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สรุปมติการประชุมคณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
15 มกราคม 2566 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี ประธานคณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินฯ 

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินฯ  ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กทม. ซ่ึงสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

เรื่องเพื่อทราบ 
1. คณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินฯ ชุดนี้จะดำเนินเป็นการเฉพาะกิจเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมกีฬา

วอลเลย์บอลฯ และคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินฯ (พ.ศ. 2564) โดยจะเน้นการทำงานในรูปแบบการประชุม
คณะกรรมการแล้วลงมติเพ่ือพิจารณา และจะสิ้นสุดลงเมื่อนายกสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินฯ 
ดำเนินงานด้านผู้ตัดสินต่อไป 
          2. การมอบหมายหน้าที่ 
    การประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอกและต่างประเทศ  :  อาจารย์ ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี 

   งานวิชาการ/วิทยากรวอลเลย์บอล       :  จา่สิบเอก ปัญญา  มงคลวิทย์ 
    งานเลขานุการ,งานวิชาการ/วิทยากรวอลเลย์บอลชายหาด     :  จา่สิบเอก ดร. จิรศักดิ์  บุญนาค 
    งานจัดผู้ตัดสินวอลเลย์บอล        :  รอ้ยตรี คมสัน   เกตุถาวร 
    งานจัดผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด       :  นาวาโท ฉกาจ  ทองพิจิตร  
    งานบัญชี/การเงิน         :  นางศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี 
    ทะเบียน/ประชาสัมพันธ์        :  นายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ   

3. กำหนดประชุมสัมมนาวิชาการผู้ตัดสินวอลเลย์บอลและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันเสาร์                   
ที่  4 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ถนนงามวงศ์วาน                         
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยมอบหมายให้คุณจตุพร  กิตติชัยสมบัติ สำรวจขนาดเสื้อของสมาชิก 
และจำนวนผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงเย็นหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพ่ือนำข้อมูลเสนอนายกสมาคมฯ 
เพ่ือพิจารณา 

4. การทำบัตรประจำตัวผู้ตัดสิน สมาคมฯได้จัดทำบัตรประจำตัว ฝ่ายต่างๆให้กับสมาชิกของสมาคมฯ                     
เช่น นักกีฬาทีมชาติ  อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติ  ฯลฯ ขอให้ฝ่ายผู้ตัดสินส่งข้อมูลสมาชิกผู้ตัดสินให้ กับสมาคมฯ                            
โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คุณจตุพร   กิตติชัยสมบัติ เป็นผู้ประสานงานกับสมาคมฯ เมื่อทราบข้อมูลจะแจ้ง
ขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดต่างๆ ให้กับสมาชิกผู้ตัดสินโดยเร็วที่สุด เพ่ือที่รีบดำเนินการและจะรับบัตรได้                            
ในวันประชุมฯ  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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5. ประธานคณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินได้ประสานงานกับสมาคมฯ เรื่องเพ่ิมจำนวนผู้ควบคุมผู้ตัดสิน(ผู้แนะนำ                 
ผู้ตัดสิน)ในรายการอายุ 12 ปี ถึง 18 ปี  จากเดิม Tournament ละ 1 คน เป็น  2 คน ซึ่งท่านนายกสมาคมฯ เห็นชอบ
ในหลักการแล้ว และกำลังประสานงานเรื่องจำนวนผู้ตัดสินติดตาม/สบทบต่อไป 

6. ตามที่การดำเนินการด้านผู้ตัดสินของ FIVB ที่ปัจจุบันขยายอายุ Active Referee จากเดิมอายุ 55 ปี                     
เป็นอายุ 60 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของ FIVB จะดำเนินการขอให้สมาคมฯขอประกาศแนวทางตามที่ FIVB 
กำหนดโดยจะคืนสิทธิสมาชิกผู้ตัดสินที่พ้นสมาชิกภาพ(เกษียณอายุการเป็นผู้ตัดสินในปี พ.ศ. 2563-2564) และในการ
ประชุมฯ ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 จะไม่มีผู้ตัดสินที่พ้นสมาชิกภาพ 

มติที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. การแต่งตั้งผู้ตัดสินประจำทีมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5- 17 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงพนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศกัมพูชาขอให้สมาคมฯ พิจารณาผู้ตัดสินไทยที่จะไปปฏิบัติ
หน้าที่ครั้งนี้มีความสามารถในการทำและสอน E-Score ไดด้้วย คณะกรรมการฯ จึงตั้งเกณฑ์การพิจาราณา ดังนี้ 

     1.1 ประสบการณ ์
     1.2 ความสามารถในการทำหน้าที่  
     1.3 ความสามารถในการทำและสอน E-Score   
     1.4 ยังไมเ่คยปฎิบัติหน้าที่ในรายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

 มตทิี่ประชุม ได้พิจารณาและลงความเห็นว่าเสนอชื่อ     
     กีฬาวอลเลย์บอล ได้แก่ นางศิศประภา พิมพ์ทองครบุรี /นายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ/ สำรอง นางสาว  

อังคณา วงรถ 
     กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้แก่ นายเลอสันต์  เสาหล่อน/นายจตุรงค์  ทองวัตร/สำรอง นางสาวพัชรียา  

เพ็งโหมด 
      โดยขณะที่พิจารณาวาระนี้นางศิศประภา พิมพ์ทองครบุรีและนายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ มิได้อยู่ในที่

ประชุมและไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือลงมติ 

  2. การเสนอชื่อผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลรายการของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย 2 รายการ รายการ                      
ละ 3 คน เพ่ือให้ AVC Referee Committee เพ่ือพิจารณาคดัเลือกให้เหลือรายการละ 1 คน มีเกณฑพิ์จารณา ได้แก่   
              2.1 ประสบการณ ์
              2.2 ความสามารถในการทำหน้าที่    
              2.3 ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาและยกระดับความสามารถ 
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 มตทิี่ประชุม เสนอชื่อดังนี้ 
                 2023 Asian Women’s Club Volleyball Championship  25 Apr-2 May 2023   
Vinh Phuc, VIE ได้แก่ นายมนตรี  บุญทรงธรรม/ นางสาวอังคณา วงรถ/นายปวริศร์ มุสิกา 

 2023 Asian Men’s Club Volleyball Championship 14-21 May 2023 Manama, BRN 
ได้แก่ นายจิรศักดิ์  พุมดวง/ นายธเนศพล สุขสด/ นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 

3. การแต่งตั้งผู้คุมควบผู้ตัดสิน (แนะนำผู้ตัดสิน) และผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 
“นครสวรรค์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์  
 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อที่ฝ่ายจัดผู้ตัดสินวอลเลยฺบอลและวอลเลย์บอลชายหาดเสนอ 

กีฬาวอลเลย์บอล 
ผู้คุมควบผู้ตัดสิน (ผู้แนะนำผู้ตัดสิน) 1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  วัชรเทศ   2. นายสุชิน  ทุติ 3. นายวิชัย  วรรณทวี                                    

4. นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี 
ผู้ตัดสิน 1. นายธเนศพล  สุขสด 2. นางสาวอังคณา  วงรถ  3. นาวาตรีพิสุทธิ์  ศรีขาว  4. นายรณชัย  หลานท้าว 

5. นายอภิชัย   ลิลาด  6. นางสาวโสภิดา  ไพนรินทร์  7. นางสาวสุนิตา  บริรักษ์ 8. นายอำรี  เต๊ะลูกา 9. นายอานันท์  เตชะดี 
10. นางสาววารุณี  ศรีวิชัย 
 โดยขอให้ยืนยันการปฏิบัติหน้าทีก่ับ รอ้ยตรี คมสัน  เกตุถาวร ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566 เพ่ือดำเนินการ
ส่งรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป 

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน (ผู้แนะนำผู้ตัดสิน) 1. นายเทวฤทธิ์  ละมูล 2. นายอิทธิเดช  คุลี   3. นายสมส่วน พระทองคำ

4. นายชัชวาล  อุตสาหพงษ์  5. นายสมพงษ์  เครือโชติ (บรรยาย) 
ผู้ตัดสิน 1. นางสาวพัชรียา  เพ็งโหมด  2. นายสำราญรัตน์  อ้นทอง   3. นายธนกร  ปัญญาวงศ์ 4. นายธีรพัฒน์ ครุธหอม        

5. นายบุญเรือง  ทองอิน   6. นายปิยะ ปาณศรี 7. นางสาวพรฤดี  ภูบุญเติม  8. นายจักรกฤษณ์  ทรัพย์พันแสน  
 โดยขอให้ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่กับ นาวาโท ฉกาจ ทองพิจิตร ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566 เพ่ือดำเนินการ
ส่งรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป 

4. การกำหนดการสอบเลื่อนชั้นของผู้ตัดสิน (ภาคทฤษฎี) 
มตทิี่ประชุม กำหนดให้มีการสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2566 หลังจากเสร็จการประชุมฯ ครั้งนี้จะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการออกข้อสอบ, คณะกรรมการคุมสอบ, คณะกรรมการตรวจข้อสอบ (คณะกรรมการจากสมาชิกวิสามัญ) 
จะดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวฯ กำหนดหัวข้อ รูปแบบการสอบ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ แล้วฝ่าย
ประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบต่อไป 
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5. กำหนดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไปกับผู้ตัดสินระดับนานาชาติ  AVC ทั้งวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด 
 มตทิี่ประชุม กำหนดให้ดำเนินการสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 4 มีนาคม 2566 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ               
ครั้งนี้ผลการสอบจะไม่นำมาพิจารณาในการแต่งตั้งผู้ตัดสินออกปฎิบัติหน้าที่ในระดับนานาชาติ  

6. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำหน้าที่ของผู้ควบคุมการตัดสิน (ผู้แนะนำผู้ตัดสิน) และผู้ตัดสิน  
มตทิี่ประชุม   ให้ดำเนินการเป็นแนวปฏิบัติหน้าที่รายการต่างๆ ดังนี้ 
6.1 คณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินจะแต่งตั้งผู้ควบคุมและผู้ตัดสินในแต่ละรายการ 
6.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน (ผู้แนะนำผู้ตัดสิน) ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานการตอบรับ/ปฎิเสธ                       

กับผู้ตัดสินตามรายชื่อที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นรายงานกลับงานจัดผู้ตัดสิน 
6.3 งานเลขาฯ ดำเนินการด้านธุรการ เช่น คำสั่ง ขอตัว ฯลฯ ต้องพยายามดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม                                 

การแข่งขันอย่างน้อย  20 วัน  
 
 
                                                         เผยแพร่โดยงานประชาสัมพันธ์  
                                   คณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 


