
งานว่ิง “Joong กัน Run” 

วันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 เริ่มเวลา 14.00 น. เปนตนไป 

ณ บริเวณถนนขางอาคารศูนยการเรียนรู หนาหอพัก 11 วิทยาเขตศาลายา 

เพ่ือใหการจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีรูปแบบท่ีหลากหลายและใหบุคลากรท่ีรักการออก

กําลังกายแตไมมีโอกาสท่ีจะไดเขารวมในมหกรรมกีฬาดังกลาว และใชโอกาสนี้เขามามีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาของ

มหาวิทยาลัย พรอมท้ังเปนการสรางเสริมสุขภาพใหกับบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งดวย คณะกรรมการบริหารจัดการ

กีฬาจึงไดมีแนวทางท่ีจะจัดการแขงขันการวิ่งแบบจูงกันรันเพ่ือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลไดเขามามีสวนรวม

การแขงขันกีฬามากข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เปนการวิ่งเพ่ือประชาสัมพันธงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลประจําป 2563 

2. เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแขงขันกรีฑาวิ่งระยะกลางใหมีความสนุกสนาน เปนทางเลือกและเชื่อม

ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 

1. ประเภททีม *จํากัด 1 ทีม/สวนงาน 

 การแขงขันแบบประเภทวิ่งผลัดทีมละ 3 คูๆ ละ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร/หนึ่งรอบ หนึ่งทีมประกอบดวย 

6 คน ชาย 3 คน และหญิง 3 คน โดยตองใหลําดับการวิ่งเปน ดังนี ้

• รอบท่ี 1 คูชาย  

• รอบท่ี 2 คูหญิง 

• รอบท่ี 3 คูผสม (ช 1/ญ 1) 

 โดยผูเขารวมการแขงขันตองวิ่งกันเปนคูหามแยกจากกัน โดยมีเชือกผลัดถือไวคนละขางในคูนั้นๆ เม่ือคู

แรกมาถึงจุดเปลี่ยนใหสงผาผูกขอมือ สวมไวท่ีขอมือคนละขางใหกับคูท่ี 2 วิ่งตอไปจนกลับมาถึงจุดเปลี่ยนใหสงผา

ผูกขอมือคนละขางใหกับคูท่ี 3 วิ่งตอไปจนครบรอบผานเขาเสนชัย ผลการแขงขันจะตัดสินจากลําดับการวิ่งของแต

ละทีมท่ีวิ่งสงรับผาผูกขอมือจนครบตามลําดับคูในระยะทางท่ีกําหนดและผานเสนชัย ทีมท่ีไดอันดับ 1 – 3 จะไดรับ

รางวัลเหรียญทอง (5 คะแนน) เหรียญเงิน (3 คะแนน) และเหรียญทองแดง (1 คะแนน) ตามลําดับ ซ่ึงคะแนน

เหลานี้จะนําไปรวมกับคะแนนในมหิดลเกมส 

 



2. ประเภทคู *จํากัดประเภทละ 1 ทีม/สวนงาน 

 การแขงขันแบบประเภทวิ่งคู หนึ่งทีมประกอบดวย 2 คน และทําการแขงขันเพียงรอบเดียวเปน

ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

• คูหญิง 

• คูชาย 

• คูผสม (ช 1/ญ 1) 

 โดยผูเขารวมการแขงขันตองวิ่งกันเปนคูหามแยกจากกัน โดยมีเชือกผลัดถือไวคนละขางในคูนั้นๆ จนครบ

ระยะทางท่ีกําหนดและผานเขาเสนชัย ผลการแขงขันจะตัดสินจากลําดับการวิ่งของแตละคู คูท่ีไดอันดับ 1 – 3 จะ

ไดรับรางวัลเหรียญทอง (5 คะแนน) เหรียญเงิน (3 คะแนน) และเหรียญทองแดง (1 คะแนน) ตามลําดับ ซ่ึง

คะแนนเหลานี้จะนําไปรวมกับคะแนนในมหิดลเกมส 

*หมายเหตุ – ทุกประเภทการแขงขันจะแบงออกเปน 7 รุนอายุ ดังนี้ 

• รุนอายุ ไมเกิน 29 ป 

• รุนอายุ 30 – 34 ป 

• รุนอายุ 35 – 39 ป 

• รุนอายุ 40 – 44 ป 

• รุนอายุ 45 – 49 ป 

• รุนอายุ 50 – 54 ป 

• รุนอายุ 55 ป ข้ึนไป 

เง่ือนไข/กติกา 

1. นักกีฬา 1 คน สามารถลงแขงขันไดไมเกิน 2 ประเภท 

2. แตละสวนงานสามารถสงไดประเภทละ 1 ทีม 

3. ทุกคูจะถือเชือกผลัดวิ่งพรอมกัน และหามเชือกผลัดหลุดออกจากกันกอนถึงเสนชัย 

4. นักกีฬาตองมาจากสวนงานเดียวกันเทานั้น 

5. นักกีฬาสามารถลงแขงขันในรุนอายุท่ีนอยกวาอายุจริงได แตไมสามารถแขงในรุนอายุท่ีมากกวาได 

 

 



รายละเอียดการจัดการแขงขัน 

1. ปดรบัสมัครเขารวมแขงขัน วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

2. เริ่มลงทะเบียน เวลา 14.00 น. บริเวณถนนหนาหอพัก 11 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไมรับสมัครว่ิงหนา

งาน เริ่มการแขงขัน เวลา 15.00 น. 

3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีจะเขารวมในพิธีเปดการแขงขันและเปนผูปลอยตัวนักกีฬา 

4. การแตงกายนักกีฬาจัดหามาเอง (อิสระแฟนซี) ฝายจัดการแขงขันจะเตรียมเชือกผลัดไวให 

5. เพ่ือความยุติธรรมในการวิ่ง ทางฝายจัดการแขงขันจะมีจุด check point อยูบริเวณโดยรอบเสนทางการ

แขงขัน 

6. รางวัล (มีการนับเหรียญรางวัลเพ่ือสะสมในคะแนนรวม) 

• อันดับท่ี 1 เหรียญทอง (5 คะแนน) 

• อันดับท่ี 2 เหรียญเงิน (3 คะแนน) 

• อันดับท่ี 3 เหรียญทองแดง (1 คะแนน) 

7. การปลอยตัวนักกีฬา 

เวลา 15.00 น. ปลอยตัวพรอมกันทุกรุนอายุ 

8. เพ่ือสรางสีสันการจัดงานวิ่งจูงกันรัน ฝายจัดการแขงขันจัดใหมีการประกวดการแตงกายแฟนซี โดยใชธีม  

“รัก ณ มหิดล เกมส (LOVE @Mahidol Games 2020) รางวัลเปนถวยรางวัล มี 4 ประเภท ไดแก ชายคู     

หญิงคู คูผสม และประเภททีม (คะแนนจากการโหวตของผูเขารวมงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


