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ประกาศคณะอนกุรรมการฝา่ยสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเปน็เลศิ 
คณะกรรมการบรหิารกีฬามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย  

วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนักฬีาบุคลากรในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่38  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี 

ชนิดกฬีากรฑีา 
..………….………………….. 

  ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชนิดกีฬากรีฑา 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย      
ว่าด้วย การจัดการแข่งขนักีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  จึงประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ชนิดกีฬากรีฑา” 

 ขอ้ 2. บรรดาประกาศทีข่ัดหรอืแยง้กบัประกาศนี ้ใหใ้ชป้ระกาศนีแ้ทน  
 ขอ้ 3. ระเบยีบและกตกิาการแขง่ขนั 

  3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

  3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬากรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับท่ีสมาคมกีฬากรีฑา        
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันประกอบกับ
กติกาท่ีก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยอนุโลม แต่ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

 ขอ้ 4. ประเภทการแขง่ขนั 
     4.1  วิ่ง 100 เมตร  

4.1.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.1.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
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4.1.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.1.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.1.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.1.6  อายุ 50 - 54 ปี ชาย– หญิง  
4.1.7  อายุ 55 ปีข้ึนไป ชาย–หญิง  

 4.2  วิ่ง 200 เมตร  
4.2.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.2.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.2.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.2.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.2.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.2.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.2.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.3  วิ่ง 400 เมตร  
4.3.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.3.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.3.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.3.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.3.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.3.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.3.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.4  วิ่ง 800 เมตร  
4.4.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.4.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.4.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.4.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.4.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.4.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.4.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง   
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 4.5  วิ่ง 1,500 เมตร  
4.5.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.5.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.5.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.5.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.5.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.5.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.5.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.6  วิ่ง 3,000 เมตร  
4.6.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.6.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.6.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.6.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.6.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.6.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.6.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.7  เดิน 3,000 เมตร  
4.7.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.7.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.7.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.7.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.7.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.7.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.7.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.8  วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร  
4.8.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.8.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.8.3  อายุ 35 – 39ปี ชาย– หญิง  
4.8.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.8.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
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4.8.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.8.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.9  วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร  
4.9.1  อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.9.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.9.3  อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.9.4  อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.9.5  อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.9.6  อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.9.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.10 ทุ่มน้ าหนัก  
4.10.1 อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.10.2 อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.10.3 อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.10.4 อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.10.5 อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.10.6 อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.10.7  อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

  4.11 ขว้างจักร  
4.11.1 อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.11.2 อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.11.3 อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.11.4 อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
4.11.5 อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.11.6 อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.11.7 อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.12 พุ่งแหลน  
4.12.1 อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
4.12.2 อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.12.3 อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง  
4.12.4 อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
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4.12.5 อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.12.6 อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.12.7 อายุ 55 ปี ขึ้นไป ชาย–หญิง  

 4.13  กระโดดไกล  
4.13.1 อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย – หญิง  
4.13.2 อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
4.13.3 อายุ 35 – 39 ปี ชาย – หญิง  
4.13.4 อายุ 40 – 44 ปี ชาย – หญิง  
4.13.5 อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง  
4.13.6 อายุ 50 – 54 ปี ชาย– หญิง  
4.13.7 อายุ 55 ปี ขึ้นไป 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 

 ขอ้ 5. คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้แขง่ขนั 
      ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย        

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
 ขอ้ 6. จ านวนผูเ้ข้าแขง่ขนั 

      6.1  ประเภทบุคคล ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน  
6.2 ประเภททีม ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน  1 ทีม และส่งผู้เข้า

แข่งขันส ารองได้ทีมละไม่เกิน 2 คน  
 6.3 ในการแข่งขันประเภทบุคคล ให้นักกีฬาทุกคนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและลงท าการ
แข่งขันในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น ในการแข่งขันประเภททีมผลัด อนุญาตให้นักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่าลงมาผสมกับ
นักกีฬาในรุ่นอายุต่ ากว่าได้ แต่ไม่อนุญาตให้นักกีฬาในรุ่นอายุต่ ากว่า ขึ้นไปผสมกับนักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่า  

  6.4 ในการแข่งขันประเภทหรือรุ่นใด มีสถาบัน/มหาวิทยาลัย สมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า 5 
สถาบัน จะไม่นับเหรียญรวมการแข่งขันในประเภทหรือรุ่นนั้น  

  6.5 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 

ขอ้ 7. วธิจีัดการแขง่ขนั 
       7.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความ
เหมาะสม 

7.2 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการจับฉลากเลือกช่องวิ่งให้  
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 7.3 ในกรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน                  
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดพวกเข้าแข่งขันได้ใหม่ตามความเหมาะสม  

 7.4 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน          
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น 

 ขอ้ 8. ก าหนดการแขง่ขนั 
      ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา    

เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี
ในการแข่งขัน และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

 ขอ้ 9. ชุดแขง่ขนัและอปุกรณก์ารแขง่ขนั 
      9.1 ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศ และกติกาของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ 

        9.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์       
การแข่งขันทีส่มาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 

 ขอ้ 10. ข้อปฏบิัตใินการแขง่ขนั 
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
10.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จส้ินก่อนเวลาแข่งขันท่ีก าหนด 

30 นาที ของประเภทลู่ และ 40 นาที ของประเภทลาน  
10.3 ในการแข่งขันวิ่งผลัด ให้ส่งรายช่ือล าดับนักกีฬาของการแข่งขันวิ่งผลัดก่อนการแข่งขัน       

1 ช่ัวโมง ท่ีฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา 
 10.4 อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัวแทนผู้เข้าแข่งขันท่ีก าลังแข่งขัน
รายการอื่นอยู่ได้  
 10.5 การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี        
การประชุมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น 2 วัน 

 10.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
   10.7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ    
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่ กรณี       
และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 
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 ขอ้ 11. กรรมการตัดสนิและเจ้าหนา้ที่ 

     ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ    
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 ขอ้ 12. การประทว้ง 
      ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย      

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
  ขอ้ 13 รางวลัการแขง่ขนั 

      ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้  
      รางวัลท่ี 1  เหรียญชุบทอง  
      รางวัลท่ี 2  เหรียญชุบเงิน  
      รางวัลท่ี 3  เหรียญชุบทองแดง 
 

 ข้อ 14. ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกบัการใช้ประกาศนี ้ให้คณะอนกุรรมการฝ่ายส่งเสริมกฬีาเพือ่ความเปน็เลศิ    
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี    5   มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)  
 ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


