
 
 

  
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน ้า กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งท่ี ๓7 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 

                                         *************************** 
 

  โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน ้า กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั งที่ 37  

  อาศัยอ้านาจตามความใน  หมวด 16 ข้อ 45 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไว้ดังนี  

  ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน ้า กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั งที่ ๓7” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนี แทน 
  ข้อ ๔ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
            ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                            
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒563  
            ๔.๒  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ (FINA) ซึ่งสมาคมว่ายน ้า 
แห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั งนี  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี  
  ข้อ ๕ ประเภทการแข่งขัน 

        5.๑    ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร    ชาย  
        5.2    ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร    หญิง 
        5.3    ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร   ชาย   
       5.4    ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร   หญิง  
        5.5    ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร   ชาย  
        5.6    ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร   หญิง 
        5.7    ฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร   ชาย  
        5.8    ฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร   หญิง 
        5.9    กรรเชียง ๕๐ เมตร   ชาย  
        5.10  กรรเชียง ๕๐ เมตร   หญิง 
        5.11  กรรเชียง ๑๐๐ เมตร   ชาย  
        5.12  กรรเชียง ๑๐๐ เมตร   หญิง 
        5.13  กรรเชียง ๒๐๐ เมตร   ชาย   
      5.14  กรรเชียง ๒๐๐ เมตร   หญิง 

 



๒ 

 

      5.15  กบ ๕๐ เมตร    ชาย  
      5.16  กบ ๕๐ เมตร    หญิง 
      5.17  กบ ๑๐๐ เมตร    ชาย  
      5.18  กบ ๑๐๐ เมตร    หญิง 
      5.๑9  กบ ๒๐๐ เมตร    ชาย  
      5.2๐  กบ ๒๐๐ เมตร    หญิง 
         5.21  ผีเสื อ ๕๐ เมตร    ชาย   
      5.22  ผีเสื อ ๕๐ เมตร    หญิง 
      5.23  ผีเสื อ ๑๐๐ เมตร    ชาย  
      5.24  ผีเสื อ ๑๐๐ เมตร    หญิง 
      5.25  ผีเสื อ ๒๐๐ เมตร    ชาย   
      5.26  ผีเสื อ ๒๐๐ เมตร    หญิง 
      5.27  เดี่ยวผสม 200 เมตร    ชาย   
      ๔.28  เดี่ยวผสม 200 เมตร    หญิง 
      5.29  ผลัดฟรีสไตล์ ๔x๑๐๐ เมตร  ชาย   
      5.30  ผลัดฟรีสไตล์ ๔x๑๐๐ เมตร  หญิง 
      5.31  ผลัดผสม ๔ x 200 เมตร   ชาย  
      5.32  ผลัดผสม ๔ x 200 เมตร   หญิง 

  ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
           ให้เป็นไปตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห ่งประเทศไทย  ว ่าด ้วยการจ ัดการแข ่งข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีราชมงค ล                   
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
  ข้อ ๗ จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๗.๑  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันตามประเภทที่จัดแข่งขัน 
นักกีฬาชาย ไม่เกิน ๑๕ คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๕ คน 
            ๗.๒  ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน 
            ๗.๓  ประเภททีม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๑ ทีม 
และส่งผู้เล่นส้ารองได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน 
            ๗.๔  ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน   
๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน 
  ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์ 
           ๘.๑  รายการแข่งขัน ให้มีการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๒ วัน แต่ไม่เกิน ๓ วัน 
           ๘.๒  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้ด้าเนินการจับสลากเลือกลู่ว่าย  
           ๘.๓  การนับเหรียญรางวัล ให้ปฏิบัติดังนี  
            ๘.๓.๑ ประเภทบุคคล ต้องมีมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๕ – ๙ 
มหาวิทยาลัย จึงจะนับเหรียญรวม ในกรณีที่มีทีมแข่งขันน้อยกว่า ๕ ทีม (๕ มหาวิทยาลัย) ไม่จัดแข่งขัน  
(การนับจ้านวนมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขัน หมายถึง มีมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขันในสระว่ายน ้าจริงตามรายการ
นั นๆ) 



๓ 

 

           ๘.๓.๒ ประเภทผลัด ต้องมีมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๕ – ๙ 
มหาวิทยาลัย จึงจะนับเหรียญรวม ในกรณีที่มีทีมแข่งขันน้อยกว่า ๕ ทีม (๕ มหาวิทยาลัย) ไม่จัดแข่งขัน (การ
นับจ้านวนมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขัน หมายถึง มีมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขันในสระว่ายน ้าจรงิตามรายการนั นๆ) 
   ๘.๔  เมื่อหมดเวลารายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ๑. ประเภทบุคคล รายงานตัว
ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ประเภททีม รายงานตัวก่อนการแข่งขัน ๔๐ นาที การรายงานตัวนักกีฬาต้องมารายงานตัว
ด้วยตนเอง ยกเว้น นักกีฬาก้าลังแข่งขันรายการอ่ืนๆ ขณะนั นให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ประสานงานรายงานตัวแทนได้ 
ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวไม่เกิน ๘ คนหรือ ๘ ทีม ให้ยกไปท้าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
   ๘.๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   ๘.๖ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศให้พิจารณาจากอันดับผู้ที่ท้าเวลาดีที่สุด อันดับ ๑  
๒ และ ๓ ได้รับรางวัลตามล้าดับ 
   ๘.๗ มหาวิทยาลัยใด ส่งรายชื่อนักกีฬาว่ายน ้าใน Entry From By Name แล้ว     
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น และถ้าถอนตัวไม่เข้าแข่งขันให้ ยืนยันน้าเอกสาร
ใบรับรองแพทย์ และผู้ควบคุม พร้อมเอกสารถอนตัวจากการแข่งขัน มายืนยันต่อคณะกรรมการจัดก าร
แข่งขัน หากไม่ด้าเนินการจะถูกตัดสิทธิ์ตัวบุคคล ตลอดการแข่งขัน 
  ข้อ ๙  ก้าหนดการแข่งขัน 
          คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้ก้าหนดเวลา และสถานที่ในการ
แข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ้าเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
   ข้อ ๑๐  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
           ๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของสมาคมว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 
           ๑๑.๒  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
   ข้อ ๑๑  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
          ๑๑.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค้าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที ่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่าย เทคนิค กีฬา  กรรมการผู ้ต ัดสิน  และเจ้าหน้าที่        
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
          ๑๑.๒  ให้ทีมที่ เข้าแข่งขันส่งรายชื่อและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่                 
ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ก้าหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก้าหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยัง
ไม่ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่าย เทคนิคกีฬา 
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63 
             ๑๑.๓  ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้หมดสิทธิ์ลงท้าการ
แข่งขันรายการแข่งขันครั งถัดไปอีก ๑ รายการ 
           ๑๑.๔  ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่ก้าลังด้าเนินอยู่   ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตาม
หมวด ๑0 หมวด 11 และหมวด 12 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



๔ 

 

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕63  
 ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน 
          ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามที ่       
ลงท้าการแข่งขันจริง ดังนี  
           รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง  พร้อมเกียรติบัตร 
           รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน  พร้อมเกียรติบัตร 
           รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง พร้อมเกียรติบัตร 
 ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
          ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ 
          ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ หมวด 11 และหมวด 12 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั งที่ ๓7 รักษาการตามระเบียบนี  

 ในกรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการใช้ระเบียบนี   ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่าย
เทคนิคกีฬาและกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอ้านาจวินิจฉัยชี ขาดและ ค้าวินิจฉัยชี ขาดให้ถือเป็นที่สุด 
 

   ประกาศ  ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 

 
 

                                    (ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

                                       ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
                                        กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งที่ ๓7 

   
  


