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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คร้ังที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ชนิดกีฬากรีฑา 
..………….………………….. 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนิดกีฬากรีฑา 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย      
ว่าด้วย การจัดการแข่งขั นกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ .ศ. 2559 
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    
จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1. ป ระกาศนี้ เรียก ว่า  “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ ายส่งเสริมกีฬาเพื่ อความ เป็น เลิศ                    
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬากรีฑา” 

ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน  
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬากรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับท่ีสมาคมกีฬากรีฑา        
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันประกอบกับ
กติกาท่ีก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยอนุโลม แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 
  4.1  วิ่ง 100 เมตร  

4.1.1 อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง  
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4.1.2  อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง  
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  
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4.12.4 อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง  
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 เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด ของนักกีฬา    
(ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุเท่ากับ 2561 – 2523 =      
38 ปี 

ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ

แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 
ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

6.1  ประเภทบุคคล ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน  
6.2 ประเภททีม ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 1 ทีม และส่งผู้เข้าแข่งขัน

ส ารองได้ทีมละไม่เกิน 2 คน  
        6.3 ในการแข่งขันประเภทบุคคล ให้นักกีฬาทุกคนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและลงท าการแข่งขันใน
รุ่นอายุของตนเองเท่านั้นในการแข่งขันประเภททีมผลัด อนุญาตให้นักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่าลงมาผสมกับนักกีฬาในรุ่น
อายุต่ ากว่าได้ แต่ไม่อนุญาตให้นักกีฬาในรุ่นอายุต่ ากว่าขึ้นไปผสมกับนักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่า  

6.4 ในการแข่งขันประเภทหรือรุ่นใด มีสถาบัน/มหาวิทยาลัย สมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า 5 สถาบัน 
จะไม่นับเหรียญรวมการแข่งขันในประเภทหรือรุ่นนั้น  

6.6 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วย    
ผู้ฝึกสอน 2 คน 
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ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา     

เพื่อความเป็นเลิศการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก าหนดวิธีจัดการแข่งขัน    
ตามความเหมาะสม 

7.2  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการจับฉลากเลือกช่องวิ่งให้  
7.3 ในกรณี ท่ี ผู้ เข้ าแข่ งขันมารายงาน ตัวไม่ ครบตามจ านวน ท่ีสมัคร เข้าร่วมการแข่งขัน                  

ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดพวกเข้าแข่งขันได้ใหม่ตามความเหมาะสม  
7.4 ในกรณี ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน          

โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการ
แข่งขัน และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.1 ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศ และกติกาของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ 
9.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์การ

แข่งขันทีส่มาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

10.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จส้ินก่อนเวลาแข่งขันท่ีก าหนด 30 
นาที ของประเภทลู่และ 40 นาที ของประเภทลาน  

10.3 ในการแข่งขันวิ่งผลัด ให้ส่งรายช่ือล าดับนักกีฬาของการแข่งขันวิ่งผลัดก่อนการแข่งขัน 1 
ช่ัวโมง ท่ีฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา 

10.4 อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัว แทนผู้เข้าแข่งขันท่ีก าลังแข่งขันรายการ
อื่นอยู่ได้  

10.5 การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี        
การประชุมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น 2 วัน 

10.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้อง
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ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
10.7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น

เลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตามสมควรแก่กรณีและ
หากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 

ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที ่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย

ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 12. การประท้วง 

ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้  
รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง  
รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน  
รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 

ข้อ  14. ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเส ริมกีฬา             
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็น
ที่สุด 

ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  27   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม)  
 ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


