
ประชุม หรือไมสงผูแท นอยางเปนทางการเขารวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตาม
ขอ 4.2 ให คณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อ นักกีฬา
จากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 12 คน โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
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4.4 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน
ตามขอ 4.2 หรือ 4.3
แลวไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.5 ในแตละที มใหมีเจาหนาที่ที มไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน
ผูฝก สอน 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 รอบคัดเลือกใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 รอบมหกรรม ใหจัดการแขงขัน ดังนี้
5.2.1 ใหทีมที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ครั้งที่ผานมา
จัดอยูในอันดับที่ 1 ของสาย A
5.2.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพมีสิทธิเลือกอยูสายใดสายหนึ่งในรอบแรกได
5.2.3 ทีมหญิง จํานวน 16 ทีม
(1) รอบแรกใหแบงออกเปน4 สาย ๆ ละ 4 ทีม โดยวิธีจับฉลากและในแต
ละสายแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของ
แตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(2) รอบทีส่ อง ใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจับฉลากทีมอันดับที่ 1 ของ
สายเขาสูตําแหนง ทีมยืน และใหจับฉลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมา
ประกบคูกับทีมอันดับที1่ โดยทีมทีม่ าจากสายเดียวกันในรอบแรกตอง
ไมพบกันในรอบนี้ และในการจับฉล ากใหผูแทน คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับฉลากและ
ดําเนินการจับฉลากประกบคูแขงขัน
(3) รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบ แพคดั ออก
ตามสายการแขงขัน ดังนี้
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ที่ 1 สาย

W 25
W 29

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

W 26

W 31 - W

ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

ชนะเลิศ

W 27
W 30
W 28

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

ชิงอันดับที่ 3

ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ

ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขัน

5.2.4 ทีมชาย จํานวน 24 ทีม
(1) รอบแรก ใหแบงออกเปน 8 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับฉลากและ
ในแตละสายแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่
2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(2) รอบที่สอง ใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจับฉลากทีมอันดับที1่ ของ
สายเขาสูตําแหนงทีมยืน และใหจับฉลากทีมอันดับที่ 2 ของสาย
มาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมทีม่ าจากสายเดียวกันในรอบแรก
ตองไมพบกันในรอบนี้ และในการจับฉลากใหผูแทนคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับฉลากและ
ดําเนินการจับฉลากประกบคูแขงขัน
(3) รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพ
คัดออกตามสายการแขงขัน ดังนี้

4

ที่ 1 สาย

M 25

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 33
M 26
M 37

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

M 27
M 34
M 28

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 39 - M 40
M 29

ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

ชนะเลิศ
M 35

M 30
M 38

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 31
M 36

ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 32
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อันดับที่ 3

ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิง

5.2.5 การใหคะแนนในการแขงขัน รอบพบกันหมด
(1) ทีมชนะได 2 คะแนน
(2) ทีมแพได 1 คะแนน
(3) ทีมที่ถูกปรับเป นแพ เนื่องจากการกระทําผิดระเบียบฯ หรือกติกาการ
แขงขันไมไดคะแนน
5.2.6 ในกรณีที่มีทีมได คะแนนเทากัน และจะตองพิจารณา ใหทมี ใดทีมหนึง่ เขา
แขงขันรอบตอไป ใหผแู ทนคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีจับฉลาก และดําเนินการจับฉลากจัดอันดับทีมเขารอบ
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที
และ ใ่ น
การแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน
7.1.1 ใหแตละทีม ควรมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีเขม1ชุด และชุดสีออน 1
ชุด
7.1.2 ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน หรือผูช วยผูฝกสอนแจงสีของชุ ดแขงขัน ตอ
คณะกรรมการจัดการแขงขัในวั
น นประชุมผูจัดการทีม
7.1.3 ใหผูเขาแขงขันทุกทีมแตงกายถูกตองตามที่กําหนดไวในกติกาและตองติด
หมายเลขประจําตัวไวที่เสื้อทั้งดานหนาและดานหลังและที่ดานหนาของกางเกงตามที่กําหนดในกติกาการแขงขัน
โดยใหใชหมายเลข 1-20 เทานั้นและหมายเลขดังกลาวตองตรงกับที่แจงไวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา
7.1.4 สําหรับเครื่องปองกัน หรืออุปกรณเสริมอื่น ๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปเลินศ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
7.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
8.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ใหตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ไดลงทะเบียนไว
แลวในแบบการแขงขันประจําวัน ให กบั คณะกรรมการจัดการแขงขั นกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา
30 นาที
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8.3 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่
กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตา มคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคําสั่ง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.4 ตลอดเวลา การแขงขัน ผูแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬ าที่ดี
และตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.5 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาล งโทษในเบื้องตน
ตามสมควรแกกรณี และหากเห็นวาไมเพียง พอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดย
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตาม หมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11 รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ ยืนยันรายชื่อ เขารวม
การแขงขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

