
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings



ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระพิเศษ



ระเบียบวาระที่ 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระพิเศษ

สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

และการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระพิเศษ ในวันอังคารที่                 

19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ ได้ท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าวตามเอกสารแนบ



ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง



ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การด าเนินโครงการว่ายน ้าเพื่อชีวิต 

3.2 การด าเนินโครงการพี่สอนน้อง 

3.3 การด าเนินโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน ้า

3.4 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าและกีฬากระโดดน ้า ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

3.5 การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564

3.6 การไปฝึกซ้อมและแข่งขันของทีมระบ าใต้น ้า ณ ประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส

3.7 การทดสอบเวลานักกีฬาว่ายน ้ามาราธอน เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 

3.8 การเตรียมหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ Hall of Fame

3.9 การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน FINA World Championships 2022 

3.10 แผนการอบรมท่ีได้รับการสนับสนุนจาก FINA

3.11 การแข่งขันโปโลน ้าลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 สนามที่ 1



โครงการพิเศษ ประจ าปี 2565
โดยความร่วมมือระหว่าง 

สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 

ระเบียบวาระที่ 3.1 – 3.3





การด าเนินโครงการฯ 

ภาค 1-5 และ กทม.ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
โดยมียอดผู้เข้ารับการฝึก  จ านวน 3,500 คน 

• ภาคกลาง 1 จัดโครงการ 10 แห่ง    ยอดรวม 350 คน 
• ภาคกลาง 2 จัดโครงการ 4 แห่ง    ยอดรวม 450 คน 
• ภาค 3 จัดโครงการ 7 แห่ง    ยอดรวม 450 คน 
• ภาค 4 จัดโครงการ 5 แห่ง    ยอดรวม 400 คน 
• ภาค 5 จัดโครงการ 5 แห่ง    ยอดรวม 400 คน 
• ภาค กทม.        จัดโครงการ 6 แห่ง   ยอดรวม 350 คน 



การติดตามและประเมินผล

คณะฯ ประกอบด้วย 
❑ ประธานโครงการฯ 

❑ ฝ่ายกีฬาว่ายน  า 

❑ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และ

❑ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ได้ไปติดตามและประเมินผลโครงการฯ 



การติดตามและประเมินผล
วันเดือนปี เวลา โครงการ ภาค สถานที่ หน.คณะ

เดินทาง
การแต่ง

กาย
หมาย
เหตุ

13-14 มีนาคม 2565 09.00 - 11.00 ว่ายน  าเพ่ือ
ชีวิต

ภาค 4 สระว่ายน  า มรภ.สงขลา พล.อ.ธนิสฯ เสื อ
โครงการฯ

18-19 มีนาคม 2565 10.00 - 11.00
08.00 - 11.00

ว่ายน  าเพ่ือ
ชีวิต

ภาค 3 สระว่ายน  า โรงเรียน
นครพนมวิทยาคม

พล.อ.ธนิสฯ ”

22 มีนาคม 2565 13.00 - 15.00 ว่ายน  าเพ่ือ
ชีวิต

ภาค 5 สระว่ายน  า 
ศูนย์กีฬา บชร.3

พล.อ.ธนิสฯ ”

28-29 มีนาคม 2565 15.00 - 17.00 ว่ายน  าเพ่ือ
ชีวิต

ภาคกลาง 2 สระว่ายน  า โรงแรม My 
Way Hua Hin Music Hotel

พล.อ.ธนิสฯ ”

2 เมษายน 2565 15.00 - 17.00 ว่ายน  าเพ่ือ
ชีวิต

ภาคกลาง 1 สระว่ายน  า อบจ.ชลบุรี พล.อ.ธนิสฯ ”

27 เมษายน 2565 09.00 - 11.00 ว่ายน  าเพ่ือ
ชีวิต

ภาค กทม. สระว่ายน  า ศูนย์กีฬาประชา
นิเวศน์

พล.อ.ธนิสฯ ”

21 พฤษภาคม 2565 09.00 - 11.00 ว่ายน  าเพ่ือ
ชีวิต

ภาค กทม. สระว่ายน  า วิสุทธารมย์ พล.อ.ธนิสฯ ”



สรุปการด าเนินโครงการฯ 
“ภาค” สามารถ จัดการเรียนการฝึกอบรมเยาวชนได้ครบถ้วน เรียบร้อย และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ทั งนี  จะมีการประชุมสรุปผลฯ รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอ กันอีกครั งหนึ่ง 
และจะน าเรียนให้สมาคมฯ ทราบต่อไป



โครงการ “พี่สอนน้อง” ประจ าปี 2565 



:

การด าเนินการตามโครงการฯ 
ภาค 1-5 และ กทม.ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ยอดเยาวชนผู้เข้ารับการฝึก ภาคละ 60 คน(±) รวมจ านวน 360 คน

โดยมี พี่ๆ ซึ่งเป็น ผู้ฝึกสอน อดีตนักกีฬาทีมชาติ และทีมชาติ ได้ไปช่วย
ฝึกสอน ภาค ๆ ละ 5 คน 



การด าเนินการตามโครงการฯ :
ภาค วันเวลาด าเนินการ สถานที่ จ านวน

เยาวชน
จ านวน 
“พี”่

หมายเหตุ

ภาคกลาง 1 วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2565 สระว่ายน  า ม.บูรพาฯ 60 5 ±

ภาคกลาง 2 วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2565 สระว่ายน  า มรภ.กาญจนบุรี 60 5 ±

ภาค 3 วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2565 สระว่ายน  า ร.ร.นครพนมวิทยาคม 60 5 ±

ภาค 4 วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2565 สระว่ายน  า มอ.ภูเก็ต 60 5 ±

ภาค 5 วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2565 สระว่ายน  า สนามกีฬา สมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี

60 5 ±

กทม. วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2565 สระว่ายน  า ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 60 5



การติดตามและประเมินผล 
คณะตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย 

▪ ประธานโครงการฯ 

▪ ประธานภาค

▪ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

▪ และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ได้ไปติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 



การตดิตามและประเมินผล

วันเดือนปี เวลา โครงการ ภาค สถานที่ หน.คณะ
เดินทาง

การแต่ง
กาย

หมาย
เหตุ

วันที่ 5 – 6 
มีนาคม 2565

15.00 – 16.00 พี่สอนน้อง กทม. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ พล.อ.ธนิสฯ เสื อโครงการ

วันที่ 2- 3 
พฤษภาคม 2565

15.00 - 17.00
09.00 - 11.00

พี่สอนน้อง กลาง 2 สระว่ายน  า มรภ.กาญจนบุรี พล.อ.ธนิสฯ ”

วันที่ 7-8 
พฤษภาคม 2565

15.00 - 17.00
07.00 - 10.00

พี่สอนน้อง กลาง 1 สระว่ายน  า ม.บูรพาฯ พล.อ.ธนิสฯ
อจ.นิวัฒน์ฯ

”

วันที่ 21-22 
พฤษภาคม 2565

15.00 - 17.00
07.00 - 11.00

พี่สอนน้อง ภาค 4 สระว่ายน  า มอ.ภูเก็ต อจ.จิรเมศรฯ์ ”

วันที่ 21-22 
พฤษภาคม 2565

15.00 - 17.00
07.00 - 11.00

พี่สอนน้อง ภาค 5 สระว่ายน  า สนามกีฬา สมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี

อจ.สมชายฯ ”

วันที่ 28-29 
พฤษภาคม 2565

15.00 - 17.00
08.00 - 11.00

พี่สอนน้อง ภาค 3 สระว่ายน  า ร.ร.นครพนมวิทยาคม พล.อ.ธนิสฯ
อจ.เกษมฯ

”

การตรวจติดตามและประเมินผล



สรุปการด าเนินโครงการฯ
❑ “ภาค” สามารถ จัดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนฯ ได้ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

❑ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จาก “พี่ๆ”  (ผู้ฝึกสอน อดีตนักกีฬาว่ายน ้าทีมชาติ และนักกีฬา
ว่ายน ้าทีมชาต)ิ 

❑ ประธานภาคได้กรุณาหมุนเวียนร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วยตัวเอง 





การแถลงข่าวเปิดโครงการ 
ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 

1400 ณ ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร



การด าเนินโครงการฯ 

ภาคกลาง 1  ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน ้า ให้กับ
เยาวชนในพื้นที่ไปแล้ว จ านวน 50 คน 
และจะจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนจ านวนที่เหลือในห้วงวันหยุด ตลอดเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 2565



การติดตามและประเมินผล : 

ส่วนกลาง ภาคกลาง 1 และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) จะได้
เดินทางไปติดตามและประเมินผลโครงการจนจบภารกิจ 



โครงการพิเศษ ประจ าปี 2565
โดยความร่วมมือระหว่าง 

สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 



โครงการพี่สอนน้อง



สรุปโครงการว่ายน ้าเพื่อชีวิต



3.4 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าและกีฬากระโดดน ้า - กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

• นักกีฬาว่ายน ้า จ านวน 21 คน 

• นักกีฬากระโดดน ้า จ านวน 4 คน 

ผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขัน

• กีฬาว่ายน ้า ผลงานได้ 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 

และ 9 เหรียญทองแดง

• กีฬากระโดดน ้า ผลงานได้ 1 เหรียญทองแดง

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง



3.5 การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพาวิลเลียน  

โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

มีผู้แทนสโมสรสมาชิกมาเข้าร่วมประชุม จ านวน 169 สโมสร ดังนี้

- ผู้แทนสโมสรสมาชิก ภาค 1 จ านวน 21 สโมสร

- ผู้แทนสโมสรสมาชิก ภาค 2 จ านวน 11 สโมสร

- ผู้แทนสโมสรสมาชิก ภาค 3 จ านวน 30 สโมสร

- ผู้แทนสโมสรสมาชิก ภาค 4 จ านวน 39 สโมสร

- ผู้แทนสโมสรสมาชิก ภาค 5 จ านวน 41 สโมสร

- ผู้แทนสโมสรสมาชิก กรุงเทพมหานครจ านวน 27 สโมสร

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง



3.6 การไปฝึกซ้อมและแข่งขันของทีมระบ าใต้น ้า ณ ประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส

นักกีฬาระบ าใต้น ้าทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอน เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้ อมและ

แข ่งข ันก ีฬาระบ  าใต ้น  ้ า  ณ ประเทศอ ิตาล ีและฝร ั ่ ง เศส ระหว ่างว ันท ี่                       

22 มีนาคม –27 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ 19th FINA World Championships 2022 

• นักกีฬาระบ าใต้น ้าทีมชาติไทย จ านวน 12 คน 

• นักกีฬาระบ าใต้น ้าเยาวชนทีมชาติไทย จ านวน 12 คน 

• ผู้ฝึกสอน 2 คน 

• ผู้ดูแล 1 คน

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง



3.6 การไปฝึกซ้อมและแข่งขันของทีมระบ าใต้น ้า ณ ประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส



3.7 การทดสอบเวลานักกีฬาว่ายน ้ามาราธอน คัดเลือกไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์

จัดการทดสอบเวลานักกีฬาว่ายน ้ามาราธอน เพื ่อคัดเลือกไปแข่งขันกีฬ า                

เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ อ่าวดงตาล               

ฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการคัดเลือก

นักกีฬาชายจ านวน 2 คน และนักกีฬาหญิงจ านวน 2 คน ในระยะทาง 10 กิโลเมตร 

มีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1.นายธนกฤต  กิตติยะ สังกัด วิชั่นสวิมมิ่ง

2.นายสืบสกุล  ค าตั๋น สังกัด ศูนย์ฝึกว่ายน ้าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

3.น.ส.พิมพ์พันธุ์ ชูพงศ์ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4.น.ส.ณัฐวรา บวรสุขเสรี สังกัด ชมรมว่ายน ้าสิงห์

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง



3.7 การทดสอบเวลานักกีฬาว่ายน ้ามาราธอน คัดเลือกไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์



3.8 หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากร เข้าสู่ Hall of Fame สมาคมกีฬาว่ายน ้า

สมาคมฯ มีความประสงค์ในการจัดท า Hall of Fame สมาคมกีฬาว่ายน  า

แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับศูนย์กีฬาทางน  า (Aquatic Center) ในอนาคต

ทั งนี  นายกสมาคมฯ ได้มอบหมายให้ นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ เป็นหัวหน้า

คณะกรรมการพิจารณาบุคลากร เข้าสู่ Hall of Fame ซึ่งได้เสนอหลักเกณฑ์การ
พิจารณาฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง



หอเกียรติยศ - Hall of Fame (draft)
บทน า

สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งหอเกียรติยศ หรือ ฮอลล์ ออฟ เฟม (Hall of Fame) 

เพื่อมอบรางวัลเป็นเกียรติประวัติให้กับอดีตนักกีฬากีฬาทางน ้า (Aquatics Athlete) ที่สร้างผลงานโดด

เด่นเป็นที่จดจ า และผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมกีฬาทางน ้า เป็นการรวมกลุ่มผู้มีชื่อเสียงด้านกีฬาทางน ้า

ที่ได้รับการยกย่อง บนพื้นฐานความส าเร็จ การอุทิศเวลาส่วนตนช่วยเหลือกิจการสมาคมฯ และเป็นที่น่า

นับถือของสังคมกีฬาทางน ้าทั้งในและนอกประเทศ โดยการเข้าสู่หอเกียรติยศสมาคมฯ ต้องเป็นที่ยอมรับ

ต่อสาธารณชนถึงความส าเร็จอันโดดเด่นของบุคคลในระดับประเทศและ นานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการ

สมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการหอเกียรติยศ เพื่อด าเนินการก ากับดูแลกระบวนการเสนอชื่อเข้ าหอ

เกียรติยศของสมาคมฯ และเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การรับรองต่อไป

หลักการและเหตุผล (Principle)

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและส่งเสริม ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในกีฬาทางน ้า หรือผู้ที่มี

คุณประโยชน์ต่อสังคมกีฬาทางน ้า (Aquatic sport) ของประเทศไทย สมาคมกีฬาว่ายน ้าจะสร้างคุณค่า 

รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริม อนุรักษ์ สมาชิกที่อยู่ในหอเกียรติยศ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม



หอเกียรติยศ - Hall of Fame (draft)
ประเภท (Category)

A) นักกีฬาว่ายน ้า (Aquatic Athletes)

B) ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาว่ายน ้า (Aquatic Sports Contributors)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา (Criteria for Eligibility:)

A) นักกีฬาว่ายน ้า (Aquatic Athletes)

• มีอายุไม่ต ่ากว่า 30ปี

• ต้องเป็นนักว่ายน ้าทีไ่ด้รับรางวัลนักกีฬาว่ายน ้าประจ าปีมาก่อน และเป็นตัวแทน

ประเทศไทย ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ เป็นอย่างน้อย

• ต้องเคยเป็นผู้ถือสถิติประเทศไทยในรุ่นทั่วไป

• ต้องเลิกแข่งขันว่ายน ้าสมัครเล่นและอาชีพมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี

• ต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

มีภาวะผู้น า มีการท างานเป็นทีม ซื่อสัตย์ และมีน ้าใจนักกีฬา 

• มีความตั้งใจมุ่งมั่น และช่วยเหลือสมาคมฯที่จะพัฒนาวงการกีฬาทางน ้า



หอเกียรติยศ - Hall of Fame (draft)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา (Criteria for Eligibility:)

B) ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับวงการว่ายน ้า (Sports Contributors)

• มีอายุไม่ต ่ากว่า 40 ปี

• ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผลงานที่ชัดเจนให้กับวงการว่ายน ้า เช่น ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ 

ผู้สนับสนุน ผู้บริหารสมาคม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกีฬาทางน ้า

• ต้องมีส่วนร่วมและผลงานที่ชัดเจน วัดผลได้ กับวงการว่ายน ้าอย่างน้อย 5 ปี

• ต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ มี

ภาวะผู้น า มีการท างานเป็นทีม ซื่อสัตย์ และมีน ้าใจนักกีฬา 

รางวัล (Awards)

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศจะได้รับ

1. โล่เกียรติยศ

2. เข็มเชิดชูเกียรติ

3. ขึ้นชื่อที่หอประวัติและสื่อต่าง ๆ ของสมาคม



หอเกียรติยศ - Hall of Fame (draft)
ขั้นตอนในพิจารณา (Application Procedure)

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่หอเกียรติยศ จะถูกพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการหอเกียรติยศ 

ซึ่งในแต่ละปีจะพิจารณาผู้ที่จะได้รับเลือก ปีละ 2-4 ท่าน โดยคณะกรรมการหอเกียรติยศจ านวน 8 คน                    

ซึ่งประกอบด้วย

1. อุปนายกฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมฯ

2. กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

3. กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

4. กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

5. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

6. ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) สรรหาโดยคณะกรรมการบริหาร

7. ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) สรรหาโดยคณะกรรมการบริหาร

8. เลขาธิการสมาคมฯ (ท าหน้าที่เลขาคณะท างาน)



หอเกียรติยศ - Hall of Fame (draft)
กรอบเวลาในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก (Period of Selection)

1. ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกตั้งแต่เดือนมิถุนายนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

2. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม

3. ประกาศผู้ที่ได้รับเลือกภายในเดือนกันยายน

เงื่อนไขการเพิกถอนรางวัลและชื่อจากหอเกียรติยศ

1. สมาชิกของคณะกรรมการเกียรติยศ เสนอชื่อบุคคลที่กระท าความผิดต่อสังคม เพื่อการเพิกถอน

..รางวัลหอเกียรติยศและเพิกถอนชื่อของผู้กระท าความผิด ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่ออนุมัติ

..การเพิกถอนรางวัลและชื่อของบุคคลที่กระท าความผิด

2. ต้องเขียนค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเหตุใดจึงควรถอนรางวัล ภายใต้เหตุผล ข้อเท็ จจริงและ

..หลักฐานที่กระท าความผิดที่ท าความเสื่อมเสียมาให้แก่หอเกียรติยศ และสังคมไทย

3. คณะกรรมการเกียรติยศมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อสอบสวน 

..พิจารณาข้อเสนอแนะและเอกสารประกอบ โดยคณะอนุกรรมการจะปฏิบัติตามระเบียบและ

..ขั้นตอนที่คณะกรรมการหอเกียรติยศก าหนด ภาตใต้ความยุติธรรม



3.9 เตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน FINA World Championships 2022

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง

ล าดับ ชนิดกีฬา
จ านวน
นักกีฬา

จ านวน
เจ้าหน้าที่

วันเดินทาง หมายเหตุ

1. ว่ายน  า 9 6 15 – 26 มิ.ย. 65
2. ระบ าใต้น  า 12 3 15 – 26 มิ.ย. 65
3. โปโลน  า 13 7 18 มิ.ย. – 4 ก.ค. 65
4. กระโดดน  า 1 1 24 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 เพ่ิมนักกายภาพ 1 คน จากทีมว่ายน  า

5. ว่ายน  ามาราธอน 4 4 24 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 เพ่ิมนักกายภาพ 1 คน จากทีมว่ายน  า

6. ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน  า - 1 16 – 26 มิ.ย. 65
7. ผู้ตัดสินกีฬาโปโลน  า - 1 18 มิ.ย. – 4 ก.ค. 65

รวมจ านวน 39 23



3.10 แผนการอบรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก FINA

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง



3.11 การแข่งขันโปโลน ้าลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 สนามที่ 1

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2565 ณ สระว่ายน ้า 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย

มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมหญิง จ านวน 4 ทีม และทีมชาย จ านวน 6 ทีม

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนือ่ง

ชาย

หญิง



ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา



การสมัครสโมสรสมาชิก

มีสโมสรท่ีมีความประสงค์สมัครสมาชิก จ านวน 4 สโมสร ดังนี้

1)  สโมสรชูสวิมคลับ (ภาค 1)

2)  ชมรมว่ายน ้ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ  (ภาค 3)

3)  สโมสรว่ายน ้าเทพธานี สวิมมิ่ง  (ภาค 3)

3)  สโมสรครูตูนว่ายน ้าเกาะสมุย  (ภาค 4)

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องพิจารณา



ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 5 :  เรื่องสืบเนื่อง
5.1 การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน ้ามาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565

5.2 ผลการประชุม Southeast Asian Swimming Federation

5.3 การจัดท าแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี 2566 ที่ได้รับสนับสนุนจาก กกท.

5.4 การเตรียมด าเนินการก่อสร้างโรงยิมกระโดดบก

5.5 การจัดสัมมนาส่งเสริมศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน ้าชาวไทย



5.1 การแข่งขันกีฬาว่ายน ้ามาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ฝ่ายกีฬามาสเตอร์ ได้วางแผนจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน  ามาสเตอร์ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 1–3 กรกฎาคม 2565 ณ สระว่ายน  า 
50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ



5.2 ผลการประชุม Southeast Asian Swimming Federation

สหพันธ์ว่ายน  าอาเซียน หรือ SEASF ได้จัดการประชุม Southeast Asian

Swimming Federation และเชิญผูแ้ทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สรุปประเด็นการประชุมดังเอกสารแนบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ



5.3 การจัดท าแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี 2566 ขอสนับสนุนจาก กกท.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

ร้อยละส่วนต่าง

ส.ว.ท. กกท. รวม ส.ว.ท. กกท. รวม งบ กกท.

1 ฝ่ายกีฬาว่ายน ้า 35,771,630 35,771,630 20,918,000 20,918,000 71%

2 ฝ่ายกีฬาโปโลน ้า 23,026,100 23,026,100 20,517,620 20,517,620 12%

3 ฝ่ายกีฬากระโดดน ้า 11,348,970 11,348,970 11,342,550 11,342,550 0%

4 ฝ่ายกีฬาระบ าใต้น ้า 17,908,012 17,908,012 13,689,862 13,689,862 31%

5 ฝ่ายกีฬาว่ายน ้ามาราธอน 9,413,820 9,413,820 8,673,900 8,673,900 9%

6 ฝ่ายกีฬามาสเตอร์ 10,457,000 10,457,000 4,081,900 4,081,900 156%

7 งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 11,899,608 11,899,608 7,804,800 7,804,800 52%

8 ส านักงานเลขาธิการ 3,244,000 3,244,000 3,244,000 3,244,000 0%

64,271,410 64,271,410 48,837,012 48,837,012 32%รวมงบประมาณ

ตารางสรุปเปรี ยบเทียบแผนงานและงบประมาณการ พัฒนานักกีฬา 

สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ .ศ .2565 และ พ.ศ . 2566

ท่ี ฝ่าย/หน่วยงาน
(ร่ าง) งบประมาณ ปี พ.ศ .66 (บาท) งบประมาณ ปี พ.ศ .65 (บาท)



5.4 การเตรียมด าเนินการก่อสร้างโรงยิมกระโดดบก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ



5.5 การจัดสัมมนาส่งเสริมศักยภาพผู้ฝึกสอนกฬีาว่ายน ้าชาวไทย

ฝ่ายกีฬาว่ายน  า ได้วางแผนจัดสัมมนาส่งเสริมศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน  าชาว

ไทย ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลา-
กีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องรายงานการเงิน



รายงานการเงินประจ าเดือนมีนาคม 2565

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องรายงานการเงนิ

รายรับ 16,335,968.00

รายจ่าย 16,014,084.54

รายรับ มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 341,883.46

เงินคงเหลือตามบัญชี 64,986,536.60

เงินสดในมือ เหรัญญิกฯ คงเหลือ 378,229.82



รายงานการเงินประจ าเดือนเมษายน 2565

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องรายงานการเงนิ

รายรับ 5,404,100.00

รายจ่าย 10,480,023.51

รายรับ มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย (5,075,923.51)

เงินคงเหลือตามบัญชี 59,910,613.09

เงินสดในมือ เหรัญญิกฯ คงเหลือ 300,118.07



ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องประธานสั่งการและปิดประชุม


