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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเตโ้ด 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ              

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕       
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย    

การจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ประเภทท่าร า (KATA) 
   (๑) บุคคลชาย 
   (๒) บุคคลหญิง 
   (๓) ทีมชาย 
   (๔) ทีมหญิง 
  ๔.๑.๒ ประเภทต่อสู้ (KUMITE) 
   (๑) บุคคลชาย 
   (๒) บุคคลหญิง 
   (๓) ทีมชาย 
   (๔) ทีมหญิง 
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 ๔.๒ รายการแข่งขัน ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
ประเภทท่าร า (KATA)   

๑ ท่าร าบุคคลชาย     
๒ ท่าร าบุคคลหญิง     
๓ ท่าร าทีมชาย   
๔ ท่าร าทีมหญิง   

ประเภทต่อสู้ (KUMITE)   
๕ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม   
๖ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๗ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม   
๘ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม   
๙ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๔ กิโลกรัม   

๑๐ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๘๔ กิโลกรัม   
๑๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม   
๑๒ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๑ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๘ กิโลกรัม   
๑๕ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๘ กิโลกรัม   
๑๖ ทีมชาย     
๑๗ ทีมหญิง   

 รวมรายการแข่งขัน ๙ ๘ 
 รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๑๗ 

 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
๕.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขัน          

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.๒ ประเภทต่อสู้ทีม (KUMITE) ในแต่ละทีมนักกีฬาผู้แทนประเทศไทย ตามหมวด ๕  

ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           
พ.ศ. ๒๕๖๒ จะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ ๑ คน ในแต่ละรอบการแข่งขัน และจะต้องแจ้งคุณสมบัติดังกล่าว
ในเอกสารการสมัครให้ชัดเจน 

๕.๓ ต้องไม่เป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย               
ฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
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ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 ๖.๑ นักกีฬา 

  ๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคล
ประเภทหรือน้ าหนักละ ๑ คน 
  ๖.๑.๒ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทท่าร าทีม 
ประเภทละไม่เกิน ๑ ทีม และในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา ๓ คน และในแต่ละทีมอาจประกอบด้วยนักกีฬา
คาราเต้โดประเภทท่าร าในนามผู้แทนประเทศไทยได้ไม่เกินประเภทละ ๑ คน และต้องแจ้งคุณสมบัติดังกล่าว      
ในเอกสารการสมัครให้ชัดเจน         
  ๖.๑.๓ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ 
(KUMITE) ทีมชาย ประเภทละไม่เกิน ๑ ทีม และในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา ๗ คน แต่ละรอบลงแข่งได้เพียง 
๕ คน แต่ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
  ๖.๑.๔ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ 
(KUMITE) ทีมหญิง ประเภทละไม่เกิน ๑ ทีม และในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา ๔ คนแต่ละรอบลงแข่งได้เพียง 
๓ คน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
   ๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
   ๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน    จ านวน ๒ คน 
   ๖.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน  

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
 ๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย  
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๗.๒ ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม 
 ๗.๓ จัดการแข่งขันประเภทต่อสู้ให้จัดการแข่งขันแบบตามสาย (Repeat Chart) ในแต่ละ
รุ่นน้ าหนัก  

 ๗.๔ การตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันด าเนินการตรวจ
ร่างกายและชั่งน้ าหนักนักกีฬา ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ก่อนวันแข่งขันในรุ่นนั้น ๆ ๑ วัน โดยให้ชั่งเพียง
ครั้งเดียว หรืออาจให้โอกาสชั่งซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากนักกีฬาผู้ใดมาตรวจร่างกาย           
และชั่งน้ าหนัก ไม่ทันเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าหมดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทหรือรุ่นน้ าหนักนั้น            
แต่มีสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม 

๗.๕ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องชั่งน้ าหนัก ในสภาพที่ไม่มีหรือมีเครื่องแต่งกายน้อยชิ้นที่สุด 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๘.๑ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุม ติดตามข่าวสารข้อมูล ให้ความร่วมมือ

เกี่ยวกับการการจัดการแข่งขัน ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ๘.๒ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่

จัดการแข่งขันของกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
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 ๘.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอน หรือพ่ีเลี้ยงต่างวิทยาเขตปฏิบัติหน้าที่แทนกันโดยเด็ดขาด       
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ๘.๔ ในการแข่งขันแต่ละครั้ ง ผู้ฝึกสอน หรือพ่ีเลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ ได้ เพียง ๑ คน                 
ในการน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะ               
กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีปก และเสื้อไม่มีแขน ฯลฯ 

๘.๕ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้ พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 ๙.๑ ให้ใช้ชุดแข่งขัน ตามกติกาการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยก าหนด 
 ๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ที่ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง เช่น กระจับ สนับแข้ง สนับหลังเท้า 

นวม เกราะป้องกันล าตัว ต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 
๙.๓ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน               

กีฬาคาราเตโ้ด 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
   ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๑๐.๒ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
                  นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
     ๑๐.๒.๑ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน ๑ รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจากจ านวนเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับเรียงล าดับจากเหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง  หากยังมีจ านวนเท่ากัน ให้พิจารณาจากมารยาทและความมีน้ าใจนักกีฬา โดยให้การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด 

  ๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจากจ านวนเหรียญรวม
ของทีมที่วิทยาเขตนั้น ๆ ได้รับจากการแข่งขันเรียงล าดับจากจ านวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
ตามล าดับ หากยังมีจ านวนเหรียญเท่ากัน ให้พิจารณาจากมารยาทและความมีน้ าใจนักกีฬาของการเป็นผู้ฝึกสอน 
โดยให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด 

           ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด            
เป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดเป็นผู้ก าหนด วั น เวลา            

และสถานที่ในการแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ        
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   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 ครั้งที ่๔๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


