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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด  

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           

ครั้งที่ ๔๕  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย               

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕           
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬายูโด” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬายูโด 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
                            ๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ ๔๕ ว่าดว้ย การจัดการ
แข่งขันกีฬายูโด  

๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬายูโด 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

  ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ดังนี้ 
     (๑) ท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย NAGE-NO-KATA 
     (๒) ท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง JU-NO-KATA 
   ๔.๑.๒ ประเภทบุคคล  
     (๑) ชาย 
     (๒) หญิง 
   ๔.๑.๓ ประเภททีม  
     (๑) ทีมชาย 
     (๒) ทีมหญิง 
 
 



2 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

๔.๒ รายการแข่งขัน ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 

ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน   
๑ ท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA จ านวน ๕ ชุด    
๒ ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA จ านวน ๓ ชุด    

ประเภทบุคคลชาย 
๓ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๕๐  กิโลกรัม   
๔ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๕ กิโลกรัม   
๕ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๐ กิโลกรัม   
๖ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๖ กิโลกรัม   
๗ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๓ กิโลกรัม   
๘ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๗๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๑ กิโลกรัม   
๙ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๘๑ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  ๙๐ กิโลกรัม   

๑๐ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๙๐ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม   
๑๑ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๑๐๐ กิโลกรัม   

ประเภทบุคคลหญิง 
๑๒ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๔๒ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๔๕ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๔๘ กิโลกรัม   
๑๕ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๒ กิโลกรัม   
๑๖ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๗ กิโลกรัม   
๑๗ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๓ กิโลกรัม   
๑๘ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐ กิโลกรัม   
๑๙ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๗๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๘ กิโลกรัม   
๒๐ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๗๘ กิโลกรัม   
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ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
ประเภททีม 

 ทีมชายมือใหม่ ๓ คน   
๒๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๖๐ กิโลกรัม   
๒๒ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม   

 ทีมหญิงมือใหม่ ๓ คน   
๒๓ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๕๐ กิโลกรัม   
๒๔ รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๕ กิโลกรัม   

 รวมรายการแข่งขัน ๑๒ ๑๒ 
 รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๒๔ 

 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

๕.๑ ให ้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบ ียบมหาว ิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว ่าด้วย         
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒ ในประเภททีมมือใหม่ ชาย-หญิง ต้องไม่เคยลงท าการแข่งขันในรายการแข่งขัน
โอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์อาเซียน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ            
ในระดับภาคและระดับมหกรรม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติในระดับเขตและระดับมหกรรม ชิงแชมป์ประเทศ
ไทยชิงแชมป์ภาค ชิงแชมป์จังหวัด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ในชนิดกีฬา มวยปล้ า ยูโด ยูยิตสู  คูราช มาก่อน และให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ 
๑๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
  ๖.๑  นักกีฬา 
   ๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชายจ านวน
ไม่เกิน ๑๙ คน และนักกีฬาหญิงจ านวนไม่เกิน ๑๙ คน ดังนี้ 

 ๖.๑.๒ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล 
สามารถส่งนักกีฬาได้รุ่นละ ๑ คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬาส ารอง )  
  ๖.๑.๓ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมมือใหม่ 
สามารถส่งนักกีฬาได้รุ่นละ ๓ คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬาส ารอง ) ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาได้ดังนี้ 

(๑) นักกีฬาประเภททีมชายมือใหม่ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๖๐ กิโลกรัมจ านวน 
ไม่เกิน ๓ คน 

(๒) นักกีฬาประเภททีมชายมือใหม่รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
๘๐ กิโลกรัม จ านวนไม่เกิน ๓ คน 

(๓) นักกีฬาประเภททีมหญิงมือใหม่ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๕๐ กิโลกรัมจ านวน ไม่เกิน ๓ คน 
(๔) นักกีฬาประเภททีมหญิงมือใหม่รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน       

๖๕ กิโลกรัม จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
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 ๖.๑.๔ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทท่าทุ่ม
มาตรฐาน  สามารถน านักกีฬาประเภทบุคคลเข้าแข่งขันได้ และแต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ดังนี้  

  (๑) ประเภทคู่ชาย NAGE-NO-KATA จ านวน ไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)   
  (๒) ประเภทคู่หญิง JU-NO-KATA จ านวน ไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)   

๖.๒ จ านวนเจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน  
๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน ๑ คน 
๖.๒.๓ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน ๑ คน  
๖.๒.๔ ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนทีมชาย จ านวน ๑ คน  
๖.๒.๕ ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนทีมหญิง จ านวน ๑ คน 

ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗.๒ ระบบการจัดการแข่งขัน 

๗.๒.๑ ประเภทบุคคลที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ คน และ ๔ คน            
ใช้ระบบจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 

๗.๒.๒ ประเภทบุคคลที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ให้จัดการ
แข่งขันแบบใช้การแข่งขันระบบซิงเกิล รีเปอชาร์จ  (Single Repechage) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 

๗.๒.๓ นักกีฬาประเภททีมใช้จัดการแข่งขันแพ้คัดออก มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
๒ ร่วมกัน 

๗.๒.๔ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ให้แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก แบ่งเป็น            
๒ สาย และรอบชิงชนะเลิศให้น าทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๑ ในแต่ละสายมาแข่งขัน โดยทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๒            
ในแต่ละสายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน  

๗.๓  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
๗.๓.๑  ประเภทบุคคลชายและหญิง ยกละ 4 นาทีทุกรอบทุกยก 
๗.๓.๒  ประเภททีมชายมือใหม่และทีมหญิงมือใหม่ ยกละ ๓ นาทีทุกรอบทุกยก   
๗.๓.๓  ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน คู่ละไม่เกิน ๑๐ นาที 

๗.๔ การชั่งน้ าหนัก  
๗.๔.๑ ก าหนดการชั่งน้ าหนัก  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ก่อนวันท าการแข่งขันของรุ่น

นั้น ๆ หนึ่งวัน 
๗.๔.๒ นักกีฬาต้องมีน้ าหนักตัวอยู่ในรุ่นที่สมัครเท่านั้น และในการชั่งน้ าหนักอนุญาต

ให้นักกีฬาชายสวมใส่เฉพาะกางเกงชั้นในเท่านั้น นักกีฬาหญิงสวมใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อยืด นักกีฬาที่ไม่มาชั่ง
น้ าหนักตามเวลาที่ก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับ        

ค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน                  
และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ให้ผู้เข้าแข่งขัน จัดหาเครื่องแต่งกายในการลงแข่งขัน ตามกติกาของสมาคมกีฬายูโด

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายขาวใส่ชุดสีขาว และฝ่ายน้ าเงินใส่ชุดสีน้ าเงิน 
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายูโด 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย         

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายูโด เป็นผู้ก าหนดวั น เวลา สถานที่              

ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายูโดเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

  ๑๓.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๑๓.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการแข่งขัน
รายการนั้นสิ้นสุดลง และประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ    

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


