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   ประกาศคณะอนุกรรมการฝา่ยสง่เสริมกฬีาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ที ่38  
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

ชนิดกีฬาวา่ยน้ า 
..………….………………….. 

 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 38 
ชนิดกีฬาว่ายน้ า 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
จึงประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพี่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คร้ังท่ี 38 ชนิดกีฬาว่ายน้ า” 

ข้อ 2. บรรดาประกาศทีข่ัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
 3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาว่ายน้ านานาชาติ (FINA) ซ่ึงสมาคมกีฬาว่ายน้ า         
แห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันประกอบกับกติกาท่ีก าหนดข้ึนเป็นการเฉพาะโดยอนุโลม
แต่ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี 

ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 

4.1.1  อายุไม่เกิน 30 ปี  ชาย-หญิง 
4.1.2  อายุ 31-35 ปี    ชาย-หญิง 
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4.1.3  อายุ 36-40 ปี    ชาย-หญิง  
4.1.4  อายุ 41-45 ปี     ชาย-หญิง 
4.1.5  อายุ 46-50 ปี     ชาย-หญิง 
4.1.6  อายุ 51-55 ปี     ชาย-หญิง 
4.1.7  อายุ 56-60 ปี     ชาย-หญิง 
4.1.8  อายุ 61 ปีข้ึนไป    ชาย-หญิง  

 4.2 กรรเชียง 50 เมตร 
4.2.1 อายุไม่เกิน 30 ปี   ชาย-หญิง 
4.2.2 อายุ 31-35 ปี     ชาย-หญิง 
4.2.3 อายุ 36-40 ปี      ชาย-หญิง 
4.2.4 อายุ 41-45 ปี     ชาย-หญิง 
4.2.5 อายุ 46-50 ปี      ชาย-หญิง 
4.2.6 อายุ 51-55 ปี     ชาย-หญิง 
4.2.7 อายุ 56-60 ปี      ชาย-หญิง 
4.2.8 อายุ 61 ปีข้ึนไป   ชาย-หญิง 

4.3 กบ 50 เมตร  
4.3.1  อายุไม่เกิน 30 ปี   ชาย-หญิง 
4.3.2 อายุ 31-35 ปี     ชาย-หญิง 
4.3.3 อายุ 36-40 ปี      ชาย-หญิง 
4.3.4 อายุ 41-45 ปี     ชาย-หญิง 
4.3.5 อายุ 46-50 ปี      ชาย-หญิง 
4.3.6 อายุ 51-55 ปี     ชาย-หญิง 
4.3.7 อายุ 56-60 ปี      ชาย-หญิง 
4.3.8 อายุ 61 ปีข้ึนไป   ชาย-หญิง 

 4.4 ผีเส้ือ 50 เมตร 
4.4.1  อายุไม่เกิน 30 ปี  ชาย-หญิง 
4.4.2 อายุ 31-35 ปี    ชาย-หญิง 
4.4.3 อายุ 36-40 ปี    ชาย-หญิง 
4.4.4 อายุ 41-45 ปี    ชาย-หญิง 
4.4.5 อายุ 46-50 ปี    ชาย-หญิง 
4.4.6 อายุ 51-55 ปี    ชาย-หญิง 
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4.4.7 อายุ 56-60 ปี      ชาย-หญิง 
4.4.8 อายุ 61 ปีข้ึนไป    ชาย-หญิง 

4.5 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 
4.5.1  อายุไม่เกิน 30 ปี  ชาย-หญิง 
4.5.2 อายุ 31-35 ปี    ชาย-หญิง 
4.5.3 อายุ 36-40 ปี     ชาย-หญิง 
4.5.4 อายุ 41-45 ปี    ชาย-หญิง 
4.5.5 อายุ 46-50 ปี     ชาย-หญิง 
4.5.6 อายุ 51-55 ปี    ชาย-หญิง 
4.5.7 อายุ 56-60 ปี     ชาย-หญิง 
4.5.8 อายุ 61 ปีข้ึนไป   ชาย-หญิง 

 4.6 ผลัดผสม 4x50 เมตร 
4.6.1  อายุไม่เกิน 30 ปี  ชาย-หญิง 
4.6.2 อายุ 31-35 ปี    ชาย-หญิง 
4.6.3 อายุ 36-40 ปี     ชาย-หญิง 
4.6.4 อายุ 41-45 ปี    ชาย-หญิง 
4.6.5 อายุ 46-50 ปี     ชาย-หญิง 
4.5.6 อายุ 51-55 ปี    ชาย-หญิง 
4.6.7 อายุ 56-60 ปี     ชาย-หญิง 
4.6.8 อายุ 61 ปีข้ึนไป   ชาย-หญิง 
 

 หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน เป็นตัวต้ัง แล้วลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด ของนักกีฬา    
(ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524 มีอายุเท่ากับ 2562 – 2524 = 38 ปี 

ข้อ 5. คณุสมบัติของผูเ้ข้าแข่งขัน 
        ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการ

แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
ข้อ 6. จ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 

  6.1 ประเภทบุคคล ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 2 คน 
 6.2 ประเภททีม ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม 

 6.3 ในการแข่งขันประเภทบุคคลให้นักกีฬาทุกคน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือลงท าการแข่งขัน 
ในรุ่นอายุของตนเองเท่าน้ัน 
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 6.4 ในการแข่งขันประเภททีมผลัด อนุญาตให้นักกีฬาในรุ่นสูงอายุสูงกว่าลงมาผสมกับนักกีฬาในรุ่น
อายุต ่ากว่าได้ แต่ไม่อนุญาตให้นักกีฬาในรุ่นอายุต่ ากว่าข้ึนไปผสมกับนักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่า 

        6.5 นักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันในประเภททีมผลัด ต้องลงท าการแข่งขันในประเภทบุคคล 
อย่างน้อย 1 รายการ ในกรณีท่ีลงท าการแข่งขันในประเภททีมผลัดแล้วไม่ลงท าการแข่งขันในประเภทบุคคลให้ปรับ
ทีมผลัดท่ีได้ท าการแข่งขันไปแล้วเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน ในกรณีท่ีได้รับเหรียญรางวัลให้ริบเหรียญรางวัลคืน
ให้กับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยไม่อนุญาตให้เล่ือนล าดับผู้เข้าแข่งขันอ่ืนข้ึนมาแทน 

         6.6 ในการแข่งขันประเภทหรือรุ่นใดมีสถาบัน/มหาวิทยาลัย ลงท าการแข่งขันน้อยกว่า 5 สถาบัน 
จะไม่นับเหรียญรวมการแข่งขันในประเภทหรือรุ่นน้ัน 

         6.7 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วย   
ผู้ฝึกสอน 1 คน 

ข้อ7. วิธจีัดการแข่งขัน 
 7.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา     

เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก าหนดวิธีจัดการแข่งขัน             
ตามความเหมาะสม 

  7.2 การแข่งขันทุกรายการ ให้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันท่ีท าเวลาดีท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้รับเหรียญ
รางวัล 

 7.3 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน         
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 
        ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา          

เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี    
ในการแข่งขันและอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 9.1 ชุดแข่งขัน ให้ใช้ชุดแข่งขันท่ีเหมาะสมส าหรับกีฬาว่ายน ้ าโดยให้อยู่ในดุลยพิ นิจของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์  

การแข่งขันท่ีสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 
   10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
   10.2 ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระว่ายน ้าโดยเคร่งครัด 
   10.3 ให้นักกีฬาไปรายงานตัวในทันทีท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เรียกให้ไปรายงานตัวและ

จะมีการประกาศเพียง 2 คร้ัง เท่าน้ัน 
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   10.4 ให้นักกีฬาอยู่ในบริเวณท่ีคณะกรรรมจัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้เท่าน้ัน 
   10.5 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและ 

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
   10.6 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ     

เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตามสมควรแก่กรณี
และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 

ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหนา้ที ่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ     

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 12. การประท้วง 

ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย        
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ 13 รางวลัการแข่งขัน 
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังน้ี  
รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง  
รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน  
รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 

ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศน้ี ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ      
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    5    มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)  
 ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


