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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คร้ังที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชนิดกีฬาจักรยาน 
..………….………………….. 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 
ชนิดกีฬาจักรยาน 
 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 ชนิดกีฬาจักรยาน” 

ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน  
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน 
  4.1  กีฬาจักรยานเสือภูเขา (Cross country) 
   4.1.1 บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 
   4.1.2 บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี 
   4.1.3 บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี 
   4.1.4 บุคคลชาย อายุ 50 ปีข้ึนไป 
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   4.15 บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
   4.1.6 บุคคลหญิง อายุ 35 ปีข้ึนไป  
  4.2  กีฬาจักรยานเสือหมอบ (Road Bike) 
   4.2.1   บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 
   4.2.2 บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี 
   4.2.3 บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี 
   4.2.4 บุคคลชาย อายุ 50 ปีข้ึนไป 
   4.2.5 บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
   4.2.6 บุคคลหญิง อายุ 35 ปีข้ึนไป 
 หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน (พ.ศ. 2561) เป็นตัวต้ัง แล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิด 
ของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุเท่ากับ 
2561 – 2523 = 38 ป ี

ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  

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

         การแข่งขันทุกประเภท  ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวน  
ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้กีฬาจักรยาน 2 ล้อ ประเภทกีฬาจักรยานเสือภูเขา (Cross 
country) กีฬาจักรยานเสือหมอบ (Road Bike) และห้ามใช้กีฬาจักรยานไฟฟ้า ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้อง
สวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรัดคาง ตลอดเวลาแข่งขัน 

7.2 นักแข่งต้องติดเบอร์ท่ีหน้ารถให้ชัดเจน ห้าม ตัด, พับ หรือเจาะรูใดๆ ท้ังส้ิน หากหลุด
และอยู่ในสภาพท่ีมองไม่ชัดเจน ผู้ตัดสิน ไม่สามารถจะนับรอบ ให้ได้ 

7.3 เบอร์ท่ีติดตัวจะต้องอยู่ในสภาพท่ีมองเห็นชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่ี
เบอร์ของนักแข่งช ารุด และจะไม่รับการประท้วงใดๆ 

7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปั่นกีฬาจักรยาน ตามเส้นทางท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้
ก าหนดไว้ 

 7.5 นักกีฬาจักรยานท่ีสมัครเข้าแข่งขัน ต้องใช้รถกีฬาจักรยานตามท่ีกติการะบุ ไว้เท่านั้น 
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 7.6 เบอร์ท่ีติดตัวจะต้องอยู่ในสภาพท่ีมองเห็นชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่ี
เบอร์ของนักแข่งช ารุด และจะไม่รับการประท้วงใด ๆ 

                  7.7 ผู้เข้าแข่งขันท่ีเข้าเส้นชัยอันดับท่ี 1-3 ทุกประเภทจะต้องแสดงหลักฐาน เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ แก่คณะกรรมการตัดสิน หากท่านใดไม่สามารถแสดง
หลักฐานได้จะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัล โดยจะเล่ือนจากอันดับรองขึ้นมารับรางวัลแทน 

ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 
 วันท่ี 1   

 เวลา 14.30 น. ผู้แข่งขันลงทะเบียน ณ จุดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบ 
                     ภายหลัง 

 เวลา 15.30 น. ประธานกล่าวต้อนรับนักกีฬา 
  เวลา 16.00 น. ผู้เข้าแข่งขันกีฬาจักรยานทุกประเภท ร่วมปั่นอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบเส้นทาง 

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดให้ 
 วันท่ี 2 

 การแข่งขันประเภทกีฬาจักรยานเสือภูเขา (Cross country)  
 เวลา 06.00น. ลงทะเบียน ณ จุดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 เวลา 07.30 น. ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับนักกีฬา และช้ีแจงเกณฑ์การ 

ตัดสิน 
 เวลา 08.00 น.  พิธีเปิดและปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 
 เวลา 10.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล และรับของท่ีระลึก 
วันท่ี 3 
 การแข่งขันประเภทกีฬาจักรยานเสือหมอบ (Road Bike) 
 เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน ณ จุดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 เวลา 07.30 น. ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับนักกีฬา และช้ีแจงเกณฑ์การ 

ตัดสิน 
 เวลา 08.00 น. พิธีเปิดและปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 
 เวลา 10.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล และรับของท่ีระลึก 
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

9.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้กีฬาจักรยาน 2 ล้อ ประเภทกีฬาจักรยานเสือภูเขา (Cross country) 
กีฬาจักรยานเสือหมอบ (Road Bike) และห้ามใช้กีฬาจักรยานไฟฟ้า ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมหมวกกัน
กระแทกและกระชับสายรัดคาง ตลอดเวลาแข่งขัน 
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9.2 นักแข่งต้องติดเบอร์ท่ีหน้ารถให้ชัดเจน ห้าม ตัด, พับ หรือเจาะรูใดๆ ท้ังส้ิน หากหลุดและอยู่ใน

สภาพท่ีมองไม่ชัดเจน ผู้ตัดสิน ไม่สามารถจะนับรอบ ให้ได้ 
9.3 เบอร์ท่ีติดตัวจะต้องอยู่ในสภาพท่ีมองเห็นชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่ีเบอร์ของนัก

แข่งช ารุด และจะไม่รับการประท้วงใดๆ 
ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
     10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
       10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ี ดี

และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
    10.3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา        

เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเภทไทย พิจารณาโทษในเบ้ืองต้นตามสมควร
แก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อ
พิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป 

ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที ่
ให้ อยู่ ใน ดุลยพิ นิ จขอ งคณ ะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความ เห็ น ชอบของ

คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 12. การประท้วง 

ให้ เป็น ไปตามหมวด  7 แห่ งระ เบี ยบคณะกรรมการบริหารกีฬ ามหาวิทยาลัย               
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
พ.ศ. 2559 

ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 
         ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้  

รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง  
รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน  
รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 
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ข้อ 14. ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา      
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือ
เป็นที่สุด 
                 ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   27   กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม)  
 ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


