
ประวัติความเป็นมา การแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 
 ก่อนปี พ.ศ. 2500  กีฬาท่ีแข่งขนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษามีไม่มากนกั เช่น กรีฑา  วา่ยน ้า  ฟุตบอล  เทนนิส และ
แบดมินตนั  เป็นตน้  และมีมหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 5 มหาวิทยาลยั  คือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลยัมหิดลในปัจจุบนั) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลยั
ศิลปากร  การแข่งขนักีฬาระหว่างมหาวิทยาลยัขณะนั้นยงัไม่เรียกว่ากีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย และไม่มีการรวม
กีฬาหลายชนิดมาแข่งขนัพร้อมกนัอยา่งในปัจจุบนั 

  จนกระทัง่ พ.ศ. 2517 ไดมี้การจดัการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยอยา่งเป็นทางการเป็นคร้ังแรกท่ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขนัใหมี้การรวมเอากีฬาชนิดต่างๆ มาแข่งพร้อมกนัโดยใชเ้วลา
จดัการแข่งขนัประมาณ 1 สปัดาห์ ในการจดัการแข่งขนัคร้ังแรกนั้น มีมหาวิทยาลยัเขา้ร่วม 8 มหาวิทยาลยัใน 12 ชนิดกีฬา 

ปัจจุบนั การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยจดัข้ึนต่อเน่ืองเป็นประจ าซ่ึงมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมและ
สมคัรใจจะหมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำใหก้ารสนบัสนุนเร่ือง
งบประมาณในการจดัการแข่งขนั 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม สมัครเป็นสมาชิกกกมท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ในการแข่งขนัคร้ังที่ 13 

และเข้าร่วมการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด สร้างผลงานที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน 
 

   คร้ังที ่13 ระหวา่งวนัท่ี 3-10 พฤศจิกายน 2528 ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในการแข่งขนัคร้ังน้ี มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม  ไดรั้บ 1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน  มีสถาบนัเขา้ร่วม 26  สถาบนั สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนเขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังแรก 
 

คร้ังที่ 14 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2529 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม ไดรั้บ  1  เหรียญทอง   2  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง มีสถาบนัเขา้ร่วม  24  สถาบนั 
 

คร้ังที่ 15 
 

25  ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2530  ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ (วิทยาเขตบางเขน) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ไดรั้บ  3  เหรียญทอง   2  เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง มีสถาบนัเขา้ร่วม  
31  สถาบนั 
 

คร้ังที่ 16 17 - 24 ตุลาคม  2531  ณ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ  2 เหรียญทอง   
4 เหรียญทองแดง มีสถาบนัเขา้ร่วม  34  สถาบนั 

 
คร้ังที่ 17 20-27 ตุลาคม  2532  ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น      มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ   

1  เหรียญทองแดง  มีสถาบนัเขา้ร่วม  33  สถาบนั 
  

    คร้ังที่ 18 23-30 พฤศจิกายน  2533  ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง      มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ   
1 เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  7  เหรียญทองแดง มีสถาบนัเขา้ร่วม  34  สถาบนั 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


คร้ังที่ 19 8-15  มกราคม  2534   ณ  มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ  1  เหรียญทอง  3  
เหรียญเงิน    7  เหรียญทองแดง   มีสถาบนัเขา้ร่วม  30  สถาบนั 
 

คร้ังที่ 20 8-15  มกราคม  2535   ณ  มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ  1  เหรียญทอง  3  
เหรียญเงิน    7  เหรียญทองแดง   มีสถาบนัเขา้ร่วม  30  สถาบนั 
 

คร้ังที่ 21 19-26 พฤศจิกายน  2536   ณ  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ   
15  เหรียญทอง    9  เหรียญเงิน    5  เหรียญทองแดง   มีสถาบนัเขา้ร่วม  39  สถาบนั 

 
คร้ังที่ 22 2-9 ธนัวาคม   2537   ณ  ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ   

9  เหรียญทอง    6  เหรียญเงิน    8  เหรียญทองแดง   มีสถาบนัเขา้ร่วม  37  สถาบนั 
 

คร้ังที่ 23 19-26 มกราคม 2539   ณ  ณ  สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ไดรั้บ   11  เหรียญทอง    4  เหรียญเงิน    3  เหรียญทองแดง   มีสถาบนัเขา้ร่วม  36  สถาบนั 
 

คร้ังที่ 24 14-24  มกราคม   2540   ณ  ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 12 ชนิดกีฬา  
นกักีฬาชาย   87  คน   หญิง  68  คน  เจา้หนา้ท่ี   33  คน  รวมนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทั้งส้ิน   168  
คน   มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ  17  เหรียญทอง   7  เหรียญเงิน    3  เหรียญทองแดง    
มีสถาบนัเขา้ร่วม  42  สถาบนั  มหำวทิยำลยัศรีปทุมได้รับรำงวลัสถำบันดเีด่น 
 

คร้ังที 25 9-16   มกราคม   2541   ณ  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั  
13 ชนิดกีฬา  นกักีฬาชาย   101  คน   หญิง  41  คน  เจา้หนา้ท่ี   33  คน  รวมนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี
ทั้งส้ิน   175  คน   มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บ  14  เหรียญทอง   11  เหรียญเงิน  
16  เหรียญทองแดง   รวม  41  เหรียญ  อยูอ่นัดบัท่ี 5 จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  เป็น
อนัดบั 1  ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน มสีถำบันเข้ำร่วมกำรแข่งขัน  41  สถำบัน 
 

คร้ังที่ 26  29   มกราคม- 5 กมุภาพนัธ์   2542   ณ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั  
16  ชนิดกีฬา  นกักีฬา   192  คน    เจา้หนา้ท่ี   37  คน  รวมนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทั้งส้ิน   229  คน   
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ไดรั้บ  23  เหรียญทอง   19  เหรียญเงิน 11  เหรียญทองแดง   รวม  41 เหรียญ  
อยูอ่นัดบัท่ี 3 จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั  46 สถาบนั 

คร้ังที่ 27 4-10 ธนัวาคม  2542   ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครั์กษ ์จ.นครนายก  ส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนั  15  ชนิดกีฬา  นกักีฬา   205   คน    เจา้หนา้ท่ี   45  คน  รวมนกักีฬาและเจา้หน้าท่ี
ทั้งส้ิน  250  คน  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ไดรั้บ  23  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน 19  เหรียญทองแดง  
รวม  56  เหรียญ  อยูอ่นัดบัท่ี 2 จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั  51 สถาบนั 
 
 
 



คร้ังที่ 28 7-14 มกราคม  2544  ณ  มหาวิทยาลยัณิวฒันา  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี   ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนั  18  ชนิดกีฬา  นกักีฬา   222   คน    เจา้หนา้ท่ี   48  คน  รวมนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทั้งส้ิน  

270  คน  มหำวทิยำลยัศรีปทุม ได้เป็นจ้ำวเหรียญทอง   ได้รับ  24  เหรียญทอง  19   
เหรียญเงิน 20  เหรียญทองแดง    อยู่อันดับที่ 1  จำกสถำบันเข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้ งหมด  57   
สถำบัน 
    

คร้ังที่ 29 9-16 ธนัวาคม   2544  ณ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต   มหาวิทยาลยัศรีปทุม   ส่งนกักีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนัเขา้ร่วม  208  คน นกักีฬาชาย   145   คน  นกักีฬาหญิง  63  คน      เจา้หนา้ท่ี   
50   คน ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 18 ชนิด   ไดรั้บเหรียญรางวลั  32 เหรียญทอง  21   เหรียญ
เงิน     18  เหรียญทองแดง   มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยู่อนัดบัท่ี 2  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทั้งหมด  58   สถาบนั(เหรียญทองเท่ากบัม.เกษตรอนัดบั 1) 
 

คร้ังที่ 30 11-18 มกรำคม 2545 ณ มหำวทิยำลยัศรีปทุม เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขนั ใช้สนำมกำร
กฬีำแห่งประเทศไทย หัวหมำก มหำวทิยำลยัศรีปทุม ส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขันเข้ำร่วม 234    
คน นักกฬีำชำย 161 คน นักกีฬำหญิง 73 คน เจ้ำหน้ำที่ 49 คน ส่งชนิดกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 20  
ชนิด ได้รับเหรียญรำงวลั 43 เหรียญทอง 30 เหรียญเงนิ 23 เหรียญทองแดง มหำวทิยำลยัศรีปทุม
ได้รับต ำแหน่งจ้ำวเหรียญทองและรับรำงวลัสถำบันดเีด่น จำกสถำบันเข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งหมด  
58   สถำบัน 
 

คร้ังที่ 31 10-17 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
จ านวน   238   คน นกักีฬาชาย   118   คน นกักีฬาหญิง   60   คน  เจา้หนา้ท่ี  60  คน  ส่งชนิดกีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนั   15  ชนิด  ไดรั้บเหรียญรางวลั 28 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 61  เหรียญ
ทองแดง มหาวิทยาลยัศรีปทุมอยูอ่นัดบั 3 จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั 61  สถาบนั 
 

คร้ังที่  32 8-15  มกราคม  2548  ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  จงัหวดันครราชสีมา  ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนั   15  ชนิดกีฬา    ไดรั้บเหรียญรางวลั      23  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน  20  เหรียญ
ทองแดง  มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 2  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั 102  สถาบนั 
 

คร้ังที่ 33 22-30  ธนัวาคม  2548  ณ มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา จงัหวดันครปฐม  ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัทั้งหมด 17  ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั    24  เหรียญทอง   16   เหรียญเงิน   20  เหรียญ
ทองแดง มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 2 จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั  110  สถาบนั 

 
     คร้ังที่ 34 19 – 26  มกราคม  2550  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ ์ ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั

ทั้งหมด 18  ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั     23  เหรียญทอง   17   เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 2  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั  111  สถาบนั 

 



คร้ังที่ 35 7 – 14 มกราคม  2551  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช  ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัทั้งหมด 18  ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั     20  เหรียญทอง   7   เหรียญเงิน   25  เหรียญ
ทองแดง  มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 4  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั  112  สถาบนั 

 
คร้ังที่ 36 11 - 18  มกราคม  2552  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด 17  ชนิด

กีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั     17  เหรียญทอง   13   เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง  มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม อยูอ่นัดบั 6  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  115  สถาบนั 

 
      คร้ังที่ 37 22- 30  มกราคม  2553  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด 16  

ชนิดกีฬา  ได้รับเหรียญรางวลั     12  เหรียญทอง   18   เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง  
มหาวทิยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 10  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  117  สถาบนั 

 
คร้ังที่ 38 15 - 22  มกราคม  25534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด 16  

ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั     6  เหรียญทอง   19   เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง  มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม อยูอ่นัดบั 11  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  117  สถาบนั 

 
คร้ังที่ 39 14 -21  มกราคม  2555  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จงัหวดัสงขลา   ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการ

แข่งขนัทั้งหมด 16  ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั     9  เหรียญทอง   7   เหรียญเงิน   18  เหรียญ
ทองแดง  มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 11 จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนั 119  สถาบนั 

คร้ังที่ 40 10 -19  มกราคม  2556  สถาบนัการพลศึกษา  ชลบุรี     ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด 15  ชนิดกีฬา  
ไดรั้บเหรียญรางวลั     6  เหรียญทอง   8   เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
อยูอ่นัดบั 13  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  118  สถาบนั 

คร้ังที่ 41 14 - 22  มกราคม  2557  มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น     ส่งกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทั้งหมด 15  ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั     2  เหรียญทอง   5เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 27  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  111  สถาบนั 

คร้ังที่ 42 15 - 24  มกราคม  2558  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  ส่งกีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทั้งหมด 15  ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั     8  เหรียญทอง   7   เหรียญเงิน   4  เหรียญ
ทองแดง  มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 11  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  111  สถาบนั 

  คร้ังท่ี 43            9 - 18  มกราคม  2559  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี     ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั  
                            ทั้งหมด 14  ชนิดกีฬา  ไดรั้บเหรียญรางวลั   4  เหรียญทอง   6   เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง 
                            มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 15  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  111  สถาบนั 
คร้ังท่ี 44            21 กมุภาพนัธ์ – 2 มีนาคม 2560  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ส่งชนิดกีฬาเขา้ร่วม    
                          การแข่งขนัทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ไดรั้บเหรียญรางวลั 13 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง  
                          มหาวิทยาลยัศรีปทุม อยูอ่นัดบั 8  จากสถาบนัเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด  108  สถาบนั 
คร้ังท่ี 45            22 – 31  มกราคม  2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จ.ปทุมธานี  

            ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 11 ชนิดกีฬาได้รับเหรียญรางวลั 7 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง  
            อยูอ่นัดบัท่ี 10 จาก 111 สถาบนั 

  


