
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 
 
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ             

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด 

 ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
  ๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 
การจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด 
  ๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 
  ๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด 
 ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

 ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ประเภทต่อสู้ 
   (๑) บุคคลชาย 
   (๒) บุคคลหญิง 
   (๓) ทีมชาย 
   (๔) ทีมหญิง 
  ๔.๑.๒ ประเภทท่าร่ายร า 
   (๑) บุคคลชาย 
   (๒) บุคคลหญิง 
   (๓) คู่ผสม (ชาย – หญิง) 
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 ๔.๒ รายการแข่งขัน ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 

ประเภทต่อสู้   
๑ รุ่นไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม น้ าหนักไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม   
๒ รุ่นไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๕๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม   
๓ รุ่นไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๕๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม   
๔ รุ่นไม่เกิน ๖๘ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๘ กิโลกรัม   
๕ รุ่นไม่เกิน ๗๔ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๖๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๔ กิโลกรัม   
๖ รุ่นไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๗๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม   
๗ รุ่นไม่เกิน ๘๗ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๘๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๗ กิโลกรัม   
๘ รุ่น ๘๗ กิโลกรัมข้ึนไป   
๙ รุ่นไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม น้ าหนักไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม   

๑๐ รุ่นไมเ่กิน ๔๙ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม   
๑๑ รุ่นไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๔๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม   
๑๒ รุ่นไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๕๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๖๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม   
๑๕ รุ่นไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม น้ าหนักเกิน ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม   
๑๖ รุ่น ๗๓ กิโลกรัมข้ึนไป   

๑๗ 
ทีมชาย นักกีฬาแต่ละคนต้องมีน้ าหนักตั้งแต่ ๕๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๔ กิโลกรัม 
และมีน้ าหนักรวมทั้ง ๕ คน  ไม่เกิน ๓๒๐ กิโลกรัม 

  

๑๘ 
ทีมหญิง นักกีฬาแต่ละคนต้องมีน้ าหนักตั้งแต่ ๔๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม 
และมีน้ าหนักรวมทั้ง ๕ คน ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม 

  

ประเภทท่าร่ายร า 
๑๙ ท่าร่ายร าบุคคลชาย   
๒๐ ท่าร่ายร าบุคคลหญิง   
๒๑ ท่าร่ายร าคู่ผสม (ชาย – หญิง)  

 
รวมรายการแข่งขัน 

๑๐ ๑๐ 
1 

รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๒๑ 
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 ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
๕.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน         

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๕.๒ ต้องไม่เป็นนักกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๕.๓ ต้องมีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองขึ้นไป 
 ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
  ๖.๑  นักกีฬา 
    ๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทต่อสู้
บุคคล ได้รุ่นละ ๑ คน 
    ๖.๑.๒ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ประเภท             
ต่อสู้ทีมได้ทีมละ ๕ คน 
        6.1.3 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทท่าร่ายร า-
บุคคล รายการละ 1 คน และท่าร่ายร าคู่ผสม รายการละ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
  ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 
   ๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน   
   ๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน จ านวน ๑ 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 จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 
  ๗.๓ นักกีฬาจะต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามกระบวนการรับและมีชื่อปรากฏในบัญชี

รายชื่อนักกีฬา 
  ๗.๔ นักกีฬาที่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อนักกีฬา มีสิทธิแข่งขันได้ทั้งประเภทต่อสู้บุคคล 

ต่อสู้ทีม และท่าร่ายร า 
  ๗.๕ การจัดการแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล และต่อสู้ทีม ใช้ระบบการให้คะแนน

อิเล็กทรอนิคส์ จัดการแข่งขันระบบแพ้คัดออก นักกีฬาที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ         
๒ ร่วมกัน ผู้ที่ชนะในรอบรองชนะเลิศจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ 

๗.๖ การจัดการแข่งขันประเภทท่าร่ายร า จัดการแข่งขันตามล าดับที่ได้จากการจับสลาก 
ใช้ท่าร่ายร าที่คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ คือ ท่าร่ายร าที่ ๖, ๗, ๘, โคเรีย, คึมคัง, เทเบค,           
เพียววอน และซิปจิน นักกีฬามีคะแนนสูงอันดับ ๑-๘ จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาที่ได้คะแนนสูง
ที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ตามล าดับ 

๗.๗ ก าหนดการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน (ประเภทต่อสู้บุคคลและต่อสู้ทีม)           
และการจับสลากจัดล าดับการแข่งขัน (ประเภทท่าร่ายร า) ให้ด าเนินการในวันประชุมผู้จัดการทีม 
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 ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  ๘.๑ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุม ติดตามข่าวสารข้อมูล ให้ความร่วมมือ
เกี่ยวกับการการจัดการแข่งขัน ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
  ๘.๒ นักกีฬาต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์ตามที่คณะกรรมอนุกรรมการ          
การแข่งขันจัดไว้ให้ เพ่ือรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันกีฬาเทควันโด 
ก่อนวันลงท าการแข่งขัน ๑ วัน  
  ๘.๓ นักกีฬาประเภทต่อสู้บุคคลและต่อสู้ทีม ต้องชั่งน้ าหนักก่อนวันลงท าการแข่งขัน          
๑ วัน ตามก าหนดการจัดการแข่งขัน 
  ๘.๔ นักกีฬาต้องรายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน ได้แก่ เกราะอิเล็กทรอนิกส์ และ
หมวกอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแต่งกายให้เรียบร้อยและพร้อมลงท าการแข่งขัน และให้คณะกรรมอนุกรรมการ          
การจัดการแข่งขันตรวจความเรียบร้อยของร่างกายและเครื่องแต่งกาย ณ บริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ 
  ๘.๕  ไม่อนุญาตให้พันผ้าใด ๆ ในบร ิเวณข้อนิ ้วมือ ข ้อนิ ้วเท้า ข้อมือ และข้อเท้า          
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยได้รับความเห็นจากแพทย์แล้วเท่านั้น 
  ๘.๖ ห้ามบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทีมลงปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน และหากนักกีฬาคนหนึ่ง
คนใดลงท าการแข่งขันโดยไม่มีผู้ฝึกสอนลงปฏิบัติหน้าที่ นักกีฬาคนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน 
  ๘.๗ กรณีมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๘.๗.๑ กรณีท่ีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้กรรมการผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ตัดสินใจโดยมีประธานผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
   ๘.๗.๒ กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการแข่งขันโดยตรง หรือปัญหาการจัดการแข่งขัน
ด้านอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดเป็นผู้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม 

๘.๘ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

๙.๑ นักกีฬาต้องสวมชุดแข่งขันตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโด (W.T.F) 
๙.๒ นักกีฬาต้องสวมอุปกรณ์การแข่งขัน ได้แก่ ถุงเท้าอิเล็กทรอนิคส์ ถุงมือ สนับแขน 

สนับขา กระจับ (นักกีฬาชาย) และฟันยาง โดยนักกีฬาเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง 
๙.๓ นักกีฬาต้องสวมอุปกรณ์การแข่งขัน ได้แก่ เกราะอิเล็กทรอนิกส์ และหมวก

อิเลคทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นฝ่ายจัดเตรียมให้นักกีฬา โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่ละรุ่น 
จะต้องใช้ขนาดไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด ดังนี้ 
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     ประเภทชาย         ขนาดเกราะ       ประเภทหญิง       ขนาดเกราะ 
 รุ่นไมเ่กิน ๕๔ กิโลกรัม เบอร์  ๒  รุ่นไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม เบอร์  ๒ 
 รุ่นไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม เบอร์  ๒  รุ่นไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม เบอร์  ๒ 
 รุ่นไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม เบอร์  ๒  รุ่นไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม เบอร์  ๒ 
 รุ่นไม่เกิน ๖๘ กิโลกรัม เบอร์  ๓  รุ่นไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม เบอร์  ๒ 
 รุ่นไม่เกิน ๗๔ กิโลกรัม เบอร์  ๓  รุ่นไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม  เบอร์  ๓ 
 รุ่นไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม เบอร์  ๓  รุ่นไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม เบอร์  ๓ 
 รุ่นไม่เกิน ๘๗ กิโลกรัม เบอร์  ๔  รุ่นไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม เบอร์  ๓ 
 รุ่น ๘๗ กิโลกรัมข้ึนไป เบอร์  ๔  รุ่น ๗๓ กิโลกรัมข้ึนไป เบอร์  ๓ 

๙.๔ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา      
เทควันโด  

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 โดยพิจารณาจาก 
      (๑)  ชนะเลิศในการแข่งขัน 
      (๒)  มีทักษะ และเทคนิคการเล่นขั้นสูง  
      (๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีน้ าใจนักกีฬา  
      (๔)  ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
      (๕) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก 
      (๑)  มีนักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 
      (๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักกีฬา 
      (๓)  ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
      (๔)  ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน 
      (๕)  อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 
 ส าหรับรางวลัตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดเป็นผู้ด าเนินการ   

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่ งขันกีฬาเทควันโ ดเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา            

และสถานที่ในการแข่งขัน 
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ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย

เทคนิคกีฬา  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


