
 
 
 

 

 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบ่ีกระบอง 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕       
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕          
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง 

ข้อ ๓  ระเบียบการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง 
 ๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย        

การจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง  
 ๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง  
 ข้อ ๔  ประเภท และรายการแข่งขัน 

 ๔.๑  ประเภท 
  (1) บุคคลชาย 
  (๒) บุคคลหญิง 
 ๔.2  รายการแข่งขัน 

  ๔.2.1  ประเภทบุคคลชาย  
  (๑) กระบี่  
 (๒) ดาบสองมือ 
 (๓) พลอง 
 (๔) ง้าว 

  (๕) สามบาน  
 (๖)  พลองไม้ศอก  
 (๗)  อาวุธอ่ืนๆ 
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  ๔.๒.2  ประเภทบุคคลหญิง  
 (๑)  กระบี่  
 (๒)  ดาบสองมือ 
 (๓)  พลอง 
 (๔)  ง้าว  

   (๕)  อาวุธอ่ืนๆ 
ข้อ ๕  คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62  

ข้อ ๖  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 ๖.๑ จ านวนนักกีฬา 

๖.๑.๑  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคลชาย 
ได้ไม่เกิน ๑๕ คน  

๖.๑.๒  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคลหญิง 
ได้ไม่เกิน ๑๐ คน  

๖.๑.๓  นักกีฬา ๑ คน ท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ รายการ  
๖.๑.๔  เมื่อส่งนักกีฬาเข้าไปในรายการแข่งขันใดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้จัดการทีม                           จ านวน  ๑  คน                
(๒)  ผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลชาย         จ านวน  ๑  คน  
(๓)  ผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลหญิง     จ านวน  ๑  คน   
(๔)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลชาย     จ านวน  ๑  คน    
(๕)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลหญิง   จ านวน  ๑  คน 

ข้อ ๗  วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 ๗.2 ในกรณีมีทีมมากกว่า ๔ ทีม ให้แบ่งทีมออกเป็น ๒ สาย แข่งขัน ๒ รอบ  

รอบแรก (คัดเลือก) แบ่งเป็น ๒ สาย ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย
เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

รอบชิงชนะเลิศ จับฉลากเพ่ือจัดล าดับในการแข่งขันใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
ครบทุกทีม ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมาจะเป็นทีมที่ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ส่วนอีก ๒ ทีม จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 

๗.๓ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการแข่งขัน         
ตามความเหมาะสม  และต้องแจ้งให้กับทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทราบล่วงหน้า  

๗.๔ นักกีฬาต้องลงสนามแข่งขันภายใน ๕ นาที หลังจากกรรมการเรียกลงท าการแข่งขัน  
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๗.๕ การแข่งขันนักกีฬาต้องมีฝ่ายรุก ฝ่ายรับ อย่างชัดเจน การหลบ การหลีก อย่างชัดเจน 
การตอบโต้ไปมาได้อย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนที่ สมเหตุสมผล มีการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าช่วย      
ในการแข่งขัน ใช้แม่ไม้มวยไทย หมัด เท้า เข่า ศอก ท าได้โดยสมเหตุสมผล ไม่เกินความเป็นจริง  

๗.๖ ในการแข่งขันหากมีปัญหาใด ๆ  เกิดขึ้น  ซึ่งไม่ได้ก าหนดหรือระบุไว้ในระเบียบ              
การแข่งขันให้ถือว่าการตัดสินของประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด  

ข้อ ๘  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๘.๑ นักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันต้องมาร่วมประกอบพิธีไหว้ครูก่อนเริ่มท าการแข่งขัน 

๓๐ นาท ี
๘.๒ ถ้ามีการแจ้งกรรมการว่าคู่ใดขอสละสิทธิ์การแข่งขันในวันนั้น ให้เลื่อนล าดับคู่ต่อไป

ขึ้นมาแข่งขันแทน 
๘.3 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา             

กระบี่กระบอง 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง             

จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากนักกีฬา 
(๑)  ชนะเลิศในการแข่งขัน 
(2)  มีทักษะ และเทคนิคการเล่นขั้นสูง  
(3)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีน้ าใจนักกีฬา  
(4)  ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
(๕) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

                                   10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง                  
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก 

(1) พิจารณาจากวิทยาเขตท่ีได้จ านวนเหรียญทองรวมมากที่สุด 
(2) หากวิทยาเขตที่ได้จ านวนเหรียญทองรวมเท่ากัน ให้พิจารณาวิทยาเขต

ที่ได้จ านวนเหรียญเงินมากกว่า และหากวิทยาเขตที่ได้จ านวนเหรียญเงินเท่ากัน ให้พิจารณาวิทยาเขตที่ได้จ านวน
เหรียญทองแดงมากกว่า 
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(3) หากวิทยาเขตที่ได้จ านวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
เท่ากันให้ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้พิจารณา 
                                     ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา 
กระบี่กระบองเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่ งขันกีฬากระบี่กระบอง เป็นผู้ ก าหนดวัน           

เวลา สถานที่  ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

           ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่ งขันกีฬากระบี่กระบอง เสนอแต่ งตั้ งต่อ
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
  ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

(1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๒ )  การยื่ นการประท้ ว งการฝ่ าฝื น เทคนิ คกีฬาให้ ประท้ ว งภาย ใน ๓๐ นาที                   
หลังจากการแข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕                       
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้         

   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 
 
 
 
 
 

 


