
 
ประกาศ 

เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 41 ประจ าปี 2562 

 

------------------------------------------------------------ 
 

           เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ประจ าปี 2562
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ
บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดภายในของบุคลากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ประจ าปี 2562 จึงขอออกประกาศ เรื่อง การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดภายในของบุคลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที ่41 ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดของประกาศ ดังนี ้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 

ประจ าปี 2562” 
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หมายถึง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ประจ าปี 2562 
3. ข้อบังคับและกติกา การจัดการแข่งขัน 

 3.1 กติกาส าหรับการจัดการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 3.2 ประเภทการแข่งขัน 
  3.2.1 ประเภททีมหญิง 
  3.2.2 ประเภททีมชาย 
  3.2.3 ประเภททีมผสม 
 3.3 ถ้ามีจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน น้อยกว่า 4 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน  แต่หากมีจ านวนทีมที่สมัครตั้งแต่ 5 ทีม

ขึ้นไป ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฯ ก าหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้จัดการทีม
แต่ละทีมทราบในวันจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน 

 3.4 การนับคะแนนในการจัดการแข่งขัน 
  3.4.1 ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน 
  3.4.2 ทีมที่แพ้จะได้ 1 คะแนน 
  3.4.3 ทีมที่ไม่เข้าท าการแข่งขันหรือไม่พร้อมท าการแข่งขันจะได้ได้คะแนน และปรับแพ้ 2 ต่อ 0 เซต 
 3.5 ผลการแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ชนะ 2 ใน 3 เซต ทุกรอบ 

4 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (นับถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) โดย
จะต้องยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานวิสามัญที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

5. การขอรับใบสมัคร การยื่นใบสมัครเข้าร่วมท าการแข่งขัน และการจับฉลากสายการแข่งขัน 
 5.1 การขอรับใบสมัคร  

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่อาคารเฉลิมราชสดุากีฬาสถาน ช้ันล่าง (ในเวลาราชการ) หรือสามารถดาวน์โหลใบสมัคร
ได้จากเว็บไซต์ http:// www.cusc.chula.ac.th/wordpress/ ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม  ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   

 5.2 การยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
สามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมท าการแข่งขันได้ที่ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ช้ันล่าง (ในเวลาราชการ) ต้ังแต่วันที่ 2 
มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   

 5.3 การจับฉลากสายการแข่งขัน ก าหนดการจัดประชุมผู้จัดการทีมเพื่อจับฉลากสายการแข่งขันในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2562  เวลา 17.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารสนามกีฬาในร่มศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 
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6. สถานท่ีแข่งขันและก าหนดการแขง่ขัน 
 6.1 สถานที่แข่งขัน  

สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 6.2 ก าหนดการแข่งขัน  

ท าการแข่งขันในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยเริ่มท าการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 17.30 - 21.00 น. 
หมายเหตุ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้ก าหนดวัน และเวลาในการจัดการแข่งขัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้า
มีเหตุจ าเป็น หรืออาจจะเป็นการตกลงกันของคู่ที่จะท าการแข่งขันในเรื่องวันและเวลา  ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน     

7. จ านวนผู้เข้าร่วมท าการแข่งขัน 
 7.1 ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมท าการแข่งขันในนามทีมใดทีมหนึ่งได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น 
 7.2 ให้มีจ านวนรายชื่อผู้เข้าร่วมท าการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน (ส าหรับประเภททีมผสมประกอบด้วย

นักกีฬาชายไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน และนักกีฬาหญิงไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน)  
8. ชุดแต่งกายนักกีฬา 

 8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสวมเสื้อสีเดียวกันทั้งทีมพร้อมติดเบอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน  
 8.2 หัวหน้าทีมจะต้องมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนาด 2X8 เซ็นติเมตร ใต้หมายเลขเสื้อด้านหน้า 

9. กรรมการตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาจัดหา 
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 10.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินของผู้ตัดสิน และต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ และกรรมการผู้ตัดสิน โดยกรรมการผู้ตัดสินมีสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใบแดงแก่ผู้เล่นที่แสดงกิริยา หรือใช้ว่า
จาไม่สภาพในระหว่างการแข่งขัน  

 10.2 ใหท้ีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมาท าการแข่งขันตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดถ้าพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ 
15 นาท ีโดยไม่มีการติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากทีมใดยังไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมให้ปรับเป็นแพ ้

 10.3 ให้นักกีฬาปฏิบัติตนขณะเข้าร่วมท าการแข่งขันด้วยความสุภาพ เป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามกิติกาการแข่งขัน
อย่างเคร่งครัด 

11. การประท้วง หรือการอุทธรณ์ ให้คณะอนกุรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้วินิจฉัยและช้ีขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี และผลการ
ตัดสินของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 

  
ประกาศ   ณ   วันท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 

                                              (นายสมถวิล  กอหะสุวรรณ) 
                         ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
                                                           ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
                                                                        ครั้งท่ี 41 ประจ าปี  2562 
 


