(ประวัติ)-ความเป็ นมาของการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย
ก่ อนปี พ.ศ. 2500 กี ฬ าที่ แข่ งขันระหว่างสถาบันอุ ดมศึก ษามี ไม่ มากนัก เช่ น กรี ฑา ว่ายน้ า ฟุ ต บอล
เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น เป็ นต้ น และมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ วมการแข่ ง ขั น 5 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิ ดลในปั จจุบนั )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรี ยกว่า
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งขันพร้อมกันอย่างในปัจจุบนั
จนกระทัง่ พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยอย่างเป็ นทางการเป็ นครั้ง
แรกที่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิดต่างๆ มาแข่งพร้อมกัน
โดยใช้เวลาจัด การแข่ งขัน ประมาณ 1 สั ปดาห์ ในการจัด การแข่ ง ขัน ครั้ งแรกนั้น มี ม หาวิทยาลัย เข้า ร่ วม 8
มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬา
ปัจจุบนั การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็ นประจาซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความ
พร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การ
สนับสนุนเรื่ องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมัครเป็ นสมาชิก (กกมท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ในการแข่งขันครั้งที่ 13 และเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด สร้างผลงานที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั

ครั้งที่ 13

ระหว่า งวันที่ 3-10 พฤศจิ ก ายน 2528 ณ มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง ในการแข่ ง ขัน ครั้ งนี้
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 1 เหรี ยญทอง 1 เหรี ยญเงิ น มีสถาบันเข้าร่ วม 26 สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่ วมการแข่งขันครั้งแรก

ครั้งที่ 14

27 ตุ ล าคม-3 พฤศจิ ก ายน 2529 ณ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ (วิท ยาเขตปั ต ตานี )
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 1 เหรี ยญทอง 2 เหรี ยญเงิน 1 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้า
ร่ วม 24 สถาบัน

ครั้งที่ 15

25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2530 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ (วิทยาเขตบางเขน)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 3 เหรี ยญทอง 2 เหรี ยญเงิน 3 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้า
ร่ วม 31 สถาบัน

ครั้งที่ 16

17 - 24 ตุลาคม 2531 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 2 เหรี ยญทอง
4 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 34 สถาบัน

ครั้งที่ 17

20-27 ตุลาคม 2532 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ
1 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 33 สถาบัน

ครั้งที่ 18

23-30 พฤศจิกายน 2538 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ
1 เหรี ยญทอง 3 เหรี ยญเงิน 7 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 34 สถาบัน

ครั้งที่ 19

8-15 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 1 เหรี ยญทอง 3
เหรี ยญเงิน 7 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 30 สถาบัน

ครั้งที่ 20

8-15 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 1 เหรี ย ญทอง 3
เหรี ยญเงิน 7 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 30 สถาบัน

ครั้งที่ 21

19-26 พฤศจิกายน 2536 ณ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ
15 เหรี ยญทอง 9 เหรี ยญเงิน 5 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 39 สถาบัน

ครั้งที่ 22

2-9 ธันวาคม 2537 ณ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ
9 เหรี ยญทอง 6 เหรี ยญเงิน 8 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 37 สถาบัน

ครั้งที่ 23

19-26 มกราคม 2539 ณ ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ได้รับ 11 เหรี ยญทอง 4 เหรี ยญเงิน 3 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้าร่ วม 36 สถาบัน

ครั้งที่ 24

14-24 มกราคม 2540 ณ ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่ งนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน 12
ชนิ ด กี ฬ า นัก กี ฬ าชาย 87 คน หญิ ง 68 คน เจ้า หน้า ที่ 33 คน รวมนัก กี ฬ าและ
เจ้าหน้าที่ท้ งั สิ้ น 168 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 17 เหรี ยญทอง 7 เหรี ยญเงิ น 3
เหรี ยญทองแดง
มีสถาบันเข้าร่ วม 42 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ รับรางวัลสถาบันดีเด่ น

ครั้งที 25

9-16 มกราคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
13 ชนิ ดกี ฬา นักกี ฬาชาย 101 คน หญิง 41 คน เจ้าหน้าที่ 33 คน รวมนักกี ฬาและ
เจ้าหน้าที่ท้ งั สิ้ น 175 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 14 เหรี ยญทอง 11 เหรี ยญเงิน
16 เหรี ยญทองแดง รวม 41 เหรี ยญ อยูอ่ นั ดับที่ 5 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด
เป็ นอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขัน 41 สถาบัน

ครั้งที่ 26

29 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2542 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขัน 16 ชนิ ดกี ฬา นักกี ฬา 192 คน เจ้าหน้าที่ 37 คน รวมนักกี ฬาและเจ้าหน้าที่
ทั้งสิ้ น 229 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 23 เหรี ยญทอง 19 เหรี ยญเงิน
11 เหรี ยญทองแดง รวม 41 เหรี ย ญ อยู่อนั ดับ ที่ 3 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่ งขัน 46
สถาบัน

ครั้งที่ 27

4-10 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก ส่ งนักกีฬา
เข้าร่ วมการแข่งขัน 15 ชนิ ดกีฬา นักกีฬา 205 คน เจ้าหน้าที่ 45 คน รวมนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ท้ งั สิ้ น 250 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ 23 เหรี ยญทอง 49 เหรี ยญเงิน
19 เหรี ยญทองแดง รวม 56 เหรี ย ญ อยู่อนั ดับ ที่ 2 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่ งขัน 51
สถาบัน

ครั้งที่ 28

7-14 มกราคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยณิ วฒั นา อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี ส่ งนักกี ฬาเข้าร่ วม
การแข่ ง ขัน 18 ชนิ ด กี ฬ า นัก กี ฬ า 222 คน เจ้า หน้า ที่ 48 คน รวมนัก กี ฬ าและ
เจ้าหน้าที่ท้ งั สิ้ น 270 คน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ้ าวเหรียญทอง ได้ รับ 24 เหรียญทอง 19
เหรียญเงิน
20 เหรียญทองแดง อยู่อนั ดับที่ 1 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่ งขันทั้งหมด 57 สถาบัน

ครั้งที่ 29

9-16 ธันวาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รั งสิ ต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ส่ ง
นักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันเข้าร่ วม 208 คน นักกี ฬาชาย 145 คน นักกี ฬาหญิง 63 คน
เจ้าหน้าที่ 50 คน ส่ งชนิดกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน 18 ชนิด ได้รับเหรี ยญรางวัล
32 เหรี ยญทอง 21 เหรี ยญเงิน 18 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับที่ 2
จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 58 สถาบัน(เหรี ยญทองเท่ากับม.เกษตรอันดับ 1)

ครั้งที่ 30

11-18 มกราคม 2545 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม สนามการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ส่ งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่ งขันเข้ าร่ วม 234 คน นักกีฬาชาย 161
คน นักกีฬาหญิง 73 คน เจ้ าหน้ าที่ 49 คน ส่ งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่ งขัน 20
ชนิด ได้ รับเหรี ยญรางวัล 43 เหรี ยญทอง 30 เหรี ยญเงิน 23 เหรี ยญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ รับตาแหน่ งจ้ าวเหรียญทองและรับรางวัลสถาบันดีเด่ น จากสถาบัน
เข้ าร่ วมการแข่ งขันทั้งหมด 58 สถาบัน

ครั้งที่ 31

10-17 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขันจานวน 238 คน นักกีฬาชาย 118 คน นักกีฬาหญิง 60 คน เจ้าหน้าที่ 60 คน
ส่ งชนิดกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน 15 ชนิด ได้รับเหรี ยญรางวัล 28 เหรี ยญทอง 22 เหรี ยญ
เงิน
61 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุมอยูอ่ นั ดับ 3 จากสถาบันเข้าร่ วม
การแข่งขัน 61 สถาบัน

ครั้งที่ 32

8-15 มกราคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา ส่ งชนิ ดกีฬา
เข้าร่ วมการแข่งขัน 15 ชนิ ดกีฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 23 เหรี ยญทอง 15 เหรี ยญเงิ น
20 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 2 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขัน 102
สถาบัน

ครั้งที่ 33

22-30 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ส่ งชนิ ดกีฬาเข้าร่ วม
การแข่งขันทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 24 เหรี ยญทอง 16 เหรี ยญเงิน 20
เหรี ย ญทองแดง มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม อยู่อ ันดับ 2 จากสถาบัน เข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน 110
สถาบัน

ครั้งที่ 34

19 – 26 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ ส่ งชนิ ดกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขันทั้งหมด 18 ชนิ ดกีฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 23 เหรี ยญทอง 17 เหรี ยญเงิน 27
เหรี ยญทองแดง มหาวิท ยาลัย ศรี ปทุ ม อยู่อนั ดับ 2 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขัน 111
สถาบัน

ครั้งที่ 35

7 – 14 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ส่ งชนิ ดกี ฬาเข้า
ร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 18 ชนิดกีฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 20 เหรี ยญทอง 7 เหรี ยญเงิน
25 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยูอ่ นั ดับ 4 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขัน 112
สถาบัน

ครั้งที่ 36

11 - 18 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่ งชนิดกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 17
ชนิ ดกี ฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 17 เหรี ยญทอง 13 เหรี ยญเงิ น 18 เหรี ยญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยูอ่ นั ดับ 6 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 115 สถาบัน

ครั้งที่ 37

22- 30 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่ งชนิ ดกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด
16 ชนิดกีฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 12 เหรี ยญทอง 18 เหรี ยญเงิน 24 เหรี ยญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยูอ่ นั ดับ 10 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 117 สถาบัน

ครั้งที่ 38

15 - 22 มกราคม 25534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่ งชนิ ดกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด
16 ชนิ ดกี ฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 6 เหรี ยญทอง 19 เหรี ยญเงิ น 34 เหรี ยญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยูอ่ นั ดับ 11 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 117 สถาบัน

ครั้งที่ 39

14 -21 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จังหวัดสงขลา ส่ งชนิ ดกีฬาเข้าร่ วม
การแข่งขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 9 เหรี ยญทอง 7 เหรี ยญเงิน 18
เหรี ย ญทองแดง มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม อยู่อนั ดับ 11 จากสถาบันเข้า ร่ วมการแข่งขัน 119

สถาบัน
ครั้งที่ 40

10 -19 มกราคม 2556 สถาบันการพลศึกษา ชลบุรี ส่ งเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 15
ชนิ ดกี ฬ า ได้รับ เหรี ย ญรางวัล 6 เหรี ย ญทอง 8 เหรี ย ญเงิ น 17 เหรี ย ญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยูอ่ นั ดับ 13 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 118 สถาบัน

ครั้งที่ 41

14 - 22 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส่ งกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่ ง ขันทั้ง หมด 15 ชนิ ดกี ฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 2 เหรี ย ญทอง 5เหรี ย ญเงิ น 12
เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยูอ่ นั ดับ 27 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด
111 สถาบัน

ครั้งที่ 42

15 - 24 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส่ งกีฬา
เข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด 15 ชนิ ดกีฬา ได้รับเหรี ยญรางวัล 8 เหรี ยญทอง 7 เหรี ยญ
เงิน 4 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยูอ่ นั ดับ 11 จากสถาบันเข้าร่ วมการแข่งขัน
ทั้งหมด 111 สถาบัน

