
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 
 
 

 
 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้้า 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 
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             
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย       

การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  ๔๕                    

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 4.1 บุคคลชาย 

(๑) ฟรีสไตล์   ๕๐ เมตร 
(๒) ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร 
(๓) ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร 
(๔) ฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร 
(๕) ฟรีสไตล์ ๘๐๐ เมตร 
(๖) ฟรีสไตล์  ๑,๕๐๐  เมตร 
(๗) กรรเชียง   ๕๐ เมตร 
(๘) กรรเชียง ๑๐๐ เมตร 
(๙) กรรเชียง ๒๐๐ เมตร 
(๑๐) กบ   ๕๐ เมตร 
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  (๑๑) กบ ๑๐๐ เมตร 
(๑๒) กบ ๒๐๐ เมตร 
(๑๓) ผีเสื้อ   ๕๐ เมตร 
(๑๔) ผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร 
(๑๕) ผีเสื้อ ๒๐๐ เมตร 
(๑๖) เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร 
(๑๗) เดีย่วผสม ๔๐๐ เมตร  

๔.๒ ประเภททีมชาย มีรายการแข่งขันดังนี้ 
(๑) ผลัดฟรีสไตล์ ๔  x  ๑๐๐  เมตร 
(๒) ผลัดฟรีสไตล์ ๔  x  ๒๐๐  เมตร 
(๓) ผลัดผสม ๔  x  ๑๐๐  เมตร 

๔.๓ บุคคลหญิง  มีประเภทการแข่งขัน 
(๑) ฟรีสไตล์   ๕๐ เมตร 
(๒) ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร  
(๓) ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร 
(๔) ฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร 
(๕) ฟรีสไตล์ ๘๐๐ เมตร 
(๖) ฟรีสไตล์  ๑,๕๐๐  เมตร 
(๗) กรรเชียง   ๕๐ เมตร 
(๘) กรรเชียง ๑๐๐ เมตร 
(๙) กรรเชียง ๒๐๐ เมตร 
(๑๐) กบ   ๕๐ เมตร 
(๑๑) กบ ๑๐๐ เมตร 
(๑๒) กบ ๒๐๐ เมตร 
(๑๓) ผีเสื้อ   ๕๐ เมตร 
(๑๔) ผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร 
(๑๕) ผีเสื้อ ๒๐๐ เมตร 
(๑๖) เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร 
(๑๗) เดี่ยวผสม ๔๐๐ เมตร 

๔.๔ ทีมหญิง มีประเภทการแข่งขันดังนี้ 
(๑)  ผลัดฟรีสไตล์ ๔ x ๑๐๐  เมตร 
(๒) ผลัดฟรีสไตล์ ๔ x ๒๐๐  เมตร 
(๓) ผลัดผสม ๔ x ๑๐๐  เมตร 
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๔.๕ การแข่งขันประเภททีมผลัด MIX 
   (๑) ผลัดผสม ๔ x ๑๐๐  เมตร 
   (๒) ผลัดฟรี ๔ x ๑๐๐ เมตร   

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
6.1.1  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชาย        

ไม่เกิน ๑๕ คน และหญิงไม่เกิน ๑๕ คน 
6.1.2  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคล

ได้รายการละไม่เกิน ๒ คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน ๔ รายการ 
6.1.3  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ประเภททีม  

ได้รายการละ ๑ ทีม และสามารถส่งนักกีฬาส ารองได้ดังนี้ 
(1) ผลัดฟรีสไตล์ ส่งนักกีฬาส ารองได้ไม่เกิน ทีมละ ๒ คน 
(2) ผลัดผสม ส่งนักกีฬาส ารองได้ไม่เกิน ทีมละ ๒ คน 

๖.๒  เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 ๗.2 ในการแข่งขันแต่ละวัน ภาคเช้าให้แข่งขันรอบคัดเลือก และภาคบ่ายให้แข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ ยกเว้นการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ ๑,๕๐๐ เมตร ชาย – หญิง และฟรีสไตล์ ๘๐๐ เมตร ชาย – หญิง  
ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกให้ถือเวลาที่ดีสุดของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเป็นผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศ และต าแหน่งที่ ๓ 
ตามล าดับ 

๗.3 การแข่งขันรอบคัดเลือก ให้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ท าเวลาได้ดีที่สุด ๘ ล าดับแรกเข้า
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

๗.4 ในกรณีรายการที่มี ผู้ เข้ าแข่ งขันรอบคัด เลื อกไม่ เกิน  ๘ คน หรือ  ๘ ทีม                           
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรียกนักกีฬา มารายงานตัวและจับสลากลู่ว่ายรอบชิงชนะเลิศด้วยตนเอง 

๗.๕ ให้จัดรายการแข่งขัน ตามวันที่ก าหนดดังนี้ 
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                        7.5.1 วนัที่ 1 ของการจัดการแข่งขัน 
 

ที ่ ประเภท ระยะทาง/เมตร เพศ 
๑๐๑ ฟรีสไตล์ ๑๕๐๐ ชาย 
๑๐๒ ฟรีสไตล์ ๑๕๐๐ หญิง 
๑๐๓ เดี่ยวผสม ๔๐๐ ชาย 
๑๐๔ เดี่ยวผสม ๔๐๐ หญิง 
๑๐๕ กบ ๕๐ ชาย 
๑๐๖ กบ ๕๐ หญิง 
๑๐๗ กรรเชียง ๑๐๐ ชาย 
๑๐๘ กรรเชียง ๑๐๐ หญิง 
๑๐๙ ฟรีสไตล์ ๒๐๐ ชาย 
๑๑๐ ฟรีสไตล์ ๒๐๐ หญิง 
๑๑๑ ผีเสื้อ ๒๐๐ ชาย 
๑๑๒ ผีเสื้อ ๒๐๐ หญิง 
๑๑๓ ผลัดฟรีสไตล์ ๔X๑๐๐ ชาย 
๑๑๔ ผลัดฟรีสไตล์ ๔X๑๐๐ หญิง 
๑๑๕ ผลัดผสม MIX ๔X๑๐๐ ชาย+หญิง 

 

                      7.5.2 วันที่ 2 ของการจัดการแข่งขัน 
 

ที ่ ประเภท ระยะทาง/เมตร เพศ 
๒๐๑ ฟรีสไตล์ ๘๐๐ ชาย 
๒๐๒ ฟรีสไตล์ ๘๐๐ หญิง 
๒๐๓ กบ ๒๐๐ ชาย 
๒๐๔ กบ ๒๐๐ หญิง 
๒๐๕ ฟรีสไตล์ ๕๐ ชาย 
๒๐๖ ฟรีสไตล์ ๕๐ หญิง 
๒๐๗ กรรเชียง ๒๐๐ ชาย 
๒๐๘ กรรเชียง ๒๐๐ หญิง 
๒๐๙ ผีเสื้อ ๑๐๐ ชาย 
๒๑๐ ผีเสื้อ ๑๐๐ หญิง 

ที ่ ประเภท ระยะทาง/เมตร เพศ 
๒๑๑ ผลัดฟรีสไตล์ ๔X๒๐๐ ชาย 
๒๑๒ ผลัดฟรีสไตล์ ๔X๒๐๐ หญิง 
๒๑๓ ผลัด MIX ฟรีสไตล์ ๔X๑๐๐ ชาย+หญิง 
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7.5.3 วันที่ 3 ของการจัดการแข่งขัน 
ที ่ ประเภท ระยะทาง/เมตร เพศ 

๓๐๑ ฟรีสไตล์ ๔๐๐ ชาย 
๓๐๒ ฟรีสไตล์ ๔๐๐ หญิง 
๓๐๓ เดี่ยวผสม ๒๐๐ ชาย 
๓๐๔ เดี่ยวผสม ๒๐๐ หญิง 
๓๐๕ กรรเชียง ๕๐ ชาย 
๓๐๖ กรรเชียง ๕๐ หญิง 
๓๐๗ ผีเสื้อ ๕๐ ชาย 
๓๐๘ ผีเสื้อ ๕๐ หญิง 
๓๐๙ ฟรีสไตล์ ๑๐๐ ชาย 
๓๑๐ ฟรีสไตล์ ๑๐๐ หญิง 
๓๑๑ กบ ๑๐๐ ชาย 
๓๑๒ กบ ๑๐๐ หญิง 
๓๑๓ ผลัดผสม ๔X๑๐๐ ชาย 
๓๑๔ ผลัดผสม ๔X๑๐๐ หญิง 

 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่ วมมือในการปฏิบัติ ง านของ
คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินอย่างเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติ
ตามระเบียบกติกาอย่างเคร่งครัด 

 ๘.3 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้ พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์ว่ายน้ านานาชาติ (FINA) 

 ๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

 ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                            
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
          นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง  
จ านวน  1 รางวัล โดยคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา 
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                                           10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล โดยพจิารณาจากผู้ฝึกสอนทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า                
เป็นผู้ด าเนินการ   

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ

จัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

    ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
   ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                       

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


