
ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬายูยิตส ู กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    ครั้งที ่ 46 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
………………………………… 

 

 เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 38 แห่ งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงก าหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ด าเนินการ ดังนี้  

 ข้อ 1.  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
                             1.1 ให้ ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย   
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

 1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ ่งสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ใน
ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

 ข้อ 2.  ประเภทการแข่งขัน  
   2.1 ประเภทต่อสู้  บุคคลชาย (Fighting system) แบ่งออกเป็นรุ่นดังนี้  
  2.1.1  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  56 ก.ก.      
   2.1.2  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 56 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 62 ก.ก.  
  2.1.3  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 62 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 69 ก.ก.  
  2.1.4  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 69 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 77 ก.ก.  
  2.1.5  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 77 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 85 ก.ก.  
  2.1.6  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 85 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 94 ก.ก.   
  2.1.7  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 94 ก.ก.  ขึ้นไป 
                         2.2  ประเภทต่อสู้  บุคคลหญิง (Fighting system) แบ่งออกเป็นรุ่นดังนี้ 

  2.2.1  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน   49 ก.ก.  
 2.2.2  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 49 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 55 ก.ก. 
 2.2.3  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 55 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 62 ก.ก.  
 2.2.4  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 62 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 70 ก.ก.  
 2.2.5  รุ่นน้ าหนักมากกว่า 70 ก.ก. ขึ้นไป 

        2.3 ประเภทต่อสู้ทีมผสม 5 คน  (Fighting system) ประกอบด้วยนักกีฬาชายจ านวน 
3 คน และนักกีฬาหญิงจ านวน 2 คน ตามรุ่นน้ าหนักดังนี้   
                     2.3.1 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน    62 ก.ก.   ชาย 
                       2.3.2 รุ่นน้ าหนักมากกว่า 62 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 77 ก.ก.  ชาย 

 2.3.3 รุ่นน้ าหนักมากกว่า 77 ก.ก. ขึ้นไป  ชาย 
           2.3.4 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  62 ก.ก.    หญิง 

           2.3.5 รุ่นน้ าหนักมากกว่า 62 ก.ก.ขึ้นไป    หญิง 
 2.4  ประเภทจับล็อคบุคคลชาย (Newaza & BJJ) 

   2.4.1  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  56 ก.ก. 
   2.4.2  รุ่นน้ าหนักเกิน     56 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 62 ก.ก. 
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    2.4.3  รุ่นน้ าหนักเกิน     62 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 69 ก.ก. 
   2.4.4  รุ่นน้ าหนักเกิน     69  ก.ก.  แต่ไม่เกิน 77 ก.ก 
   2.4.5  รุ่นน้ าหนักเกิน     77  ก.ก.  แต่ไม่เกิน 85 ก.ก. 
   2.4.6  รุ่นน้ าหนักเกิน     85 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 94 ก.ก. 
   2.4.7  รุ่นน้ าหนักเกิน     94 ก.ก .ขึ้นไป 

 2.5  ประเภทจับล็อคบุคคลหญิง (Newaza & BJJ) 
   2.5.1  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  49 ก.ก. 
   2.5.2  รุ่นน้ าหนักเกิน 49 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 55 ก.ก. 
    2.5.3  รุ่นน้ าหนักเกิน 55 ก.ก.  แต่ไม่เกิน 62 ก.ก. 
   2.5.4  รุ่นน้ าหนักเกิน      62  ก.ก. แต่ไม่เกิน 70 ก.ก 
   2.5.5  รุ่นน้ าหนักเกิน      70 ก.ก .ขึ้นไป 

2.6  ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) 
   2.6.1  Duo show system – ชาย 
   2.6.2  Duo show system – หญิง 
    2.6.3  Duo show system – Mix 

 ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
         3.1 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
                         3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ก าหนด 

 ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
              4.1 ประเภทต่อสู้ (Fighting system) บุคคล ชาย และ บุคคล หญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัย 
ส่งนักกีฬาชายและ หญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน นักกีฬาคนเดียว จะเข้าท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้ 
                         4.2  ประเภทต่อสู้ที มผสม (Fighting system) ชาย และ บุคคล หญิ ง ให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาชาย ได้ 3 คน ส ารอง 1 คน และ หญิง 2 คน ส ารอง 1 คน เข้าแข่งขันในประเภททีม
ผสมได้ 7 คน ท าการแข่งขัน 5 คนตัวส ารอง 2 คน (นักกีฬาที่แข่งประเภททีมผสมจะต้องท าการแข่งขัน 
Fighting system/Newaza/Duo show system ในรายการนี้) 
  4.3 ประเภทจับล็อค (Newaza) บุคคล ชาย และ บุคคล หญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัย 
ส่งนักกีฬาชายและ หญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน นักกีฬาคนเดียว จะเข้าท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้ 
  4.4 ประเภทโชว์ โชว์ศิลปะการต่อสู้ ( Duo show system ) ให้แต่ละมหาวิทยาลัย 
ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ได้ประเภทละไม่เกิน 1 คู ่
  4.5  ให้ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท า 
การแข่งขันประเภททุกประเภท ตามก าหนดการจัดการแข่งขัน หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก าหนด และหลังจากที่ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่  จะลงท าการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  ไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4.6 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน 
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 

 ข้อ 5.  วิธีจัดการแข่งขัน  
      5.1 การแข่งขันทุกประเภท ให้จัดการแข่งขันโดยใช้ระบบ ซิงเกิลเรเปชาร์ท (Single 

repechage) 
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5.2 การแข่งขัน ประเภทต่อสู้ (Fighting system) 

- ชาย  ทุกรอบ ยกละ 3 นาที 
  - หญิง  ทุกรอบ ยกละ 3 นาที 

5.3 ประเภทต่อสู้ทีมผสม  (Fighting system)  
  - ชาย ทุกรอบ ยกละ 3 นาที 

    -  หญิง ทุกรอบ ยกละ 3 นาที 
5.4 การแข่งขัน ประเภทจับล็อค (Newaza) 

  - ชาย ทุกรอบ ยกละ 6 นาที 
    -  หญิง ทุกรอบ ยกละ 6 นาที 

  5.5 การแข่งขันประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system ) 
   โชว์ศิลปะการต่อสู้ 10 ท่า       

 ข้อ 6.  ก าหนดการแข่งขัน 
        ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม 

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา  
และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

 ข้อ 7.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
     7.1 เมื่อนักกีฬาจะท าการแข่งขันต้องตรวจ ชุด และอุปกรณ์แข่งขัน ก่อนท าการแข่งขัน 

ทุกครั้ง ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่ และอุปกรณ์แข่งขัน ให้เรียบร้อยตามที่ระบุไว้ในกติกา
การแข่งขัน จึงจะสามารถ ลงท าการแข่งขันได้ นักกีฬาหญิงให้ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายไว้ชั้นใน 
ห้ามใส่เสื้อยืดสีอ่ืน 

    7.2 ชุดยูยิตสู และอุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
  7.3 ชุดยูยิตสู ต้องไม่ถูกแก้ไขหรือดัดแปลงสภาพของชุดยูยิตสู ที่เอาเปรียบคู่แข่งขัน 

ในทุกส่วน ถือ เป็นความผิดร้ายแรง จะถูกคณะกรรมกราตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    7.4 เจ้าหน้าที่ทีมทุกคน ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์

กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีปก และเสื้อไม่มีแขน 
 ข้อ 8.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

 8.1 การชั่งน้ าหนัก 
      8.1.1 การชั่งจะท าการชั่งน้ าหนัก ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. ก่อนวันท าการ

แข่งขัน1วันการแข่งขัน โดยนักกีฬาจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักกีฬามาแสดงด้วย นักกีฬาที่มาชั่งน้ าหนักไม่ทัน
หรือชั่งน้ าหนักไม่ผ่านถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 

      8.1.2 เครื่องชั่งน้ าหนักมี 3 เครื่อง  เครื่องหนึ่งจะอยู่ด้านนอกห้องชั่งน้ าหนัก 
ใช้ทดสอบน้ าหนักเวลา 15.00 น. และอีกสองเครื่องใช้ชั่งน้ าหนักนักกีฬาอย่างเป็นทางการในห้องชั่งน้ าหนัก
ชายและหญิง ห้องละหนึ่งเครื่อง 

   8.1.3 ในการขึ้นชั่งน้ าหนักให้นักกีฬาชายใส่กางเกงขาสั้น นักกีฬาหญิงใส่กางเกงสั้น 
และเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น นักกีฬาจะขึ้นชั่งน้ าหนักอย่างเป็นทางการได้เพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการถอดหรือ
สวมใส่ชุดเพ่ือให้ได้น้ าหนักตามพิกัดท้ังชายและหญิงและให้ถอดเครื่องประดับต่างๆ ก่อนเข้าท าการชั่งน้ าหนัก  

  8.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

 8.3 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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 8.4 ผู้เข้าแข่งขันที ่ไม ่ตรวจร่างกาย หรือชั ่งน้ าหนักหรือไม่เข้าแข่งขันตามวัน เวลา  

และสถานที่ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
หรือตามค าสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิออกจากการแข่งขันในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผ่านคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

 8.5 ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนน านักกีฬามาท าการตรวจวัดชุดแข่งขัน และแลก     
สายแบ่งฝ่าย ก่อนถึงการแข่งขัน 3 คู่ และเมื่อแลกสายมาแล้วนักกีฬาจะต้องนั่งประจ าที่นักกีฬาที่จัดไว้ให้ 
ทุกครั้งจะต้องมีผู้ฝึกสอนนั่งประจ าที่ผู้ฝึกสอนที่จัดไว้ ทุกครั้งที่นักกีฬาในทีมลงท าการแข่งขัน 

 8.6 ผู้ฝึกสอนที่นั่งประจ าที่ข้างสนามจะต้องแต่งกายสุภาพ หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์ม 
 8.7 ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

เพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น  
ตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

 ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
     ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 ข้อ 10.  การประท้วงและการอุทธรณ์ 

       ให้ เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

 ข้อ 11.  รางวัลการแข่งขัน 
        ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลให้กับนักกีฬา  ตามที่ลงท าการแข่งขันจริง  ดังนี้ 
        รางวัลที่  1 เหรียญชุบทอง  พร้อมประกาศนียบัตร 
        รางวัลที่  2 เหรียญชุบเงิน  พร้อมประกาศนียบัตร 
        รางวัลที่  3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร 

 ข้อ 12. ในกรณ ีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวก ับการใช ้ประกาศนี ้ ให ้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม 
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหาร 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
 

 

ประกาศ  ณ   วันที่    18     กันยายน   พ.ศ.  2561 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม) 
                     ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
                      คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


