ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครังที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รหัส 01 - 02
………………………………………...........
เพื่อให้การจั ดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศไทย ครังที่ 46
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศั ย อ้ า นาจตามความในข้ อ 38 แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงก้าหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที่ 46 ด้าเนินการ ดังนี
ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ ใช้ ร ะเบี ย บคณะกรรมการบริห ารกี ฬ ามหาวิท ยาลั ย แห่ งประเทศไทย ว่าด้ ว ย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ กีฬาว่ายน้านานาชาติ (FINA) ซึ่งสมาคมกีฬ า
ว่ายน้าแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทังนี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 บุคคลชาย มีประเภทการแข่งขันดังนี
2.1.1 ฟรีสไตล์
50 เมตร
2.1.2 ฟรีสไตล์
100 เมตร
2.1.3 ฟรีสไตล์
200 เมตร
2.1.4 ฟรีสไตล์
400 เมตร
2.1.5 ฟรีสไตล์
800 เมตร
2.1.6 ฟรีสไตล์
1,500 เมตร
2.1.7 กรรเชียง
50 เมตร
2.1.8 กรรเชียง
100 เมตร
2.1.9 กรรเชียง
200 เมตร
2.1.10 กบ
50 เมตร
2.1.11 กบ
100 เมตร
2.1.12 กบ
200 เมตร
2.1.13 ผีเสือ
50 เมตร
2.1.14 ผีเสือ
100 เมตร
2.1.15 ผีเสือ
200 เมตร
2.1.16 เดี่ยวผสม
200 เมตร
2.1.17 เดี่ยวผสม
400 เมตร
2.2 ทีมชาย มีประเภทการแข่งขันดังนี
2.2.1 ผลัดฟรีสไตล์
4X100 เมตร
2.2.2 ผลัดฟรีสไตล์
4X200 เมตร
2.2.3 ผลัดผสม
4X100 เมตร
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2.3 บุคคลหญิง มีประเภทการแข่งขันดังนี
2.3.1 ฟรีสไตล์
50
เมตร
2.3.2 ฟรีสไตล์
100 เมตร
2.3.3 ฟรีสไตล์
200 เมตร
2.3.4 ฟรีสไตล์
400 เมตร
2.3.5 ฟรีสไตล์
800 เมตร
2.3.6 ฟรีสไตล์
1,500 เมตร
2.3.7 กรรเชียง
50
เมตร
2.3.8 กรรเชียง
100 เมตร
2.3.9 กรรเชียง
200 เมตร
2.3.10 กบ
50
เมตร
2.3.11 กบ
100 เมตร
2.3.12 กบ
200 เมตร
2.3.13 ผีเสือ
50
เมตร
2.3.14 ผีเสือ
100 เมตร
2.3.15 ผีเสือ
200 เมตร
2.3.16 เดี่ยวผสม
200 เมตร
2.3.17 เดี่ยวผสม
400 เมตร
2.4 ทีมหญิง มีประเภทการแข่งขันดังนี
2.4.1 ผลัดฟรีสไตล์
4X100 เมตร
2.4.2 ผลัดฟรีสไตล์
4X200 เมตร
2.4.3 ผลัดผสม
4X100 เมตร
2.5 ประเภทผลัดทีมชาย 2, หญิง 2
2.5.1 ผลัด Mix ฟรีสไตล์
4x100 เมตร
2.5.2 ผลัด Mix ผสม
4x100 เมตร
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติ ที่สมาคมกีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทย ก้าหนด
ข้อ 4. จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
ให้แ ต่ล ะมหาวิท ยาลัย ส่ง นัก กีฬ าสมัค รเข้า ร่ว มการแข่ง ขัน เป็น นัก กีฬ าชายไม่เกิน
15 คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน 15 คน
4.1 ประเภทบุ คคล ให้ แต่ ล ะมหาวิท ยาลั ย ส่ งเข้าแข่ งขัน ได้ ไม่เกิน ประเภทละ 2 คน
โดยในประเภทบุคคล อนุญาตให้นักกีฬาในนามผู้แทนประเทศไทย แห่งระเบียบคณะกรรมการบริห ารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ลงท้าการ
แข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 1 คน
4.2 ประเภททีม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม และให้ปฏิบัติดังนี
4.2.1 ให้ผู้จัดการทีมสามารถยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท้าการแข่งขันในประเภททีม
จากรายชื่อนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจากประเภทบุคคล ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก้าหนด
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4.2.2 กรณี นั กกีฬาในนามผู้ แทนประเทศไทย แห่ งระเบี ยบคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
ให้ลงท้าการแข่งขันได้ โดยมีจ้านวนนักกีฬาในทีมชายไม่เกิน 1 คน และในทีมหญิงไม่เกิน 1 คน
4.2.3 นักกีฬาตามข้อ 4.2.2 อนุญาตให้ลงท้าการแข่งขันได้เพียง 1 คน ในแต่ละ
ประเภทเท่านัน ไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี เปลี่ยนตัวกันโดยเด็ดขาด หากมีความประสงค์
จะเปลี่ยนตัวนักกีฬาดังกล่าว นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวแทน ต้องไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 4.2.2
4.3 นักกีฬาที่จะลงท้าการแข่งขันในประเภททีมผลัด ต้องลงท้าการแข่งขัน ในประเภท
บุคคลอย่างน้อย 1 รายการ ในกรณีที่ลงท้าการแข่งขันในประเภททีมผลัดแล้วไม่ลงท้าการแข่งขันในประเภท
บุ คคล ให้ ล งโทษตามข้อ 8.7 ตามระเบี ย บนี และให้ ปรับที มผลั ดที่ ได้ท้ าการแข่งขันไปแล้ ว เป็น แพ้ตลอด
การแข่งขัน ในกรณีที่ได้รับเหรียญรางวัลให้ริบเหรียญรางวัลคืนให้กับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย โดยไม่อนุญาตให้เลื่อนล้าดับผู้เข้าแข่งขันอื่นขึนมาแทน
4.4 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน
1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน
5.1 ในการแข่งขัน แต่ละวัน ภาคเช้าให้แข่งขันรอบคัดเลือก และภาคบ่ายให้แข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ยกเว้นการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 1,500 เมตร และฟรีสไตล์ 800 เมตร ไม่มีการแข่งขันรอบ
คัดเลือก ให้ถือเวลาดีทสี่ ุดของผู้เข้าแข่งขันทังหมดเป็นผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และต้าแหน่งที่ 3 ตามล้าดับ
5.2 การแข่งขันรอบคัดเลือก ให้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ท้าเวลาได้ ดีที่สุด 8 ล้าดับแรก
เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
5.3 ในกรณี ที่ ป ระเภทใดมี ผู้ เข้ าแข่ งขั น รอบคั ดเลื อกไม่ เกิ น 8 คน หรื อ 8 ที ม ให้ ไป
ชิงชนะเลิศในรอบบ่าย โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเรียกนักกีฬาที่ได้มารายงานตัวในรายการนัน ๆ ท้าการ
จับสลากลู่ว่าย (การจับสลากลู่ว่ายอนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนกระท้าแทนได้)
5.4 ให้จัดรายการแข่งขัน ตามวันที่ก้าหนดดังนี
วันที่ หนึ่ง
รายการ
101
103
105
107

ประเภท
ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง
ผีเสือ 100 ม. หญิง
กบ 50 ม. หญิง
ผลัดผสม 4X100 ม. หญิง

รายการ
102
104
106

ประเภท
ฟรีสไตล์ 800 ม. ชาย
เดี่ยวผสม 400 ม. ชาย
ผีเสือ 200 ม. ชาย

ประเภท
ฟรีสไตล์ 1500 ม. หญิง
เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง
กรรเชียง 200 ม. หญิง
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 ม. หญิง

รายการ
202
204
206

ประเภท
ผีเสือ 100 ม. ชาย
ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย
กบ 50 ม. ชาย

วันที่ สอง
รายการ
201
203
205
207
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วันที่ สาม
รายการ
301
303
305
307
วันที่ สี่

ประเภท
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย
กบ 100 ม. ชาย
กรรเชียง 200 ม. ชาย
ผลัดฟรีสไตล์ 4X200 ม. ชาย

รายการ
302
304
306

ประเภท
กรรเชียง 50 ม. หญิง
ฟรีสไตล์ 400 ม. หญิง
ผีเสือ 200 ม. หญิง

รายการ
401
403
405
407

ประเภท
ผีเสือ 50 ม. ชาย
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย
กรรเชียง 100 ม. ชาย
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 ม. ชาย

รายการ
402
404
406

ประเภท
กบ 100 ม. หญิง
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง
ผลัดฟรีสไตล์ 4X200 ม. หญิง

ประเภท
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง
กบ 200 ม. หญิง
กรรเชียง 100 ม. หญิง
ผลัดผสม 4x100 ม. ชาย 2 หญิง 2

รายการ
502
504
506

ประเภท
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย
ฟรีสไตล์ 1500 ม. ชาย

ประเภท
เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง
ผีเสือ 50 ม. หญิง
ฟรีสไตล์ 800 ม. หญิง
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม.ชาย 2 หญิง 2

รายการ
602
604
606

ประเภท
กรรเชียง 50 ม. ชาย
กบ 200 ม. ชาย
ผลัดผสม 4X100 ม. ชาย

วันที่ ห้า
รายการ
501
503
505
507
วันที่ หก
รายการ
601
603
605
607

5.5 ในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
5.6 ในกรณี ที่มี ปั ญ หาเกี่ยวกับ รายการแข่งขั นในแต่ล ะวัน ให้ คณะกรรมการจัด การ
แข่งขันร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็ น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิท ยาลั ยแห่ งประเทศไทย พิ จารณาเปลี่ ยนแปลงได้
ตามความจ้าเป็น
ข้อ 6. ก้าหนดการแข่งขัน
ให้ คณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น โดยความเห็ นชอบของคณะอนุ กรรมการฝ่ า ยส่ งเสริ ม
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย เป็นผู้ ก้าหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ้าเป็น
ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
7.1 ชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์ว่ายน้านานาชาติ (FINA)

7.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมว่ายน้าแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง
5
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติส้าหรับผู้เข้าแข่งขัน
8.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค้าตัดสิ น และให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
8.2 ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระว่ายน้าโดยเคร่งครัด
8.3 ให้นัก กีฬ าไปรายงานตัว ในทัน ทีที่ค ณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน ได้เ รีย กให้ไ ป
รายงานตัวและจะมีการประกาศเพียง 2 ครัง เท่านัน
8.4 ให้นักกีฬาอยู่ในบริเวณที่คณะกรรรมจัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้เท่านัน
8.5 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้ส มกับ ความเป็นนักกีฬา
ที่ดีและต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
8.6 ผู้ เข้าเข่งขัน ประเภทหรือที มใด ไม่ล งแข่ งขั นตามวัน เวลาและสถานที่ที่ ก้าหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ตัดสิทธินักกีฬาดังกล่าวออกจากการแข่งขันในทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ได้ท้าการ
แข่ งขั น เสร็ จ สิ นไปแล้ ว ในกรณี ดั งกล่ าวให้ ค ณะกรรมการจั ด การแข่ งขั น รายงานคณะกรรมการบริ หาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อพิจารณา
โทษต่อไป
8.7 ผู้ใดฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามประกาศนี ให้ค ณะอนุก รรมการฝ่า ยส่ง เสริม กีฬ า
เพื่อ ความเป็น เลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบืองต้น
ตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น้าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่ยืนยันรายชื่อลงท้าการแข่งขันจริง ดังนี
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พร้อมประกาศนียบัตร
ข้อ 12. ในกรณีที ่มีป ัญ หาเกี่ย วการใช้ป ระกาศนี ให้ ค ณะอนุก รรมการฝ่า ยส่ง เสริม กีฬ า
เพื่อความเป็น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชีขาด
ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี
ประกาศ ณ วันที่ 18

กันยายน พ.ศ. 2561
(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)

ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

