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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาวูซูประลองยุทธ 
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          
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช าติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย         

การจัดการแข่งขันกีฬากีฬาวูซูประลองยุทธ 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทประลองยุทธ 
  ๔.๑.๑ บุคคลชาย 
  ๔.๑.๒ บุคคลหญิง 
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๔.๒  รายการแข่งขัน ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 

๑ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘  กิโลกรัม   
๒ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม    
๓ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม   
๔ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๕ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม   
๖ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม   
๗ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม   
 รวมรายการแข่งขัน ๗ ๗ 
 รวมรายการแข่งขนัทั้งสิ้น ๑๔ 

 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชายไม่เกิน 7 คน  

นักกีฬาหญิง ไม่เกิน 7 คน ซึ่งนักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันได้เพียงคนละ๑ รุ่นน้ าหนักเท่านั้น และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรุ่นน้ าหนักได้   
 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมจ านวน ๓ คน 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 

 ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
   ๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๗.๒ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
   ๗.๓ การตรวจร่างกายและการชั่ งน้ าหนักเข้ารุ่น ก าหนดให้มีการตรวจร่างกาย                

และชั่งน้ าหนักเข้ารุ่นก่อนการแข่งขัน ๑ วันซึ่งก าหนดโดยคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 
   ๗.๔ การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน จะท าการจับสลากและแบ่งสายการแข่งขัน            

ในการประชุมผู้จัดการทีม หลังจากเสร็จสิ้นจากการตรวจร่างกายและการชั่งน้ าหนักเข้ารุ่นแข่งขัน 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ การประชุมผู้จัดการทีมทุกทีมต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมโดย

ข้อตกลงใด ๆ ให้ก าหนดไว้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละครั้งที่ท าการแข่งขัน เพ่ือให้การจัดการแข่งขันด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๘.๒ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธอย่างเคร่งครัด 

๘.๓ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี          
และปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธอย่างเคร่งครัด 

๘.๔ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ นักกีฬาต้องสวมใส่ชุดแข่งขันให้ถูกต้องตามกติกา     

 ๙.๒ นักกีฬาต้องเตรียมอุปกรณ์ เช่น กระจับ และฟันยาง มาใช้เป็นการส่วนตัวส าหรับการแข่งขัน  
๙.๓ คณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องป้องกัน เสื้อ

เกราะ  เฮคการ์ด และนวม 
๙.๔ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน

กีฬาวูซูประลองยุทธ 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

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

    ๑๐.๒ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
  นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
       ๑๐.๒.๑ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน ๑ รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจาก 
    (๑) รอบการแข่งขันของนักกีฬาและนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง 
    (๒)นักกีฬาทีมี่การใช้ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ 
    (๓) นักกีฬาทีม่ีมารยาทและมีน้ าใจนักกีฬาเป็นแบบอย่างที่ด ี

   (๔) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 
๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน ๒ รางวัล โดยพิจารณาจาก  

   (๑) ให้พิจารณาจากวิทยาเขตที่ได้รับเหรียญทองรวมมากท่ีสุด  
    (๒) หากมีวิทยาเขตได้รับเหรียญรางวัลเท่ากันทั้ ง  ๓ เหรียญ               

ให้ครองรางวัลร่วมกัน 
ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ

เป็นผู้ด าเนินการ   
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ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา         

และสถานที่ในการแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 ให้ คณะอนุ กรรมการการจั ดการแข่ งขั นกีฬาวู ซู ประลองยุทธ เสนอแต่ งตั้ ง                       

ต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
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 ครั้งที่ ๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


