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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 4๔ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
  

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                       
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด” 

ข้อ ๒ ระเบียบ น้ีให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย              
ครั้งที่ ๔4 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย   

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน 

๔.๑ ทีมชาย 
๔.๒ ทีมหญิง 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
๕.๑ ให้ เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ งระเบียบสถาบัน                 

การพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๒ นักกีฬาที่เคยเป็นตัวแทนในนามประเทศไทยจากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

มี ๒ รายการ คือการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ และ กีฬาซีเกมส์  
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
(๑) นักกีฬาแต่ละทีมต้องมีไม่น้อยกว่า ๒ คน และไม่เกิน ๓ คน 
(๒) แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๒ ทีมเท่าน้ัน 
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(๓) กรณีที่นักกีฬาในทีมมีคุณสมบัติเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ลงท าการแข่งขันได้ โดยมี
จ านวนนักกีฬา ทีมละไม่เกิน ๑ คน 

(๔) หลังจากวิทยาเขตยืนยันรายช่ือนักกีฬาแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งส้ิน 

(๕) ในกรณีที่ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทีมใดทีมหน่ึงไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่
ด าเนินการยืนยันรายช่ือในวันประชุมผู้จัดการทีมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันด าเนินการตัดรายช่ือนักกีฬาใน
ล าดับสุดท้ายออก โดยให้ที่ประชุมผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยาน    

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน  
(๒) ผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน  
๗.๑ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต

และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต  จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) รอบแรก จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
(๒) รอบสอง จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ๑๖ ทีม 
(๓) รอบสาม จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ๘ ทีม 
(๔) รอบรองชนะเลิศ แข่งขับแบบ ทีมชนะ พบ ทีมชนะ 
(๕) รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะจากรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ส่วนทีม

แพ้จากรอบรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
 ๗.๓ การให้คะแนนในการแข่งขันรอบพบกันหมด 

(๑) ทีมชนะได้ ๒ คะแนน 
(๒) ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน 
(๓) ทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้ เน่ืองจากกระท าผิดระเบียบฯ หรือกติกาการแข่งขันไม่ได้

คะแนน 
 ๗.๔ การจัดอันดับการเข้ารอบ ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ด าเนินการดังน้ี 

(๑) น าคะแนนที่ได้ของทุกทีมในสายเดียวกันหารด้วยคะแนนที่เสีย 
(๒) ในกรณีด าเนินการตามข้อ ๗.๔.๑ แล้วยังเท่ากันอยู่ให้น าเซตที่ได้ของทุกทีมใน

สายเดียวกัน หารด้วยเซตที่เสีย ทีมที่มีอัตราส่วนมากกว่าเป็นทีมที่อยู่ในอันดับสูงกว่า 
(๓) ถ้าด าเนินการตามข้อ ๗.๔.๑ และข้อ ๗.๔.๒ แล้วยังเท่ากันอีกให้พิจารณานัด

สุดท้ายของทั้ง ๒ ทีมทีมใดชนะให้ถือว่ามีอันดับที่ดีกว่า 
(๔) ในกรณีเท่ากัน ๓ ทีม หรือมากกว่าให้น าผลการแข่งขันเฉพาะของทีมที่เกี่ยวข้อง

เท่าน้ันมาพิจารณาด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๗.๔.๑ และ ข้อ ๗.๔.๒ 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนในสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบและกตกิาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๘.๓ กรณีทีมใด นักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีม ละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษาประพฤติ

ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ 
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย 
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น

อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานและท าการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัด การแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งป ระเทศไทย           

ครั้งที่  ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการ ใช้ระเบียบน้ี    

                     ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

         
 

                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                   รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                     กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 


