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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย 
 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จงึออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้ งที่ ๔๕                
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย         

การจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน  
 ๔.๑ ประเภท  
  (๑) บุคคลมือใหม่ชาย 
  (2) บุคคลมือใหม่หญิง 
  (3) บุคคลชาย 
  (4) บุคคลหญิง 
  (5) ทีมชาย 
  (6) ทีมหญงิ 
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 4.2  รายการแข่งขัน 
        ๔.2.1 ประเภทบุคคลมือใหม่ (นักกีฬาต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย       

ในทุก ๆ รายการที่มีการจัดการแข่งขัน) 
   (๑) กระบี่  บุคคลชาย  
   (๒) กระบี่  บุคคลหญิง 
   (๓) ดาบสองมือ บุคคลชาย  
   (๔) ดาบสองมือ บุคคลหญิง  
  ๔.2.2 ประเภทบุคคล 
   (1) กระบี่  บุคคลชาย  
   (2) กระบี่  บุคคลหญิง  
   (3) ดาบสองมือ บุคคลชาย  
   (4) ดาบสองมือ บุคคลหญิง 

                       4.๒.3 ประเภททีม  
   (๑) กระบี่  ทีมชาย 
   (๒) กระบี่  ทีมหญิง 
   (๓) ดาบสองมือ ทีมชาย 
   (๔) ดาบสองมือ ทีมหญงิ 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 ๖.๑ จ านวนนักกีฬา   
  ๖.๑.๑  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน           
๒๔ คน นักกีฬาชาย ไม่เกิน ๑๒ คน และนักกีฬาหญิง ไม่เกิน ๑๒ คน  นักกีฬาแต่ละคนลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ รายการ 
     ๖.๑.2  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล
มือใหม่ ไม่เกินรายการละ ๒ คน 
     ๖.๑.3  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล   
ไม่เกินรายการละ ๒ คน 
     ๖.๑.4 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม          
ไม่เกินรายการละ ๑ ทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬาดังนี้ 
       (๑) กระบี่ทีมชาย  นักกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
       (๒) กระบี่ทีมหญิง นักกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
       (๓) ดาบสองมือทีมชาย นักกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
            (๔) ดาบสองมือทีมหญิง นักกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
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๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
   (๑) ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑ คน  
   (๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๑ คน  
   (๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน  

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
       7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
         ๗.2 ประเภทบุคคลมือใหม่และประเภทบุคคล   
        ๗.2.๑ รอบแรก จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กันกลุ่มละ ๒ - ๓ คน (โดยวิธีจับ
สลากนักกีฬาเข้ากลุ่ม นักกีฬาจากวิทยาเขตเดียวกันจะไม่อยู่กลุ่มเดียวกัน) แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม  
         (1) กรณีที่แบ่งกลุ่มได้ ๘ กลุ่ม น านักกีฬาที่มีผลการแข่งขันล าดับที่  ๑         
ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบท่ีสอง (รอบ ๘ คน)  
         (2) กรณีที่แบ่งกลุ่มได้ไม่ถึง ๘ กลุ่ม ให้น านักกีฬาที่มีผลการแข่งขันล าดับที่ ๑ 
ของแต่ละกลุ่ม และนักกีฬาที่มีผลการแข่งขันล าดับที่ ๒ ที่ดีที่สุดจากทุกกลุ่มผ่านเข้าแข่งขันในรอบที่สอง           
(รอบ ๘ คน) 
     ๗.2.๒ เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันรอบแรกประเภทบุคคล 
   ผลการแข่งขัน 
   ผลชนะได้คะแนน   V   และคะแนนแต้มผลต่างการแข่งขัน    
   ผลเสมอได้คะแนน M   และคะแนนแต้มผลต่างการแข่งขัน    
   ผลแพ้ได้คะแนน    D   และคะแนนแต้มผลต่างการแข่งขัน                      
 ในกรณีที่มีผลชนะผ่าน โดยไม่ได้ท าการแข่งขันทุกกรณีจะได้คะแนน V แต่ไม่ได้คะแนนแต้มผลต่างการแข่งขัน       
( V= ๒ คะแนน , M = ๑ คะแนน, D = ๐ คะแนน , คะแนนแต้มผลต่างการแข่งขัน = ผลการแข่งขันต่อคู่ )  

๗.2.๓ รอบที่สอง แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยวิธีการจับสลากประกบคู่การแข่งขัน        
จากนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบเรียงล าดับ ๑ - ๘  
   คู่ท่ี ๑  นักกีฬาล าดับที่ ๑  พบ  นักกีฬาล าดับที่ ๘   
   คู่ท่ี ๒  นักกีฬาล าดับที่ ๒  พบ  นักกีฬาล าดับที่ ๗   
   คู่ท่ี ๓  นักกีฬาล าดับที่ ๓  พบ  นักกีฬาล าดับที่ ๖   
   คู่ท่ี ๔  นักกีฬาล าดับที่ ๔  พบ  นักกีฬาล าดับที่ ๕ 

๗.2.๔ รอบรองชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก ประกบคู่แข่งขันจากผลการแข่งขัน        
ในรอบท่ีสอง ดังนี้ 
   ผู้ชนะคู่ที่ ๑   พบ  ผู้ชนะคู่ที่ ๔ 
   ผู้ชนะคู่ที่ ๒   พบ  ผู้ชนะคู่ที่ ๓ 

7.2.5 รอบชิงชนะเลิศ  
   (1) ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ       

(2) ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
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 ๗.3 ประเภททีม 
  ๗.3.๑ รอบแรก แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยวิธีจับสลาก ประกบคู่แข่งขันโดยน าทีม 
ผู้ชนะในแต่ละรอบ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศตามล าดับ 
 

รอบแรก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ รองรองชนะเลิศ รอบแรก 
๑    ๕ 
คู่ท่ี ๑ (ผู้ชนะคู่ที่ ๑)  (ผู้ชนะคู่ที่ ๓) คู่ท่ี ๓ 
๒      ๖ 
 คู่ท่ี ๕ (ผู้ชนะคู่ที่ ๕) คู่ท่ี ๖  
๓  (ผู้ชนะคู่ที่ ๖)  ๗ 
คู่ท่ี ๒ (ผู้ชนะคู่ที่ ๒)  (ผู้ชนะคู่ที่ ๔) คู่ท่ี ๔ 
๔    ๘ 

 
  ๗.3.2 รอบชิงชนะเลิศ  
   (1) ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ       

    (2) ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒ รว่มกัน 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 ๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน       
โดยเคร่งครัด 
 ๘.๒ ตลอดระยะเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬา
ที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ๘.๓ ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันตามแบบฟอร์มของคณะอนุกรรมการ             
การจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทยก่อนเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หรือตามที่คณะอนุกรรมการการจัด          
การแข่งขันกีฬาดาบไทยก าหนด 
 ๘.๔ ผู้ เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใด ไม่ลงท าการแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน              
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาดาบไทย หรือค าสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย รายงานคณะกรรมการอ านวยการผ่านคณะกรรมการจัดการแข่งขัน         
เพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

๘.5 กรณีทีมใดเจ้าหน้าที่ทีมและหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณา
เป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ข้อ ๙ ชุดการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 9.1 ให้แต่ละวิทยาเขตจัดหามาเองโดยต้องเป็นชุดการแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขันที่
สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง 

๙.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย 
  ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

  ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                            
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

จ านวน  1 รางวัล โดยพิจารณาจากจ านวนเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับ และพิจารณาจากความประพฤติ ในระหว่าง
การแข่งขัน 
                                        10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก รางวัลของนักกีฬายอดเยี่ยมชาย และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 
                               ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย 
เป็นผู้ด าเนินการ  

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
           ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ

จัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

    ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ                       
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้      

   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


