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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                     
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 

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 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล” 

ข้อ ๒ ระเบียบ น้ีให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย              
ครั้งที่ ๔4 กีฬาวอลเลย์บอล 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล

แห่งประเทศไทยประกาศใช้  
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน 

๔.๑ ทีมชาย 
๔.๒ ทีมหญิง 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวดที่ ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา       

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา  
ให้แต่ละวิทยาเขตส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายช่ือ

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๕ คน และไม่น้อยกว่า ๖ คน 
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๖.๒ ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ประเภทละ ๑๒ คน 
จากรายช่ือตามข้อ ๖.๑ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน ๑ วัน  

๖.๓ หลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันตามข้อ ๖.๒ แล้วไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

๖.๔ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วยทีมชายและทีมหญิงจ านวนทีมละ ๕ คน ได้แก่ 
(๑)  ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน  
(๒)  ผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน  
(๓)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนไม่เกิน จ านวน  ๒  คน 
(๔)  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน  ๑  คน   

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
       การจัดการแข่งขันจะต้องมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ ทีมในแต่ละประเภท

และลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ ทีม จึงจะท าการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ 
ทีม ให้ถือเป็นการประลอง 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม ดังน้ี 
๗.๑ ระบบการแข่งขัน 

(๑) จ านวนทีมสมัครเข้าแข่งขัน ไม่เกิน ๕ ทีม ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมด น าเอา
ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒ แข่งขันชิงชนะเลิศ อันดับที่ ๓ และอันดับที่ ๔ ให้ได้อันดับที่ ๓ ร่วมกัน  
      (๒ ) ถ้าทีมสมัครเข้ าแข่งขัน ๖ – ๘ ทีม ให้แบ่ งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย  
ได้แก่ ก  และ  ข 

   รอบแรก จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย น าเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ
ที่ ๑ และ ๒ แต่ละสายเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  

         รอบรองชนะเลิศ ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ ของสาย ก แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน
อันดับที่ ๒ ของสาย ข และทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๒ ของสาย ก แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ ของสาย ข 

   รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ ให้แข่งขันชิงชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ส่วนทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับที่ ๓ ร่วมกัน 

(๓) ถ้าทีมสมัครเข้าแข่งขัน ๙ - ๑๑ ทีม ให้แบ่งการแข่งจัดออกเป็น ๔ สาย ได้แก่ ก 
ข ค และ ง 

   รอบแรก จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย น าเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ
ที่ ๑ และ ๒ แต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบสอง 
                                รอบสอง จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย 
ได้แก่ สาย X และ Y ท าการจับสลากทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย ซึ่งทีมที่มาจากสายเดียวกัน
ในรอบแรกต้องไม่พบกันในรอบน้ี ให้ผู้แทนคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันเป็ นผู้ก าหนดวิธีการและ
ด าเนินการจับสลากประกบคู่แข่งขัน 
  รอบรองชนะเลิศ ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ ของสาย X แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน
อันดับที่ ๒ ของสาย Y และทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๒ ของสาย X แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ ของสาย Y 
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  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ ให้แข่งขันชิงชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ส่วนทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้อันดับที่ ๓ ร่วมกัน  
 ๗.๒ การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขัน ๓ ใน ๕ เซทตลอดการแข่งขัน 

๗.๓ การให้คะแนนในการแข่งขัน แบบพบกันหมด 
(๑) ทีมชนะได้ ๒ คะแนน 
(๒) ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน 
(๓) ทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้เน่ืองจากการกระท าระเบียบหรือกติกาการแข่งขันไม่ได้

คะแนน 
๗.๔ ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหน่ึงเข้าแข่งขันรอบ

ต่อไป ให้พิจารณาดังน้ี 
(๑) ให้นับคะแนนที่ได้หารด้วยคะแนนที่เสีย ทีมใดมีผลหารมากกว่าให้ถือว่าทีมน้ัน

ชนะ 
(๒) ถ้าผลของคะแนนเท่ากันให้นับจ านวนเซทที่ได้หารด้วยจ านวนเซทที่เสียทีมใดที่มี

ผลหารมากกว่าให้ถือว่าทีมน้ันชนะ 
(๓) ถ้าหากด าเนินการตามข้อ (๒) แล้วยังมีผลลัพธ์เท่ากันให้พิจารณาผลการแข่งขัน

ของคู่กรณี ทีมใดชนะจะได้ผ่านไปแข่งขันในรอบต่อไป 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดีและปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด   

๘.๓ ให้ ผู้จัดการทีม ส่งรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้ตรงหมายเลขประจ าตัวที่ได้
ลงทะเบียนไว้ แล้วส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้ฝึกสอนก่อนการแข่งขัน ๑ วัน 

๘.๔ นักกีฬาทีมใด ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่  
ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าส่ังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือตามค าส่ัง
กรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่ งขันรายงานคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาโทษตามระเบียบกีฬาสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘.๕ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ 
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

(๑) ให้แต่ละทีมควรเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดสีเข้ม ๑ ชุด และชุดสี
อ่อน ๑ ชุด 

(๒) ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขัน ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุม
จับฉลากแบ่งสายก่อนการแข่งขัน ๑ วัน  

(๓) ให้ ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกติกาและต้องติด
หมายเลขประจ าตัวไว้ที่เส้ือทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามที่ก าหนดในกติกาการแข่งขันโดยให้ใช้หมายเลข  ๑ – ๑๘ 
เท่าน้ัน และหมายเลขเส้ือต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร หัวหน้าทีมต้องติดแถบถาวรกลางหน้าอกเส้ือใต้
หมายเลข 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น
อุปกรณ์แข่งขันที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง  

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 

ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้ เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย           
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย              

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนีh 

ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

         
                          (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 

                        รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
                         ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

                       กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


