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รายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่  43  “เสลาเกมส์”  จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม

ข้อมูลด้านต่าง ๆ  ของการจัดการแข่งขัน  โดยส่วนแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  ตราสัญลักษณ์  สัญลักษณ์น าโชค  

ค าขวัญ  เพลงประจ าการแข่งขัน  ชนิดกีฬา  เหรียญรางวัล  รายชื่อโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน  ส่วนที่  2  เป็นข้อมูลสรุปผลแบบประเมินการจัดการประชุม                    การ

จัดการแข่งขันกีฬา  พิธีเปิด  พิธีปิด  และสถานที่พักนักกีฬา  ส่วนที่  3  เป็นข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของ

คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย  และส่วนสุดท้ายเป็นประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ในการ

จัดการแข่งขัน  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันและผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน 

การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลื อจากหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมถึงคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วมแข่งขัน

เป็นอย่างมาก  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงไว้ ณ  ที่นี้ 

 

คณะผู้จัดท า  
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ข้อมูลการจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ที่  43  
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึกอันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจ าโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดการ

แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓ มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับค าว่า 

“เสลาเกมส์” เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียน

สาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวเลข ๔๓ 

สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการด ารงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคีมายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓  

โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจ าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานของเลข ๔ ใช้สีที่แตกต่าง

กันไป ๕ สี สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

รูปลายเส้นดอกเสลา 

รูปลายเส้นดอกเสลา เหนือเลข ๓ มีลักษณะสมมาตร แสดงถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน  

มีจุดศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมแล้วแผ่ออกไปเป็นเส้นรัศมี หมายถึง ชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่มี

มายาวนานและแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศ 
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สัญลักษณ์น าโชค (MASCOT) 

 

 

 

 

 

 

    

“น้องสานมิตร” 
แนวคิด 

ตราประจ าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ 

"เสลาเกมส์" คือรูปช้างศึก จึงก าหนดให้ช้างศึกเป็นสัญลักษณ์น าโชค ซึ่งช้างเป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด 

แข็งแรง และอดทน โดยใช้ชื่อว่า "น้องสานมิตร" 

"น้องสานมิตร" เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีเป็นผู้แทนของมิตรภาพอันดี สร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในกลุ่ม

โรงเรียนสาธิต 

“คบเพลิงแตรเขาสัตว์” คบเพลิงที่ใช้ มีรูปทรงแบบแตรเขาสัตว์ ซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบหนึ่ง 

เหมือนเป็นการประกาศว่ากีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓ นี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว และเปลวไฟ คือความรุ่งโรจน์ของกีฬา

สาธิตสามัคคีที่จะยังคงมีสืบไป 

ชื่อสัญลักษณ์น าโชค น้องสานมิตร 

ผู้ตั้งช่ือ  นางสาวฐิติกัญญ์ โชติวรรธนันท์  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  5.2 ปีการศึกษา  2560 

ผู้ออกแบบสัญลักษณ์น าโชค   

นางสาวณิชา เห็นแสงวิไล (แบบชุด)  ศิษย์เก่ารุ่น  9   

(ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) 

เด็กหญิงธนัญญา กองแก้ว (แบบหน้าช้าง)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3.4  ปีการศึกษา  2560 

ผู้ปรับปรุงแบบ อาจารย์วรอัญญู  ณรงค์เดชา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผู้พัฒนาแบบ   นางสาวกนกพรรณ พวงราช  นักออกแบบอิสระ 
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ค าขวัญประจ าการแข่งขัน 

“เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคีรู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์เสลาเกมส์” 

 ประพันธ์โดย นายพรรษชล ปึกนันตา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5.2  ปีการศึกษา  2560 

เพลงประจ าการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

เพลงประจ าการแข่งขัน “เสลาเกมส์” 
การกีฬาเสริมสุขสานมิตร        น้องพ่ีสาธิตร่วมจิตสมานฉันท์ 

สามัคคีเรารู้แบ่งปัน                  สามัคคีเรารู้แบ่งปัน  
ทุกคนมาร่วมกัน                       เชื่อมสายสัมพันธ์เสลาเกมส์  

*เสลาเกมส์   เสลาเกมส์   เสลาเกมส์   เสลาเกมส์  
**งานกีฬาสาธิตสามัคคี         รวมพลังปีนี้เราพบกันที่         เสลาเกมส์  

สาธิตยี่สิบเอ็ดสถาบันทุกคนมุ่งมั่นร่วมแข่งขันกีฬา  
ร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนาร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนา  

ด้วยหัวใจแกร่งกล้าในงานกีฬาเสลาเกมส์ 
 

เพลง “เสริมสุขสานมิตร สาธิตสามัคคี” 
ด้วยปีกแห่งฝัน มุ่งม่ันศรัทธา พวกเราต่างมา ไขว่คว้าเอาชัย สาธิตทุกแห่ง ร่วมแรงร่วมใจ กีฬาก้าวไกล 

สายใยผูกพัน ด้วยปีกแห่งรัก เราสามัคคี พวกเราล้วนมี ไมตรีต่อกัน สาธิตน้องพ่ี มีใจสร้างสรรค์  

เชื่อมความสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา เสริมสุขสานมิตร ด้วยจิตงดงาม พวกเราเล่นตาม กฎกติกา เสลาเกมส์นี้  

เปรมปรีดิ์หนักหนา ชื่อเลื่องลือมา สาธิตสามัคคี 

 

ประพันธ์ค าร้องโดย อาจารย์ประสรรค์  ตันติเสนาะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท านองโดย  อาจารย์เฉลิมชัย  ไกลทุกข์  ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม  จังหวัดตาก  
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สัญลักษณ์ชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43 “เสลาเกมส์” 

 

 

 

 

 

01  กรีฑา   02  กอล์ฟ         03  ซอฟท์บอล 

 

 

 

 

 

 

04  เซปกัตะกร้อ   05  เทนนิส         06  เทเบิลเทนนิส 

 

 

 

 

 

 

07  บาสเกตบอล   08  แบดมินตัน          09  เปตอง 
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  10   ฟุตบอล   11 ฟุตซอล   12 ลีลาศ 

 

 

 

 

 

 

  13 วอลเลย์บอล   14 ว่ายน้ า    15 หมากกระดาน 

 

 

 

 

 

  

16 ฮอกกี้   17 แฮนด์บอล 
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เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43 “เสลาเกมส์” 
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รายการสินค้าที่ระลึกการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43 “เสลาเกมส์” 
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รายการสินค้าที่ระลึกการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43 “เสลาเกมส์” 
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รายช่ือโรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43 “เสลาเกมส”์ 

ล าดับ รายชื่อโรงเรียน ค าย่อ 
อักษรย่อ
(ไทย) 

อักษรย่อ
(อังกฤษ) 

ประถม มัธยม 

1 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS  

2 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK  

3 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU  

4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สาธิตจุฬาประถม จฬป CUDE    

5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUDS   

6 สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ สาธิตเชียงใหม ่ สมช CMUD   

7 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สาธิตนเรศวร สมน NUD   

8 สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา สาธิตพะเยา สมพ DSUP   

9 สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา      สาธิตบูรพา พมบ PBU  

10 สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
สาธิตมหาสารคาม

ประถม 
ปสธ MUDS    

11 สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สาธิตมหาสารคามมัธยม สมค DMSU   

12 สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) สาธิตรามประถม มรป RAM    

13 สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) สาธิตรามมัธยม สธ.มร. DSRU   

14 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สาธิตปทุมวัน ปทว PDS   

15 
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) 

สาธิตประสานมิตร
ประถม 

ปสป PSP    

16 
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตรมัธยม ปสม PSM   

17 
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย  
พัฒนา และสาธติการศึกษา 

สาธิต มศว องครักษ ์ สอร ODS  

18 สาธิตมหาวิทยาศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สาธิตศลิปากรประถม ปศก EDSU    

19 สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร สาธิตศลิปากร มศก DSU   

20 สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สาธิตสงขลา สมอ PSU   

21 
อนุบาลสาธติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลานครินทร์ 
ประถม 

ปมอ PPSU    
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ก าหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43 “เสลาเกมส์” 

รหัส
กีฬา 

ชนิดกฬีา 
ธันวาคม 2561 

จ านวน
วัน สนามที่แข่งขัน 

อ 2 จ 3 อ 4 พ 5 พฤ 6 ศ 7 ส 8 อ 9  
 พิธีเปิด W         อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร 
 พิธีปิด          อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร 

01 กรีฑา - - M/T Q/F Q/F - - - 2 
สนามพระองค์ด า ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

02 กอล์ฟ - M/T Q F Q F - - 4 สนามกอล์ฟดงภูเกิดค่ายเอกาทศรถ 
03 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q Q/F  6 สนามซอฟท์บอล ม.นเรศวร 

04 เซปักตะกร้อ M Q Q Q Q Q F - 6 
ศูนย์กีฬาในร่ม 2 ม.ราชภฏัพิบูล
สงคราม 

05 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F - 6 สนามเทนนสิ 1 ม.นเรศวร 

06 เทเบิลเทนนสิ M Q Q Q/F Q Q/F - - 5 
ห้องพระราชทานปริญญาบตัร  
ม.นเรศวร 

07 บาสเกตบอล M Q Q Q Q Q Q/F F 7 
ศูนย์กีฬาในร่ม1 และ 2 
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

08 แบดมินตัน M Q Q F Q Q Q F 7 อาคารกีฬาในร่ม ม.นเรศวร 
09 เปตอง M Q/F Q F Q F Q F 7 สนามเปตอง  ม.นเรศวร 

10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 
สนามฟุตซอล ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

11 ฟุตบอล M Q Q Q Q Q Q F 7 
สนามกีฬากลางฟุตบอล 1 ม.นเรศวร 
สนามฟุตบอล 2 ม.นเรศวร 

12 ลีลาศ M T F - - - - - 1 
หอประชุมใหญ่อเนกประสงค์ใหม่  
ม.นเรศวร 

13 วอลเลย์บอล M Q Q Q Q Q Q F 7 
โรงยิมเนเซียม ม.ราชภฏัพิบูล
สงคราม 

14 ว่ายน้ า - M/T F F - - - - 2 สระว่ายน้ าสุพรรณกัลยา ม.นเรศวร 
15 หมากกระดาน - M/F F F M/F F F - 6 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร 

16 ฮอกกี ้ M Q Q Q Q Q F - 6 
สนามฟุตบอล 2  
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

17 แฮนด์บอล M Q Q Q Q Q F - 6 
สนามแฮนด์บอล  
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 พิธีเปิด – ปิด    W– งานเลี้ยง   M – ประชุมผู้จัดการทีม   T – วันฝึกซ้อม   Q – วันแข่งขัน    F – วันชิงชนะเลิศ 
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จ านวนเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และโล่นักกีฬาดีเด่น 

รหัส

กีฬา 
ชนิดกีฬา 

จ านวนเหรียญของ

ชนิดกีฬา รวม 
จ านวนเหรียญของนักกีฬา 

รวม 

จ านวน

โล่

นักกีฬา

ดีเด่น 

จ านวน

เกียรติ

บัตร 

จ านวน 

โล่อื่นๆ 
ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง 

01 กรีฑา 74 74 74 222 174 174 174 522 6 528  

02 กอล์ฟ 24 24 24 72 54 54 54 162 12 174  

03 ซอฟท์บอล 2 2 4 8 36 36 72 144 2 146  

04 เซปักตะกร้อ 2 2 4 8 10 10 20 40 2 42  

05 เทนนิส 21 21 42 84 60 60 120 240 6 246  

06 เทเบิลเทนนิส 21 21 42 84 54 54 108 216 6 222  

07 บาสเกตบอล 4 4 8 16 48 48 96 192 4 196  

08 แบดมินตัน 21 21 42 84 72 72 144 288 6 294  

09 เปตอง 27 27 54 108 60 60 120 240 6 246  

10 ฟุตซอล 5 5 10 20 75 75 150 300 6 310 
ยิงประตู

สูงสุด 4 โล ่

11 ฟุตบอล 3 3 6 12 75 75 150 300 3 309 
ยิงประตู

สูงสุด 3 โล ่

            

มารยาท 

ยอดเยี่ยม 

3 โล่ 

12 ลีลาศ 42 42 42 126 84 84 84 252 12 264  

13 วอลเลย์บอล 4 4 4 12 48 48 96 192 4 196  

14 ว่ายน้ า 116 116 116 348 188 188 188 564 12 576  

15 
หมาก

กระดาน 
36 36 36 108 90 90 90 270 18 288  

16 ฮอกกี ้ 4 4 4 12 56 56 112 224 4 228  

17 แฮนด์บอล 3 3 6 12 48 48 96 192 3 195  

 รวม 409 409 518 1,336 1,232 1,232 1,874 4,338 112 4,460 10 
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สรุปผลการประเมิน 
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สรุปผลประเมินการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการ  

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังที่  43 “เสลาเกมส์” 
******************************************************************* 

ครั้งที่ 1/2561 วันที ่16 มิถุนายน 2561  ณ โรงละคร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การประเมินการจัดการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ครั้งที่ 1/2561 มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 36 คน  

ตารางท่ี  1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

สถานภาพ จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน ร้อยละ 

ผู้บริหาร 11 30.56 

คณะกรรมการฝ่าย 24 66.67 

ทีมกีฬา 1 2.78 

รวม 36 100 

จากตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ตารางท่ี  2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ  

เพศ จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน ร้อยละ 

ชาย 16 44.44 

หญิง 19 52.78 

ไม่ตอบ 1 2.78 

ชาย 16 44.44 

จากตารางที ่2 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ พบว่า  

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 36 คน เป็นเพศหญิง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78 เป็นเพศชาย 16 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.44  
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ตารางท่ี  3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกสถำบัน  

โรงเรียน 

จ านวน

แบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 

ร้อยละ 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 1 2.78 

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 6 16.67 

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5 13.89 

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3 8.33 

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 1 2.78 

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 5.56 

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 8.33 

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย  พัฒนา และสาธิตการศึกษา 2 5.56 

สาธิตมหาวิทยาศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 8 22.22 

ไม่ตอบ 5 13.89 

รวม 36 100 

จากตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกสถำบัน พบว่า  ผู้ตอบ

แบบประเมินทั้งหมดจ านวน 36 คน ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43 “เสลาเกมส์” ครั้งที่ 1/2561 

ตารางท่ี  4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ  

จ ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจ 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสม/ความพร้อม    

1.1 การวางแผนและการประชาสัมพันธ์ 4.22 0.59 มาก 

1.2 การลงทะเบียนและการต้อนรับ 4.61 0.49 มากที่สุด 

1.3 วัน เวลา ในการจัดการประชุม 4.61 0.49 มากที่สุด 

1.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุม 4.53 0.61 มากที่สุด 

1.5 การบริการอาหารและเครื่องดื่มในการเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 4.42 0.60 มาก 

2. ด้านการด าเนนิการประชุม    

2.1 พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งที่ 1 4.39 0.55 มาก 

2.2 การแนะน าคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 4.31 0.67 มาก 

2.3 รายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 4.36 0.64 มาก 

2.4 การประชุมกลุ่มย่อย 4.22 0.80 มาก 

2.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 4.33 0.76 มาก 

2.6 ความครบถ้วนและชัดเจนของเอกสารที่ใช้ในการประชุม 4.11 1.04 มาก 

2.7 การอ านวยความสะดวกในการประชุม 4.42 0.73 มาก 

3. ภาพรวมของการด าเนินการประชุม 4.28 0.66 มาก 

 

. 
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โดยแปลความหมายระดับความพึงพอใจจาก 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ระดับความพึงพอใจ 

4.51 - 5.00   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   มาก 

2.51 - 3.50   ปานกลาง 

1.51 - 2.50   น้อย 

1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 

จากตารางที ่4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมการประชุมอยู่ 

ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.28, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ 

พึงพอใจสูงที่สุด  คือ การลงทะเบียนและการต้อนรับ และวัน เวลา ในการจัดการประชุม (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 

4.61,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่ าที่สุดคือ ความครบถ้วนและ

ชัดเจนของเอกสารที่ใช้ในการประชุม  (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.11, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.04) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

1 การเชิญไปประชุมให้เชิญกรรมการอ านวยการ เพราะกรรมการอ านวยการตามข้อบังคับ ประกอบไปด้วย ผอ. 
หัวหน้ากลุ่ม 

2 ควรส่งระเบียบไปอ่านก่อนประชุม 

3 ควรได้มีการเสนอข้อเสนอแนะของระเบียบการแข่งขันต่อคณะกรรมการบริหาร 
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ครั้งที่ 2/2561 วันที ่27  ตุลาคม 2561  ณ โรงละคร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 การประเมินการจัดการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” คร้ังที่ 2/2561 มีจ านวนผูต้อบแบบประเมนิจ านวน 237 คน  

ตารางที่  1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

สถานภาพ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ผู้บริหาร 18 7.59 

คณะกรรมการฝ่าย 140 59.07 

ทีมกีฬา 55 20.21 

ไม่ตอบ 24 10.13 

รวม 237 100 

จากตารางที่ 1 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  พบว่า  

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เปน็คณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 59.07 

ตารางที่  2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ  

เพศ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

              ชาย 144 60.76 

              หญิง 89 37.55 

              ไม่ตอบ 4 1.69 

              ชาย 237 100 

จากตารางที่ 2 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ พบว่า  ผูต้อบ

แบบประเมนิทั้งหมดจ านวน 237 คน เป็นเพศชาย144 คน คิดเป็นร้อยละ 60.76  เป็นเพศหญิง 89 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 37.55 และไม่ตอบ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 
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ตารางที่  3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำบัน  

สถาบัน จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 11 4.64 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 8 3.38 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 1.69 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายประถม 5 2.11 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยม 21 8.86 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 2.53 

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร  6 2.53 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 6 2.53 

โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา 14 5.91 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 4 1.69 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 14 5.91 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายประถม 9 3.80 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายมัธยม 16 6.75 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 10 4.22 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยประถม) 19 8.02 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยมัธยม) 25 10.55 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 8 3.38 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 7 2.95 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 13 5.49 

โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 5 2.11 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 1.69 

สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 5 2.11 

ไม่ตอบ 9 3.80 

รวม 237 100 
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จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมนิ จ ำแนกตำมสถำบัน  พบวา่  ผู้ตอบ

แบบประเมนิทั้งหมดจ านวน 237 คน ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  

(ฝ่ายมัธยม) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.55 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬาสาธิต

สามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” คร้ังที่ 2/2561 

ตารางที่  4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำแนกตำมระดับ

ควำมเหมำะสม 

ความคิดเห็น 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสม/ความพร้อม    

1.1 การวางแผนและการประชาสัมพันธ์ 4.27 0.66 มาก 

1.2 การลงทะเบียนและการต้อนรับ 4.49 0.64 มาก 

1.3 วัน เวลา ในการจัดการประชุม 4.51 0.64 มากที่สุด 

1.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุม 4.41 0.70 มาก 

1.5 การบริการอาหารและเครื่องดื่มในการเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 4.31 0.77 มาก 

2. ความเหมาะสมด้านกิจกรรม    

2.1 การแสดงต้อนรับ 4.38 0.72 มาก 

2.2 ขบวนธงและถ้วยเกียรติยศประจ าการแข่งขัน 4.30 0.72 มาก 

2.3 การแนะน าทูตกีฬา 4.15 0.81 มาก 

2.4 การแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43  4.30 0.73 มาก 

3. ความเหมาะสมด้านการด าเนินการประชุม    

3.1 พิธีเปิดการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43  4.32 0.64 มาก 

3.2 การด าเนินงานประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งที่ 2/2561 4.38 0.62 มาก 

3.3 การประชุมกลุ่มย่อย 4.32 0.76 มาก 
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ความคิดเห็น 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความเหมาะสม 

3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการประชมุ 4.34 0.75 มาก 

3.5 ความครบถ้วนและชัดเจนของเอกสารที่ใช้ในการประชุม 4.30 0.82 มาก 

3.6 การอ านวยความสะดวกในการประชุม 4.45 0.65 มาก 

4. ภาพรวมของการด าเนินการประชุม 4.38 0.61 มาก 

 

โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   มาก 

2.51 - 3.50   ปานกลาง 

1.51 - 2.50   น้อย 

1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทบัใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมการประชุมอยู่ในระดับ 

มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.38,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจสูงทีสุ่ด  คือ 

วัน เวลา ในการจัดการประชุม (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.51,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

พึงพอใจต่ าที่สุดคือ การแนะน าทูตกีฬา (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.15, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

1 ขอชื่นชมในความพร้อมของเจ้าภาพทั้งทางดา้นสถานที่แข่งขนักีฬาและการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ และอาจจะมี
ขาดตกเรื่องเอกสารที่ให้แก้แต่ยังไม่ได้รบัการแก้ไข 

2 เจ้าภาพจัดเตรียมงานไดด้ีมาก มีความสมบูรณ์แบบดีมาก 

3 อาคารสถานที่ในการประชุมดีมาก สะดวกสบาย มีความเหมาะสมดีมาก 

4 ขอชื่นชมการเตรียมงานที่นา่รัก และมีความพร้อม 

5 การจัดประชุมในภาพรวมถือว่าดี แต่ขาดในเร่ืองของป้ายประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาสาธติฯ ในบริเวณ
มหาวิทยาลยัและรอบนอก 
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6 ห้องประชุมแถลงข่าวร้อนมาก (3) 

7 ไฟหน้าเวทสีว่างไม่พอ ไม่เนน้ตามจุดที่เปน็ปัจจบุัน เชน่ ตอนทตูกีฬาขึ้นพูดแสงมืดสนิท (2)  

8 การประชุมกระชบัและรวดเร็วดี 

9 ขอบพระคุณที่ดูแลอ านวยความสะดวกในทุกเรื่อง 

10 ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมาก ค่อนข้างรวบรัดชัดเจนไม่เยิ่นเย้อ นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวทิยาลัยนเรศวร และ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีส่วนช่วยอย่างมากมาย 

11 การประชุมกลุ่มย่อยควรมีการแจกเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาและมีความเตรียมพร้อมของเอกสาร
รวมถึงควรชี้แจงรายละเอียดในระเบียบการแข่งขันให้ชัดเจนก่อนลง สธ. ไม่ใช่มาชี้แจงในภายหลังแล้วจึงให้ตัด
รายการออก 

12 การประชุมแยกตามชนดิกีฬา ควรเตรียมความพร้อมและควรเริ่มประชุมตามเวลาไม่ใช่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งรอกว่า
คร่ึงชั่วโมง ควรจะเตรียมให้พร้อมกว่านี้ (เทนนิส) 

13 ดีอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ 

14 เป็นก าลังใจให้เจ้าภาพ 

15 เป็นก าลังใจในการท างานสาธิตสามัคคีอย่างมีความตั้งใจ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ที่
จะช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อมี-ไม่มี ก็ช่วยกันไปด้วยความยินด ี

16 ประธานการจัดการแข่งขันกีฬาไม่มา อาจารย์ทุกสถาบันเดินทางมาไกลจากทั่วประเทศเพื่อมาแค่เพียงตรวจสอบ  

สธ.2 ,3 

17 การแถลงข่าวยังไม่แน่นอนในกระบวนการ 
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สรุปผลแบบประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43  

“เสลาเกมส์” 
******************************************************************** 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาชนดิต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมิน

ทั้งสิ้นจ านวน 1500 ฉบับ มีจ านวนผูต้อบแบบประเมินจ านวน 1080 คน คิดเป็นร้อยละ 72 มีรายละเอียดผลการ

ประเมินดังนี ้

ตารางที่  1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ชาย 532 49.26 

หญิง 534 49.44 

ไม่ตอบ 14 1.30 

รวม 1080 100 

จากตารางที่ 1 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ พบว่า   

ผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมดจ านวน 1080 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 534 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.44 

ตารางที่  2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

สถานภาพ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ผู้บริหาร 5 0.46 

กรรมการด าเนินงาน 12 1.11 

นักกีฬา 768 71.11 

ผู้ปกครอง 79 7.31 

ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ึกสอน/สวัสดิการทีม 196 18.15 

อ่ืน ๆ 8 0.74 

ไม่ตอบ 12 1.11 

รวม 1080 100 

จากตารางที่ 2 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า  

ผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมดจ านวน 1080 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจ านวน 768 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 
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ตารางที่  3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมชนิดกีฬำ 

กีฬา 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

กรีฑา 147 13.61 

             กอล์ฟ 27 2.50 

          ซอฟท์บอล 28 2.59 

         เซปักตะกร้อ 25 2.31 

เทนนิส 34 3.15 

เทเบิลเทนนสิ 60 5.56 

บาสเกตบอล 85 7.87 

แบดมินตนั 54 5.00 

เปตอง 91 8.43 

ฟุตบอล 49 4.54 

ฟุตซอล 69 6.39 

ลีลาศ 26 2.41 

วอลเลย์บอล 41 3.80 

ว่ายน้ า 64 5.93 

หมากกระดาน 117 10.83 

ฮอกก้ี 68 6.30 

แฮนด์บอล 88 8.15 

              ไม่ตอบ 15 1.39 

รวม 1080 100 

จากตารางที่ 3 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมชนิดกฬีำ พบวา่  

ผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมดจ านวน 1080 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬากรีฑาจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการแข่งขันกฬีาชนิดต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43  

“เสลาเกมส์” 

ตารางที่  4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำแนกตำมระดับ

ควำมเหมำะสม 

หัวข้อ 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมด้านการจัดการแข่งขัน    

1.1 สนามและอุปกรณ์ส าหรับฝกึซ้อม 3.61 1.05 มาก 

1.2 ความสะดวกในการเดินทางไปสนามแข่ง 3.63 1.04 มาก 

1.3 โปรแกรมการแข่งขัน 3.65 0.99 มาก 

1.4 มาตรฐานของสนามแข่ง 3.59 1.09 มาก 

1.5 มาตรฐานของกรรมการตัดสิน 3.71 1.44 มาก 

1.6 การรายงานผลการแข่งขัน 3.74 1.23 มาก 

1.7 ความปลอดภัยในการใช้สนาม 3.83 1.18 มาก 

1.8 บรรยากาศโดยรวมในการแข่งขัน 3.70 1.37 มาก 

2. ความเหมาะสมด้านการอ านวยความสะดวก    

2.1 แพทย์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ าสนาม 3.71 1.19 มาก 

2.2 การประชาสัมพนัธ์ในสนามแข่งขัน 3.50 1.21 มาก 

2.3 ความเหมาะสมของสถานทีจ่อดรถ 3.32 1.21 มาก 

2.4 การรักษาความปลอดภัย 3.60 1.22 มาก 

2.5 การจัดนันทนาการ 3.27 1.28 มาก 

2.6 การออกร้านขายสินคา้ 3.19 1.30 มาก 

2.7 การจัดบริการห้องสุขา 3.04 1.34 มาก 

3. ความเหมาะสมด้านอ่ืน ๆ     

3.1 การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 3.55 1.64 มาก 

3.2 พิธีมอบเหรียญรางวัล 3.47 1.61 มาก 

3.3 ความประทับใจโดยภาพรวมต่อการจัดการแข่งขันของกีฬาชนิดตา่ง ๆ  3.65 1.77 มาก 
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โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   มาก 

2.51 - 3.50   ปานกลาง 

1.51 - 2.50   น้อย 

1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทบัใจโดยรวมต่อการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดตา่ง ๆ ใน

กีฬาสาธติสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มาก (คา่เฉลี่ยเลขคณิต = 3.65,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.77)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยพบว่าผลการประเมินให้ระดับคุณภาพส่วนใหญ่ของการด าเนินงานอยู่ในระดับ มาก 

เรียงล าดับจากรายการที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ล าดบัแรก เป็นดังนี้ ความปลอดภัยในการใช้สนาม 

(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.83,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.18) การรายงานผลการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.74, ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.23) มาตรฐานของกรรมการตัดสิน (คา่เฉลี่ยเลขคณิต = 3.71,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.44) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดกีฬาชนิดต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี  

ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ปรากฏผลดังนี้ 

 1. กรีฑา  

1.1 การรายงานผลการแข่งขันพุ่งแหลนหญิง ม.ปลายไม่ถูกต้อง คนที่ตกรอบคัดเลือกไปแล้ว 
แต่ติดผลล าดับที่ 8 ในการรายงานผลตอนสุดท้าย 

1.2 การประชุมด่วนควรแจ้งล่วงหน้า เพราะผู้จัดการทีมคุมหลายกีฬา 

1.3 ควรปรับปรุงด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์บางประเภท 

1.4 สนามแข่งแข็งไปหน่อย ประกาศเรียกไม่ค่อยได้ยิน ห้องน้ ามีน้อย 

1.5 ห้องน้ าแย่มาก 

1.6 ควรมีพัดลมให้บ้าง 

1.7 ให้แข่งเยอะกว่านี้หน่อย 

1.8 การรับคิวมอบเหรียญให้เป็นระบบกว่านี้ 

1.9 พิธีมอบเหรียญควรพิมพ์ชื่อสถิติมาแล้วให้นักกีฬามาเลย 

1.10 ควรจัดโปรแกรมแข่งให้ไม่ตรงกันกับการแข่งต่อไป 

1.11 มอบเหรียญรางวัลช้ามาก ไม่ประกาศว่าท าลายสถิติ 
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1.12 กรรมการตัดสินไม่ดูให้ละเอียดถึงเห็นก็ไม่ปรับฟาล์วแล้วปล่อยไป กรรมการใจดีไปที่เห็น
คนอ่ืนผิดแล้วนิ่งเฉย 

 2. กอล์ฟ 

2.1 การจัดกิจกรรมไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีความเป็นมืออาชีพ คณะกรรมการล่าช้า ทั้งในการ
จดัการแข่งขันและการตัดสิน 

2.2 ความปลอดภัยน้อยมากรถยนต์สามารถเข้ามาในบริเวณกรีน การแข่งขันซึ่งมองดูแล้วไม่
เหมาะสมอย่างมาก 

2.3 สนามไม่ได้มาตรฐาน 
2.4 กรรมการน้อย 
2.5 กติกากับสภาพอากาศควรพิจารณาให้เหมาะสมกันกับเด็กที่เป็นเยาวชนอายุน้อย 

 3.  ซอฟท์บอล 

3.1 พ้ืนสนามมีหลุมมากเกินไป พ้ืนไม่สม่ าเสมอ อาจท าให้ข้อเท้าพลิกได้ 

4.  เซปักตะกร้อ 

  4.1 สนามไกลจากท่ีพักเกินไป 

  4.2 เป็นการจัดการแข่งขันได้มาตรฐาน 

  4.3 ควรเพิ่มด้านนันทนาการ ความสนุกสนานครับ 

  4.4 ไม่มีหรือเตรียมจัดสนามไว้ให้ซ้อม  

  4.5 การรายผลการแข่งขันข้ึนเว็บไซต์ช้าไปหน่อย 

5. เทนนิส 

  5.1 ห้องน้ าสนาม 1 มี 2 ที่ น่าจะให้รถบริการห้องน้ าจากสนาม 1 มา 2 แทน 

  5.2 จัดเต็นท์ให้พอตามจ านวนโรงเรียน 

6. เทเบิลเทนนิส 

  6.1 ตอนซ้อมควรเปิดแอร์ 

  6.2 ควรวางแผนการจัดวันแข่งขันให้ดีกว่านี้ ไม่ควรเลื่อนตารางแข่งจากท่ีระบุไว้แต่แรก 

  6.3 ควรมีห้องน้ าที่อยู่ใกล้กว่านี้และควรมีโต๊ะปิงปองมากขึ้นควรมีที่พักท่ีใกล้กว่านี้ 

  6.4 ควรท าความสะอาดให้สะอาดกว่านี้ 
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  6.5 ควรมีโต๊ะซ้อม 

  6.6 อยากให้มอบเหรียญรางวัลในสนามแข่งขัน 

  6.7 ร้านน้ า ข้าว ขนมไม่มีขายบริเวณใกล้ๆ 

  6.8 การจัดโปรแกรมประเภทเดี่ยวและคู่ล่าช้า 

6.9 พ้ืนสนามที่ใช้ในการแข่งขันลื่น 

6.10 ควรแยกสนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่ไม่ใช่สนามแข่งขัน ท าให้นักกีฬาฝึกซ้อมน้อย 

7. บาสเกตบอล  

  7.1 การประชาสัมพันธ์ในสนามควรดีกว่านี้ครับ เช่น การประกาศชื่อนักกีฬาควรดีกว่านี้ 

  7.2 สนามแต่ละกีฬาห่างกันมาก 

  7.3 สนามฝึกซ้อมบริเวณใกล้เคียงไม่มี  

  7.4 สนามบาสมัธยมต้นเล็กและแคบไป อากาศชื้นอากาศถ่ายเทน้อย 

  7.5 การแข่งขันใช้เวลานาน 

  7.6 ห่วงเชิดขึ้นและเอียง ท าให้ยิงบาสยาก 

  7.7 ผู้ตัดสินปล่อยให้กองเชียร์เข้าใกล้สนาม  

  7.8 ผู้ตัดสิน (บางคน) เดินตัดทางวิ่งนักกีฬา 

  7.9 สนามแข่งขันแย่มาก 

8. แบดมินตัน 

  8.1 line man ควรเช็คเส้นดกีว่านี้ 

  8.2 ปรับปรุง "ห้องน้ า" 

8.3 อบรมกรรมการผู้ตัดสินให้ดีมากกว่านี้ และให้กรรมการผู้ตัดสินห้ามสายตาสั้น ยาว  

                หรือเอียง ตัดสินเด็ดขาด 

  8.4 ควรมีทางระบายอากาศมากข้ึน และ และเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับผู้ชมมากข้ึน 

  8.5 เพ่ิมร้านค้าเพ่ิมสถานที่จอดรถ 
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9. เปตอง 

  9.1 ไม่มีน้ าดื่มให้แต่ละโรงเรียน และน้ าแข็งไม่เพียงพอ 

  9.2 มีร่มให้นักกีฬา 

  9.3 สนามเปตองหินเยอะเกินไป 

  9.4 นักกีฬาเจ้าภาพควรมีมารยาทมากกว่านี้ 

  9.5 สนามฝึกซ้อม / แข่ง น้อยเกินไป 

  9.6 ห้องน้ าไม่ค่อยประทับใจ 

10. ฟุตบอล  

  10.1 กรรมการและสถานที่ ควรมีความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน 

10.2 ควรมีการปรับสภาพสนาม เช่น ความเรียบและหญ้า ให้มีความพร้อมมากกว่านี้  
สภาพสนามแข็งเกินไป โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา 

10.3 สูจิบัตรไมถู่กต้อง มีรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลมาใส่ฟุตบอล รวมทั้งสูจิบัตรควรมีการจัดพิมพ์
ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิดของนักกีฬา เพ่ือให้ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอน ได้ตรวจสอบว่านักกีฬา
โรงเรียนอ่ืน ๆ เกิดตามระเบียบการแข่งขันหรือไม่ 

10.4 ผู้ตัดสินเคร่งครัดกติกาสากลมากเกินไป บางครั้งควรค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กบ้าง 
เนื่องจากเป็นนักกีฬาระดับนักเรียน 

11. ฟุตซอล 

  11.1 ห้องน้ าไกล 

  11.2 สนามแข่งไม่ดี 

  11.3 ตัดสินช้า มองไม่ทั่วสนามมากพอ 

11.4 สภาพสนามมีฝุ่นเยอะ ท าให้นักกีฬาเสียการทรงตัวได้ง่าย ควรมีการท าความสะอาดหรือ
เตรียมสภาพสนามให้มีความพร้อม 

11.5 ควรบริหารจัดการเรื่องพ้ืนที่อบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันและพ้ืนที่ชมการแข่งขัน
ส าหรับผู้ปกครองให้เหมาะสมมากกว่านี้ 

12. ลีลาศ 

  12.1 ควรตรวจสอบคุณสมบัติกีฬาให้ละเอียด ว่าใครลงได้ใครลงไม่ได้ตามระเบียบ 

  12.2 ควรมีถังขยะในห้องน้ า 
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13. วอลเลย์บอล 

13.1 ควรจัดสนามแข่งให้ได้มาตรฐาน จัดห้องสุขา ที่จอดรถ บริการรับ-ส่งนักกีฬา หรือ
รถไฟฟ้าให้ความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน 

  13.2 ห้องสุขาค่อนข้างแย่/สนามแข่งไกล ไม่ได้มาตรฐาน การเดินทางล าบาก 

 14. ว่ายน้ า 

  14.1 ร้อน 

  14.2 ดีแล้ว 

  14.3 ของบประมาณเยอะหน่อยนะครับนักกีฬาล าบาก 

  14.4 ตามเต็นท์ควรจะมีล าโพงเวลาเจ้าหน้าที่เรียกรายงานตัวเด็กควรจะได้ยิน 

  14.5 ไม่มีอาหารขายต้องไปซื้อข้างนอกเป็นการเสียเวลา   

  14.6 ที่จอดรถไม่สะดวกจอดได้น้อย 

  14.7 ควรมีเครื่องขยายเสียงเพ่ิมตามจุดกระจายให้ได้ยินทั่วถึง 

15. หมากกระดาน  

  15.1 ห้องพักร้อน ไม่เปิดแอร์ 

  15.2 กรรมการไม่รู้กฎ กติกา และบุคลากรที่มาช่วยงานควรมีความรู้ในชนิดกีฬานั้นๆด้วย 

  15.3 พิธีมอบเหรียญไม่มีระบบ 

  15.4 กรรมการไม่ฟังความเห็น โดยอ้างว่ามีสิทธิ์ขาดในการตัดสิน 

  15.5 ไม่มีมาตรฐานในการตัดสิน 

  15.6 สนามแข่งแต่ละกีฬาไกลกันมาก 

15.7 ควรมีจุดติดต่อประสานงานในการแข่งขันที่ชัดเจน ปกติจะมีจุดที่เตรียมประสานงาน
กรณีมีปัญหา 

  15.8 ยานพาหนะ ความมีบริการมากกว่านี้ 

  15.9 ไม่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน 

  15.10 ตารางการแข่งขันไม่เป็นธรรม 

  15.11 ประกาศผลหมากกระดานผิดท าให้เกิดความเข้าใจผิด ควรรอบคอบมากกว่านี้ 

  15.12 อาจเพ่ิมปากกาในห้องแข่งขัน เพ่ิมเวลาระหว่างการแข่งขัน 

  15.13 แยกห้องซ้อมตามสังกัดโรงเรียนและความพร้อมของห้องซ้อม 



30  

 

15.14 การอ านวยความสะดวกของเจ้าภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจ การรายงานผลการแข่งขัน
ล่าช้ามาก ท าให้มีผลต่อการวางแผนการเล่น 

  15.15 ควรเพิ่มวิธีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันให้มากกว่านี้ 

15.16 การประกาศผลการแข่งขันควรมีบอร์ดแสดงผลของแต่ละคู่ที่ชัดเจน และแบ่งส่วนการ
ติดประกาศให้เรียบร้อยง่ายต่อการติดตามหรือถ้าพิมพ์ผลแต่ละวันให้ ร.ร.ต่าง ๆ จะดีมาก 

16. ฮอกก้ี 

  16.1 จัดสนามให้พร้อมไวกว่าเดิม เพื่อให้นักกีฬาฝึกซ้อม 

  16.2 ภาพรวมดีมาก 

  16.3 บอลบอยไม่ท างาน 

  16.4 กรรมการตัดสินพลาดบ้างเป็นบางครั้งคราว อากาศร้อนเกินไป 

  16.5 หาที่กินข้าวยากมากท้ังในสนามแข่งและที่พัก 

  16.6 ขอสนามหญ้าเทียม 

17. แฮนด์บอล 

  17.1 ควรมีอะไรบังแดดตรงสนาม และเพ่ิมห้องน้ าให้อยู่ใกล้สนามให้มากขึ้น 

  17.2 เพ่ิมที่นั่งคนดู / ผู้ชม 

  17.3 ห้องน้ าไม่สะอาด 

  17.4 กรรมการไม่มีความยุติธรรม 

  17.5 ไม่มีความมาตรฐานของสนาม 

  17.6 ไม่มีที่นั่งส าหรับผู้ชม ต้องหาที่นั่งเอง เต็นท์ที่จัดไมเ่พียงพอ 

  17.7 ทุกอย่างไม่มีความพร้อม ทั้งสนามที่ตอนแรกตีเส้นผิดและอีกมากมาย 

  17.8 ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ได้แก้ปัญหาเท่าที่ควร 

  17.9 ควรมีความพร้อมมากกว่านี้ 

  17.10 ควรจัดที่นั่งให้ผู้ปกครองเชียร์ลูก ๆ เช่น สแตนเชียร์ 
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สรุปผลแบบประเมินพิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” 

****************************************************************** 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การประเมินพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธติสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทัง้สิ้นจ านวน 400  

มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่  1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ชาย 98 34.27 

หญิง 185 64.69 

ไม่ตอบ 3 1.05 

รวม 286 100 

  จากตารางที่ 1 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ พบว่า   

ผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมดจ านวน 286 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 64.69  

ตารางที่  2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

สถานภาพ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ผู้บริหาร 7 2.45 

     กรรมการด าเนินงาน 29 10.14 

            นักกีฬา 58 20.28 

           ผู้ปกครอง 91 31.82 

ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ึกสอน/สวัสดิการทีม 15 5.24 

               อ่ืน ๆ 80 27.97 

              ไม่ตอบ 6 2.10 

รวม 286 100 

จากตารางที่ 2 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า  

ผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมดจ านวน 286 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองจ านวน 91 คน คิดเปน็ร้อยละ 31.82  
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์”  

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำแนกตำมระดับ

ควำมเหมำะสม 

หัวข้อ 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสม/ความพร้อม    

1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในพิธีเปิด 4.23 0.77 มาก 

1.2 ล าดับขั้นตอนของพิธีการ 4.34 0.71 มาก 

1.3 สถานที่ที่ใช้ในพธิีเปิด 4.31 0.81 มาก 

1.4 ระบบแสง สี เสียง 4.61 0.65 มากที่สุด 

1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย 4.30 0.76 มาก 

2. ความเหมาะสมด้านกิจกรรม    

2.1  ขบวนนักกีฬา 4.47 0.69 มาก 

2.2 การแสดงเชียร์ของเจ้าภาพ 4.65 0.60 มากที่สุด 

2.3 การแสดงในพิธีเปิด 4.70 0.55 มากที่สุด 

2.4 พิธีจุดคบเพลิง 4.57 0.60 มากที่สุด 

3. ความประทับใจโดยภาพรวมต่อพิธีเปิด 4.59 0.59 มากที่สุด 

โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   มาก 

2.51 - 3.50   ปานกลาง 

1.51 - 2.50   น้อย 

1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 

จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทบัใจโดยรวมต่อพธิีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 

“เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.59,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59)  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อโดยเรียงล าดับจากรายการทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก เป็นดงันี้ การแสดงในพิธีเปิด (คา่เฉลี่ย 
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เลขคณิต = 4.70,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55)  การแสดงเชยีร์ของเจ้าภาพ (ค่าเฉลี่ยเลขคณติ = 4.65,ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.60) ระบบแสง สี เสียง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.61,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพิธีเปิด ปรากฏผลดังนี้ 

 1. จัดงานได้ดี พอดี พอเพียง ขอชื่นชมครับ 

 2. สุดยอด ดีมาก  

 3. เป็นงานที่ดีมาก ภาคภูมิใจ ยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรี 

 4. อยากให้มีสถานที่ใหญ่กว่านี้ จะท าให้งานดูยิ่งใหญ่กว่านี้ แต่พอใจกับงานนี้มาก ๆ 

 5. ชุดขบวน แปรธง น่าจะใช้ท่อนเพลงประจ าแต่ละโรงเรียนมา remix กัน 

 6. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเข้าร่วมพิธีเปิด ขอขอบพระคุณมากค่ะ 

 7. ท าดีท่ีสุดแล้วค่ะ 

 8. มีข้อผิดพลาดการเรียนเชิญประธาน พิธีกรพูดติดขัด 

 9. จ านวนนักกีฬาร่วมขบวนพาเหรด รร.ละ 12 คน น้อยเกินไปไม่เหมาะสม 

 10. เรียกตัวผู้เชิญธง + ขบวนพาเหรดเร็วเกินไป 

 11. เริ่มช้ากว่าตารางเวลา 

 12. เริ่มพิธีไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด ควรแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลงเวลา 

 13. จัดกิจกรรมได้ประทับใจผู้ชมมากค่ะ ภาพของความสามัคคีของนักเรียนชัดเจนมาก ๆ 

 14. ควรมีพัดลมบริเวณหน้าทางเข้า 

 15. ผู้ชมไม่เต็มที่นั่ง ภาพไม่สวยเต็มร้อย 

 16. ป้ายในการเข้าหอประชุมไม่ชัดเจน 

 17. ควรใช้เวลาเปิดให้กระชับมากกว่านี้ 

 18. ร้อน 

19. สถานที่จอดรถ หาที่จอดรถยาก และด้านบนที่จัดพิธีเปิดร้อนมาก ควรเปิดแอร์รองรับผู้เข้าร่วมแม้

จะยังไม่ถึงเวลาเปิดพิธี 

 20. กระชับและรวดเร็ว 

21. การแสดงสวยงาม แสตนด์มีความพร้อมเพียง รวมถึงนักแสดงร่วมพิธีเปิดทุกการแสดงท าได้ดีมาก  

เสียดายนักกีฬาไม่ได้ร่วมชมความสวยงามนี้ 
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สรุปผลแบบประเมินพิธีปดิกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” 

******************************************************************** 
ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การประเมินพิธีปดิการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทั้งสิ้นจ านวน 400  

มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68  มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่  1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ชาย 119 45.75 

หญิง 145 53.31 

ไม่ตอบ 8 2.94 

รวม 272 100 

  จากตารางที่ 1 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ พบว่า  ผูต้อบ

แบบประเมนิทั้งหมดจ านวน 272 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53.31  

ตารางที่  2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

สถานภาพ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ผู้บริหาร 2 0.74 

     กรรมการด าเนินงาน 17 6.25 

            นักกีฬา 51 18.75 

           ผู้ปกครอง 100 36.76 

ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ึกสอน/สวัสดิการทีม 32 11.76 

               อ่ืน ๆ 63 23.16 

              ไม่ตอบ 7 2.57 

รวม 272 100 

จากตารางที่ 2 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า  ผู้ตอบ

แบบประเมนิทั้งหมดจ านวน 272 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76  
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์”  

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำแนกตำมระดับ

ควำมเหมำะสม 

หัวข้อ 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสม/ความพร้อม    

1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในพิธปีิด 4.23 0.78 มาก 

1.2 ล าดับขั้นตอนของพิธีการ 4.33 0.69 มาก 

1.3 สถานที่ที่ใช้ในพธิีปิด 4.42 0.72 มาก 

1.4 ระบบแสง สี เสียง 4.72 0.51 มากที่สุด 

1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย 4.34 0.82 มาก 

2. ความเหมาะสมด้านกิจกรรม    

2.1  ขบวนนักกีฬา 4.37 0.73 มาก 

2.2 การแสดงเชียร์ 4.65 0.56 มากที่สุด 

2.3 การแสดงในพิธีปิด 4.56 0.67 มากที่สุด 

2.4 พิธีส่งมอบธง 4.44 0.76 มาก 

2.4 พิธีดับคบเพลิง 4.44 0.78 มาก 

3. ความประทับใจโดยภาพรวมต่อพิธีปิด 4.38 0.96 มาก 

 

โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   มาก 

2.51 - 3.50   ปานกลาง 

1.51 - 2.50   น้อย 

1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 

 



36  

 

จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทบัใจโดยรวมต่อพธิีปิดกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 

“เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.38,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.96)  เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อโดย

เรียงล าดับจากรายการที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ล าดบัแรก เป็นดังนี้ ระบบแสง สี เสยีง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 

4.72,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)  การแสดงเชียร์ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.65,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) การ

แสดงในพิธปีิด  (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.56,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพิธีปิด ปรากฏผลดังนี้ 

 1. มินคิอนเสิร์ตควรนานกว่านี้ 

 2. ชอบสถานที่พิธีปิด-เปิด 

 3. ดีอยู่แล้ว 

 4. สแตนด์เชียร์ดีมาก 

 5. ทีมงานโรงเรียนสาธิต ม.น. และนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมาก 

 6. ยอดเยี่ยมท้ังพิธีเปิดและปิด 

 7. การจัดกีฬาดีมาก ๆ ชื่นชม ชื่นชอบ 

 8. ได้รับความสุข ความบันเทิง มีการจัดการที่ดี 

 9. ขอบคุณส าหรับการดูแล โรงเรียนประสานมิตร ประทับใจมาก 

 10. ควรรวบรัดเวลาให้เป็นไปตามก าหนดการ การแสดงของเจ้าภาพเยอะไป 

 11. สวยงาม แสงสีเสียงดีมาก 

 12. อยากให้จัดนานกว่านี้ 

 13. เด็ก ๆ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนดีมาก 

14. การแสดงควรเน้นเรื่องกีฬามากกว่านี้ 

 15. การแสดงพิธีปิดดีมาก 

16. การแสดงนานเกินไป จะหลับ ล าดับขั้นที่ประชุมในพิธีการปรับเปลี่ยนกะทันหันเกินไป ไม่เหมือนที่

คุยกันไปในตอนแรก 
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สรุปผลแบบประเมินสถานที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43  

“เสลาเกมส์” 

************************************************************************* 
ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การประเมินสถานที่พักในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทั้งสิน้จ านวน 

1000 ฉบับ มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20 มีรายละเอียดผลการประเมนิดังนี้ 

ตารางที่  1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ชาย 299 40.85 

หญิง 409 55.87 

ไม่ตอบ 24 3.28 

รวม 732 100 

  จากตารางที่ 1 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ พบว่า  ผูต้อบ

แบบประเมนิทั้งหมดจ านวน 732 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 55.87  

ตารางที่  2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

สถานภาพ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

นักกีฬา 576 78.69 

     กรรมการด าเนินงาน 59 8.06 

            ผู้ฝึกสอน 29 3.96 

           ผู้จัดการทีม 9 1.23 

               อ่ืน ๆ 29 3.96 

              ไม่ตอบ 30 4.10 

รวม 732 100 

จากตารางที่ 2 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า  

ผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมดจ านวน 732 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจ านวน 576 คน คิดเปน็ร้อยละ 78.69 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อสถานที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์”  

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำแนกตำมระดับ

ควำมเหมำะสม 

หัวข้อ 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่พัก 3.02 1.70 ปานกลาง 

2. การประสานงานของเจ้าภาพ 3.72 0.96 มาก 

3. การอ านวยความสะดวกของอาสาสมัครประจ าทีพ่ัก 3.77 0.98 มาก 

4. สถานที่ตั้งของที่พัก 3.69 1.01 มาก 

5. ความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ  3.53 1.05 มาก 

6. ความสะอาดของที่พัก 3.66 1.02 มาก 

7. ความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องนอน 3.61 1.00 มาก 

8. ระบบสาธารณูปโภค 3.60 1.01 มาก 

9. การรักษาความปลอดภัย 4.01 0.95 มาก 

10. ภาพรวมเก่ียวกับสถานที่พกั 3.73 1.00 มาก 

โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   มาก 

2.51 - 3.50   ปานกลาง 

1.51 - 2.50   น้อย 

1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 

จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทบัใจโดยรวมต่อสถานที่พักในการแข่งขันกีฬาสาธติ

สามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.73,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.00)  เมื่อ

พิจารณาเปน็รายข้อโดยพบว่าผลการประเมินให้ระดับคุณภาพส่วนใหญ่ของการด าเนินงานอยู่ในระดับ มาก ยกเว้นการ

แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่พักระดับความเหมาะสมของการด าเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงล าดับจากรายการ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุไปน้อยที่สดุ 3 ล าดับแรก เป็นดงันี้ การรักษาความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.01, 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.95) การอ านวยความสะดวกของอาสาสมัครประจ าที่พัก (คา่เฉลี่ยเลขคณิต = 3.77, 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.98) การประสานงานของเจ้าภาพ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.72,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.96) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานที่พักในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 

“เสลาเกมส์” ปรากฏผลดังนี้ 

1. การตรวจชั้นห้องพักไม่ต้องให้นักกีฬาลงชื่อ ควรตรวจเฉพราะไอดีการ์ดเพียงอย่างเดียว  

ที่พักห่างไกลจากโรงอาหาร 

 2. น้ าไหลเบา 

 3. สถานที่แข่งบางชนิดกีฬาอยู่ไกล 

 4. ควรติดตั้งฝักบัวในการอาบน้ า 

 5. ไม่ควรให้บุคคลภายนอก นิสิต อาจารย์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณท่ีพักนักกีฬา 

 6. น้ าในห้องน้ ามีสีเหลือง 

 7. แอร์เย็นมาก 

 8. ห้องน้ าไม่ดีเลย ห้องน้ าต้องสะอาดมากกว่านี้ 

 9. ชักโครกกดไม่ลง สายยางน้อย 

 10. ควรปรับปรุงห้องน้ า 

 11. เครื่องนอนไม่สะดวก 

 12. ไม่อยากให้มียุง 

 13. ห้องนอนควรแยกนอนเป็นกีฬา เนื่องจากตื่นไม่พร้อมกัน ท าให้รบกวนการพักผ่อน 

14. ควรมีห้องอาบน้ าให้มากขึ้นเนื่องจากมีจ านวนน้อย ห้องอาบน้ าไม่เพียงพอ  

 15. สถานที่ตากผ้าน้อย 

 16. อยากให้หาที่พักดีกว่านี้ และอยากให้จัดเป็นระบบมากกว่านี้ 

 17. แอร์เสีย 

18. โรงเรียนที่ไม่ได้พักกับโรงเรียนอ่ืนเหงามากครับปีนี้ยังไม่ได้เจอ และทักทายโรงเรียนสาธิตอ่ืน ๆ เลย

และการเดินทางค่อนข้างล าบากมาก และบางที่ก็อยากไปดูกีฬาอ่ืนก็ไม่สามารถเดินทางได้ แต่

ภาพรวมของสถานที่พักก็ถือว่าดี 

19. ควรกั้นที่นอนเพ่ือเพ่ิมความเป็นส่วนตัว 
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20. อยากให้สถานที่พักของอาจารย์ เเละนักกีฬาดีกว่านี้ครับ เเละมีท่ีอาบน้ าเพียงพอส าหรับอาจารย์

เเละนักเรียน 

21. ไร้ที่ติ 

22. สถานที่พักไม่เหมาะส าหรับนักกีฬา เพราะนักกีฬาทุกประเภทต้องนอนรวมกัน ที่พักไม่แยก 

หญิงชาย ท าให้ไม่สะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ที่สุขาไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากรที่เข้าพัก 

23. คุณไม่จริงใจในการเป็นเจ้าภาพ 

24. ที่นอนมีเห็บ น้ าไม่ค่อยไหล ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้ 

25. การประสานงานไม่ค่อยใส่ใจดูเเล 

26. เห็นใจเจ้าภาพถ้ามหาวิทยาลัยไม่ให้ความร่วมมือเรื่องหอพักก็แจ้งกันล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหา

ในความไม่พร้อม ทั้งสถานที่ บุคลากรไม่ประสาน รปภ. ไม่รู้ว่าจะมีการแข่งขันกีฬาอะไรทั้งสิ้น ไม่มี

ใจบริการ ไม่รับแขก เจ้าหน้าที่ประจ าตึกน่าจะรักษาหน้าของฐานะเจ้าภาพบ้าง 

27. ถ้าไม่มีความพร้อมแบบนี้ก็ไม่ควรขอจัดเป็นเจ้าภาพ ให้โรงเรียนมีความร่วมมือ มากกว่านี้ค่อยจัด 
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สรุปผลแบบประเมินการจัดกีฬาสาธติสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส”์ 

****************************************************************** 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การประเมินการจัดกีฬาสาธติสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทั้งสิน้จ านวน 2100 ฉบับ  

มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 1160 คน คิดเป็นร้อยละ 55.24 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่  1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ชาย 567 48.88 

หญิง 513 44.22 

ไม่ตอบ 80 6.90 

รวม 1160 100 

  จากตารางที่ 1 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ พบว่า  ผูต้อบ

แบบประเมนิทั้งหมดจ านวน 1160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 567 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88  

ตารางที่  2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ  

สถานภาพ 
จ านวนแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
ร้อยละ 

ผู้บริหาร 11 0.95 

     กรรมการด าเนินงาน 126 10.86 

            นักกีฬา 857 78.88 

           ผู้ปกครอง 24 2.07 

      ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ึกสอน/สวสัดิการทีม 97 8.36 

               อ่ืน ๆ 20 1.72 

              ไม่ตอบ 25 2.16 

รวม 1160 100 

จากตารางที่ 2 แสดง จ านวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า  

ผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมดจ านวน 1160 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจ านวน 857 คน คิดเป็นร้อยละ 78.88 

 



42  

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 “เสลาเกมส์” 

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำแนกตำมระดับ

ควำมเหมำะสม 

หัวข้อ 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. การต้อนรับของเจ้าภาพ 3.79 0.93 มาก 

2. การประชาสัมพันธ ์ 3.73 0.89 มาก 

3. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 3.71 0.97 มาก 

4. การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 3.69 0.95 มาก 

5. การรักษาความปลอดภัย 3.94 1.00 มาก 

6. การให้บริการฝ่ายแพทย์และพยาบาล 4.00 0.90 มาก 

7. การบริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3.60 1.02 มาก 

8. การจัดจ าหน่ายสนิค้าที่ระลึก 3.53 1.03 มาก 

9. ภาพรวมการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 2.17 1.98 ปานกลาง 

10. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็น

คุณค่า และประโยชน์ของการกีฬา 
3.98 1.21 มาก 

11. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา มี

ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3.95 1.23 มาก 

12. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสริมสร้างให้นักเรียนมีบุคลิกภาพ และ

มีความประพฤติที่ดี 
3.88 1.23 มาก 

13. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน  

อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.93 1.24 มาก 

14. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของ

นักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
3.94 1.23 มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ระดับ 

ความเหมาะสม 

15.  กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ

พิเศษ และมีโอกาสแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
4.01 1.24 มาก 

16. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกัน 
3.99 1.21 มาก 

17. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้โรงเรียนสาธิตที่สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน 

3.96 1.20 มาก 

18. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เกิดความพร้อมในทุกๆ ด้าน อย่างเต็ม

ศักยภาพ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและจังหวัด 
3.93 1.26 มาก 

โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   มาก 

2.51 - 3.50   ปานกลาง 

1.51 - 2.50   น้อย 

1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 

จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทบัใจโดยรวมต่อการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 43 

“เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 2.17,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.98)  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อโดยพบว่าผลการประเมินให้ระดับคุณภาพส่วนใหญ่ของการด าเนินงานอยู่ในระดับ มาก เรียงล าดบัจากรายการที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก เป็นดังนี้ กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ

พิเศษ และมีโอกาสแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.01,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.24) การให้บริการ

ฝ่ายแพทย์และพยาบาล (คา่เฉลีย่เลขคณิต = 4.00,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90) กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.99,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.21) 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ปรากฏผล

ดังนี้ 

1. ร้านอาหารที่ขายตามจุดพักนักกีฬา โต๊ะนั่งรับประทานอาหารสกปรกมาก จุดทิ้งขยะน้อยมาก 

2. ยุงเยอะมาก 

3. อยากให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากกว่านี้ 

4. ควรจัดสถานที่การแข่งขันในบริเวณเดียวกัน ควรจัดกีฬาวิ่งไว้วันสุดท้าย 

5. ควรเอาแต่ละโรงเรียนมานอนพักใกล้ ๆ กันเพ่ือสานสัมพันธ์อันดีงาม 

6. ท าดีแล้ว ท าต่อไป 

7. ร้อน 

8. ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 

9. ควรมีห้องน้ าที่สะอาดกว่านี้ เพราะสกปรกจนไม่อยากเข้า อยากให้มีที่อ านวยความสะดวกต่อทุก
กีฬา 

10. อยากให้ประสานงานดีกว่านี้ ต้องการกรรมการที่ยุติธรรม 

11. ควรมีรถขนส่งที่ชัดเจนเพราะการเดินทางเป็นไปได้ยาก รวมทั้งแผนที่ไม่ชัดเจนและยากต่อการท า
ความเข้าใจ 

12. สถานที่รับรองผู้ปกครองและผู้มาชมไม่มีความสะดวกสบายมากนัก รปภ.ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เส้นทาง 

13. อยากให้มีการจัดการเรื่องเวลาที่แน่นอน 

14. ไม่มีกรรมการจัดงาน ไม่มีรถรับส่งระหว่าง ม.นเรศวรและราชภัฏ สนามและพิธีการหมอบเหรียญไม่
มีความพร้อม การจัดการมีปัญหา ความล่าช้าของการมอบเหรียญ 

15. ควรปรับปรุงสนามการแข่งขันกีฬาให้มีความพร้อมและความเหมาะสมกว่านี้ ห้องน้ าไม่ถูก
สุขลักษณะ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

16. มีของขายมากกว่านี้ 

17. ต้องการร้านจ าหน่ายน้ า อาหาร และของที่ระลึกมากกว่านี้ 

18. ควรเตรียมความพร้อมเรื่องสนามกีฬาและควรอบรมกรรมการสนามไลน์แมน ให้มีความสามารถ
และประสิทธิภาพมากกว่านี้เพ่ือความเสมอภาค 

19. จัดวันแข่งขันให้ดี ๆ (การเปลี่ยนแปลงวันท าให้คนอ่ืนล าบาก) 

20. ข่าวสารล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์  สนามแข่งขันอยู่ห่างเกินไป 

21. การจัดกีฬาสาธิต อยากให้จัด 2 ปีครั้ง 



45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะอนกุรรมการด าเนินงานฝ่ายเทคนิคกีฬา 
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กรีฑา 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. ประชุมผู้จัดการทีม 1. ในการประชุมผู้จัดการทีมครั้งที่ 2 ประธานจัดไม่

มาประชุมด้วยตนเอง มีเพียงเลขาและผู้ช่วยเลขา
เท่านั้นที่ร่วมประชุม ท าให้การประชุมด าเนินการไป
ได้ไม่ดีนักบางครั้งท าให้ตอบข้อค าถามของผู้จัดการ
ทีมได้ไม่ดีนัก 

2. ประสานงานในการจัดการแข่งขัน 2. การสื่อสารระหว่างประธานจัดการแข่งขันกับ
เทคนิคกีฬาอาจไม่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้
ผู้ประสานงานท างานได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

3. จัดท าเอกสารประกอบการแข่งขัน 3. เอกสารประกอบโปรแกรมจัดการแข่งขันที่แจกให้
ในวันประชุมผู้จัดการทีม ไม่ตรงกับรายการจัดการ
แข่งขัน มีข้อผิดพลาด เช่น ชื่อซ้ ากันในบางรายการ 
การแข่งขัน ชื่ออยู่โรงเรียนหนึ่ง นักกีฬาอยู่อีก
โรงเรียนหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งทางผู้จัดแจ้งว่าสาธิตเป็น
ผู้ท าเอกสาร ผู้จัดเพ่ิงเห็นเล่มเมื่อเช้านี้ ความเป็น
จริงทางผู้จัดได้จัดส่งโปรแกรมการแข่งขันมาให้
หมวดพละ/เทคนิคกีฬา แต่บอกว่าไม่ตรงกับที่ส่ง
Mail ให้  

4. จัดการแข่งขันตามโปรแกรม - ไม่มี 
5. การมอบเหรียญรางวัล 5.1 การมอบเหรียญรางวัลท าให้ล่าช้าในบางรายการ

แข่งขันไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล
วางแผนไว้ 
5.2 นักกีฬาไม่ได้ยินการประกาศในการมอบเหรียญ
ของแต่ละรายการ ท าให้ต้องไปตามถึงที่พักนักกีฬา 
5.3 นักกีฬาแข่งขันหลายรายการพอถึงก าหนดการ
มอบเหรียญรางวัลไม่สามารถเดินทางมารับได้เพราะ
ติดการแข่งขัน 
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การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
6. การตัดสินผลการแข่งขัน  
 

6.1 เกิดการประท้วงในรายการวิ่งผลัด Medley 
ระดับม.ต้นหญิง ท าให้เกิดการ ถกเถียงหาข้อยุติ
ระหว่างประธานจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีมผู้
ประท้วง ผู้จัดการทีมผู้ถูกประท้วงและผู้ปกครอง 
6.2 ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการตัดสิน 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ในการประชุมผู้จัดการทีมแต่ละครั้งประธานจัดการแข่งขันควรมาเป็นประธานประชุมชี้แจงด้วยตนเองทุกครั้ง

เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเรื่องระเบียบการแข่งขัน โปรแกรมจัดการแข่งขันและรายละเอียดอ่ืน ๆ 

2. การจัดโปรแกรมการแข่งขันต้องพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนทั้งผู้จัดการแข่งขันและฝ่ายเทคนิคกีฬา 

3. จัดประชุมฝ่ายมอบเหรียญรางวัลกับฝ่ายกรีฑาเพ่ือปรับช่วงระยะเวลาในการมอบให้เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ระเบียบการจัดการแข่งขันควรสามารถเหมาจ่ายการจัดการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาเพ่ือสะดวกใน 

การด าเนินการจัดงาน 

2. ฝ่ายเทคนิคกีฬาต้องมีความชัดเจนในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 

3. ผู้ประสานงานต้องมีใจหนักแน่นและสามารถตัดสินใจในแต่ละชนิดกีฬาที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

4. ประธานจัดการแข่งขันแจ้งว่าหากมีการจัดการแข่งขันควรมอบงบประมาณในการจัดการแข่งขันให้กับ

ประธานจัดการแข่งขันโดยตรง เพื่อที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะน างบประมาณไปบริหารจัดการเอง หากต้องการ

เอกสารอะไรใช้ประกอบการเบิก – จ่ายให้แจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันเก็บรวบรวมมาให้กับฝ่ายการเงินและพัสดุ 

5. ประธานจัดการแข่งขันเสนอว่าการแข่งขันกรีฑาควรจัด 3 วัน เพราะ 2 วันท าให้รายการจัดการแข่งขันแน่น

มาก นักเรียนแข่งขันหลายรายการมีเวลาในการพักน้อย 

6. ผู้ประสานงานควรได้รับการไว้วางใจให้สามารถตัดสินใจเรื่องการจัดการแข่งขันได้ทันทีที่ผู้จัดการแข่งขัน

สอบถามหรือมีข้อสงสัย เช่น การเช่าอุปกรณ์กรีฑา ผู้จัดสอบถามผู้ประสานงานว่าจะเช่าหรือจะไปเอาที่ไหน

มาแข่งขัน ผู้ประสานงานไม่สามารถตอบได้เลยว่าเช่า เพราะต้องรอค าตอบจากฝ่ายเทคนิคกีฬา จึงเกิดการ

ถ่วงดุลของทั้งสองฝ่ายสร้างความล าบากใจให้กับผู้ประสานงานเป็นอย่างมาก 

7. ประธานจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินจะต้องศึกษาระเบียบการจัดการแข่งขันให้ชัดเจน พร้อม

ตรวจสอบรายชื่อของนักกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันว่ามีเกินกว่าที่ระเบียบก าหนดหรือไม่ 
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กอล์ฟ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
ก่อนการแข่งขัน 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่43 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬากอล์ฟ 
- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สนามแข่งขัน 
สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
- การประชุมคณะท างาน ฝ่ายเทคนิคกีฬากอล์ฟ 
- การประชุมเทคนิคกีฬากอล์ฟ ผู้จัดการทีม 
จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 

 
- มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หลายครั้ง 
 

ระหว่างการแข่งขัน 
- การประสานงานคณะกรรมการด าเนินการจัดการ 
แข่งขัน ประกอบด้วย ฝ่ายอาคารสถานที่ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประมวลผล 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ฯลฯ 
- การด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
- การรายงานผลการแข่งขัน 
- การมอบเหรียญรางวัล 

 
- มีสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
- ผู้ตัดสินมีน้อยไม่เพียงพอกับการจัดการแข่งขัน  
และจัดการแพริ่งช้า 
- ผู้ตัดสินใช้วาจาไม่สุภาพมีการขับรถในขณะที่
นักกีฬาก าลังจะพัตต์ และจดคะแนนผิด 
- แคดดี้กางร่มให้นักกีฬาในที่ไม่เหมาะสมเป็น
อุปสรรคส าหรับการแข่งขัน 
- นักกีฬาเล่นกันจ าท าให้ผู้ที่แข่งอยู่เสียสมาธิ 
- ผู้ปกครองเข้ามาก้าวก่ายการแข่งขัน 

หลังการจัดการแข่งขัน 
- การจัดท ารายงานสรุปผล การด าเนินการจัดการ 
แข่งขันกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
ครั้งที ่43 

- ไม่มี 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ประชุมชี้แจงปัญหาการตัดสินกับผู้ตัดสินระหว่างเวลาพัก 

2. ให้ผู้ตัดสินชี้แจง ตักเตือนนักกีฬา และผู้ปกครอง 

3. แจ้งปัญหาแก่ประธานคณะกรรมการบริหารการแข่งขันเพ่ือประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้บริหาร

โรงเรียนอ่ืน ๆ ในการแจ้งนักกีฬาและผู้ปกครอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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ซอฟท์บอล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การเตรียมสนาม 1.1 การเตรียมสนามแข่งขันต้องใช้เครื่องจักร 

    ขนาดใหญ่ในการปรับพ้ืนสนาม 
1.2 การดูแลสภาพสนามจ าเป็นต้องใช้น้ ารด  
    เพ่ือให้สนามนุ่มไม่แข็งเกินไป อาจเกิดอันตราย 
    ต่อนักกีฬา แต่บริเวณสนามมีการติดทั้งท่อน้ า 
    ห่างจากสนามค่อนข้างมาก ไม่สะดวกต่อการใช้ 
1.3 สนามแข่งขันมีบริเวณใกล้เคียงกับกีฬาประเภท
อ่ืน ท าให้มีผู้ปกครองของนักกีฬาประเภทอ่ืนมา
ปะปนในพ้ืนที่เต็นท์ของนักกีฬาซอฟท์บอล ยากแก่
การดูแลความเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ 

2. จัดเตรียมรายชื่อนักกีฬา 2. รายชื่อนักกีฬาบางโรงเรียนในเอกสาร สธ.  
พิมพ์ชื่อไม่ถูกต้อง  

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน (กองพันทหารช่าง) 

2. ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงของ อบต.ท่าโพธิ์ (แต่มักจะมาไม่ตรงกับเวลานัดหมาย ท าให้การปรับพ้ืนสนาม

ล่าช้า ต้องปรับตอนหัวค่ า ท าให้มองไม่ค่อยเห็น ปล.ไม่มีไฟสนาม) 

3. ให้นักกีฬาไปแจ้งแก้ไขข้อมูลกับฝ่ายสารสนเทศ และประสานงานแก้ไขชื่อที่ถูกต้องกับผู้จัดการทีมหรือโค้ช 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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เซปักตะกร้อ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การจัดเตรียมสนามแข่งขัน 1. เสียงรบกวนจากสนามใกล้เคียง 

2. แสงแดดส่องเข้าสนาม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ควรแยกสนามให้อยู่ห่างกัน โดยไม่ควรให้มาอยู่ในโดมเดียวกันอย่างเช่น สนามบาสเกตบอล ซึ่งเวลาแข่งขันจะ

มีเสียงดังมากท าให้นักกีฬาไม่ได้ยินเสียงกรรมการในการตัดสิน 

2. ควรเป็นที่ไมม่ีแสงส่องเข้ามาจากภายนอกเพราะส่งผลต่อสายตานักกีฬา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. แยกสนามให้อยู่ห่างจากกัน หรือ แยกให้อยู่คนละที่ 

2. ควรเป็นโรงยิมที่ปิดและไม่มีแสงแดดส่องเข้าจากภายนอก 
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เทนนิส 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การเตรียมสนามแข่งขัน 1.1 เมื่อถึงวันแข่ง สนามยังซ่อมไม่เสร็จสมบูรณ์ 

1.2 จุดยึดกึ่งกลางเน็ตหลุดท าให้เน็ตหย่อน ไม่มีป้าย
ประจ าคอร์ด 
1.3 สนามเทนนิสทั้ง 2 สนามอยู่ห่างกัน ท าให้การ
บริหารจัดการค่อนข้างล าบาก 

2. ประสานงานนิสิตช่วยงาน 2. นักศึกษาที่ลงชื่อเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินมีรายชื่อ
ซ้ าซ้อนกับแบตมินตันและรายชื่อผิดท าให้เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการหลายอย่าง รวมถึงการไม่มา
ปฏิบัติงานทุกวันของนักศึกษาผู้ช่วยผู้ตัดสินของทั้ง 
2 สนาม 

3. ประสานงานกรรมการตัดสิน 3. คณะผู้ตัดสินมีความผิดพลาดเรื่องการค านวณ
จ านวนเหรียญที่เพ่ิมขึ้น 

4. การจัดการแข่งขัน 4.1 วัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องดูแล เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น วัสดุส านักงาน ไม่สามารถ
ควบคุมอยู่ในสายตาได้ทั้งหมด 
4.2 การจองพ้ืนที่ภายในเต็นท์บริเวณสนามแข่งขัน
แต่ละโรงเรียนเอาเชือกกับป้ายมาก้ันบริเวณของ
ตนเอง 
4.3 ผู้ปกครองเคลื่อนย้ายเก้าอ้ีออกนอกเต็นท์ ไป
รอบๆสนามแข่งขัน 
4.4 สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการแข่งขัน มีฝน
ตกในรอบชิงชนะเลิศท าให้ไม่สามารถแข่งได้ 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ช่างที่ซ่อมสนามเพ่ิมความละเอียดในการการซ่อมจุดยึดกึ่งกลางเน็ต  

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ช่วยผู้ตดัสินไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับกีฬาชนิดอ่ืน และ มีชื่อซ้ ากัน หรือ ไม่มีชื่อ ในเอกสาร

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสิน 

3. ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการย้ายเก้าอ้ีออกนอกเต็นท์และเก็บเข้าเต็นท์หลังเลิกการแข่งขัน 

4. ควรเพิ่มจ านวนเต็นท์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ควรจัดสนามเทนนิสให้อยู่เพียงที่เดียวเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ หรือ ถ้ามี 2 ที่  

  ควรเพิ่มจ านวนคนทีร่ับผิดชอบดูแล 

2. ควรมีห้องเก็บของใกล้ ๆ สนามแข่งขัน 

3. ควรมีแผนส ารองในทุกเรื่องกรณีการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
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เทเบิลเทนนิส 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การติดตั้งอุปกรณ์กีฬา  1. การประสานงานเรื่อง เวลาในการติดตั้ง  

มีความคลาดเคลื่อนท าให้เสียเวลาและล่าช้า 
2. อุปกรณ์กีฬาค่อนข้างหนัก ต้องใช้ก าลังคนจ านวน
มากในการติดตั้ง 
3. ไม่ได้เตรียมการเรื่อง การจัดเตรียมน้ าดื่ม ส าหรับ
ผู้ที่มาช่วยติดตั้งอุปกรณ์กีฬา 

2. การจัดตารางเวลาซ้อมก่อนวันแข่งขัน  บางโรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน
มาก การจัดตารางเวลาซ้อมที่จ าเป็นต้องจัดให้ทุก
โรงเรียนได้มีโอกาสซ้อมและมีเวลาจ ากัดท าให้
นักเรียนอาจจะได้ซ้อมไม่เต็มที่ 

3. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน 1. สถานที่แข่งขัน คือ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร
ที่เปิดเครื่องปรับอากาศตลอดการแข่งขัน ท าให้บาง
ช่วงเวลามีอากาศเย็นเกินไปส าหรับนักกีฬา จึงต้อง
ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา 
2. มีประกาศห้ามน าอาหารเข้ามารับประทานภายใน 
สถานที่แข่งขัน แต่ก็ยังคงมีคนน าอาหารเข้ามา
รับประทานอยู่บ้าง จึงต้องเพ่ิมการดูแลรักษาความ
สะอาดและมีการประกาศซ้ าอยู่บ่อยครั้ง 

4. สถานที่ส าหรับการประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือจับสาย
ประเภทบุคคล 

ไม่มีห้องประชุมที่สามารถใช้ประชุมได้ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสนามแข่งขัน จึงจ าเป็นต้องจัดสรรพ้ืนที่
ในสนามแข่งขันส าหรับการประชุมจับสายภายใน
ห้องพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับมีการแข่งขัน
จึงมีเสียงดังรบกวนการประชุม 

5. การดูแลอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
ฝ่ายกีฬา นิสิตช่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

ในวันแรกมีการจัดส่งน้ าดื่มที่ล่าช้า  
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การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
6. พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬา การประสานงานเรื่อง การติดตั้งไวนิล ส าหรับพิธี

มอบรางวัลเกิดความผิดพลาด ท าให้ไม่สามารถมอบ
รางวัลภายในสนามแข่งขันได้ จึงต้องจัดสถานที่ด้าน
นอกซึ่งมีอากาศร้อนพอสมควร 

7. การจัดเก็บสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 1. อุปกรณ์กีฬาค่อนข้างหนัก ต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการเก็บและขนอุปกรณ์คืน 
2. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการจัดงานบางอย่าง  
ต้องประสานงานฝ่ายสถานที่ในการเก็บคืน ท าให้
เกิดความล่าช้า 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. เตรียมการประสานงานที่ชัดเจนกับทุก ๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดงานให้ครบถ้วนก่อนวันแข่งขัน 

3. ควรมีการติดตัง้อุปกรณ์กีฬาก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือให้สามารถใช้ซ้อมได้ก่อน 

4. ควรมีการจัดเครื่องดื่ม น้ าดื่มให้เรียบร้อยก่อนวันแข่งขัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ทีมคณะกรรมการตัดสินกีฬาในครั้งนี้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างดีมาก 

2. หากนิสิตช่วยงานส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของจะมีความเข้าใจในการแข่งขันและมีการท างานเป็น

ทีมและสามารถช่วยเหลืองานได้เป็นอย่างมาก 

3. บริเวณรอบสนามแข่งขันควรมีที่นั่งส าหรับผู้จัดการทีม ครู อาจารย์และผู้ปกครอง 
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บาสเกตบอล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระหว่างวันที่ 3 – 8
ธันวาคม 2561 

ไม่มีสนามให้นักกีฬาฝึกซ้อม เพราะสนามต้องใช้ใน
การแข่งขัน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

ต้องจัดท าสนามเพ่ิมหรือหาที่ให้นักกีฬาซ้อมเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

การตัดตัวนักกีฬา ไมค่วรให้มีการตัดตัวนักกีฬาออก โดยให้สามารถส่งรายชื่อได้ทั้งหมด 15 คน 
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แบดมินตัน 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
จัดการแข่งขันแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 3 – 9
ธันวาคม 2561 

1. ล าโพงด้านล่างดังจนเกินไป ท าให้ไปรบกวนสนาม
การแข่งขันกีฬาที่อยู่ใกล้เคียง มีผลต่อการประกาศ
การแข่งขันในกีฬาที่อยู่ใกล้เคียง 
2. ไฟดับเกิดข้ึนระหว่างการแข่งขันเนื่องจากคนดู
บางส่วนไปยืนพิงสวิตช์ไฟ ท าให้ไฟดับ 
3. ห้องน้ าท่ีอยู่บริเวณการแข่งขันมีน้อยมาก  ท าให้
ผู้ชมบางคนมาใช้ห้องน้ ากรรมการตัดสิน เลยท าให้
เกิดความวุ่นวายบริเวณท่ีกรรมการตัดสินท างานอยู่ 
4. ผู้ช่วยผู้ตัดสินบางคนไม่ชัดเจนในการตัดสิน ท าให้
ผู้ฝึกสอนบางสถาบันเข้ามาประท้วง 
5. ทางเดินภายในสนามการแข่งขันแคบ ท าให้
นักกีฬาเดินเข้าไปแข่งขันได้ล าบาก และผู้ชมกีฬาก็
นั่งขวางทางเดินเข้าออก 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ลดความดังของเสียงลง และมีการหันล าโพงไปทางด้านที่ไม่ส่งเสียงรบกวนไปทางสนามการแข่งขันที่อยู่

ใกล้เคียง 

2. ประชาสัมพันธ์ผู้ชมที่อยู่ใกล้สวิตช์ไฟ และหากล่องกระดาษไปปิดสวิตช์ไฟทุก ๆ จุดของสนามการแข่งขัน 

3. ให้รถสุขาเคลื่อนทีม่าบริการเพ่ิมข้ึน  

4. ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้ขาดเองในกรณีท่ีผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่แน่ใจในระหว่างการแข่งขัน 

5. กรรมการมีการก้ันบริเวณแข่งขัน และประชาสัมพันธ์ผู้เข้าชมและกองเชียร์ให้นั่งบริเวณท่ีจัดให้เท่านั้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1.  ถ้าเป็นไปได้ควรจัดท าเกียรติบัตรมอบให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลภายในสนามการแข่งขันได้เลย เมื่อถึงวันที่

ต้องมอบเหรียญรางวัล เพราะจะได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ละการแข่งขัน 

2. การประชุมรวมทุกฝ่ายควรชี้แจงหน้าที่การท างานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน  
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เปตอง 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
ก่อนการแข่งขัน 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
เปตอง งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่43 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง 
- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สนามแข่งขัน 
สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
- การประชุมคณะท างาน ฝ่ายเทคนิคกีฬาเปตอง 
- การประชุมเทคนิคกีฬาเปตอง ผู้จัดการทีม 
จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
- การอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสิน โดยวิทยากรจาก 
สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย 

- ไม่มี 

ระหว่างการแข่งขัน 
- การประสานงานคณะกรรมการด าเนินการจัดการ 
แข่งขัน ประกอบด้วย ฝ่ายอาคารสถานที่ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประมวลผล 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ฯลฯ 
- การด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
- การรายงานผลการแข่งขัน 
- การมอบเหรียญรางวัล 

- ไม่มี 

หลังการจัดการแข่งขัน 
- การจัดท ารายงานสรุปผล การด าเนินการจัดการ 
แข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
ครั้งที ่43 

- ไม่มี 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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ฟุตซอล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 
ธันวาคม 2561 

ด้านสถานที่  สนามเป็นสนามแบบเปิดท าให้
ควบคุมดูแลคนภายนอกได้ยาก 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. น าแผงกั้นมากั้น ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับฝ่ายจัดการแข่งขันและนักกีฬา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. จากการประชุมผู้จัดการทีมทุกโรงเรียนแล้ว เห็นควรให้การจับสลากแบ่งสายในครั้งหน้า ให้แชมป์อยู่ในทีม

วางอันดับหนึ่งสาย  A  โดยอัตโนมัติ  เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่ทีมที่ได้แชมป์ 

2. การจัดตารางการแข่งขันในรอบที่ 2  ไม่ควรซับซ้อนมากเกินไป 
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ฟุตบอล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 
ธันวาคม 2561 

1. การประชุมผู้จัดการทีมได้ตกลงกติกาท่ี
นอกเหนือจากระเบียบการแข่งขันในสูจิบัตร 
2. มีการยั่วยุกันเกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นทั้ง 2 ทีม จน
เกือบจะน าไปสู่การใช้ก าลังกัน 
3. ข้อมูลรายชื่อในสูจิบัตรไม่ตรงกับรายชื่อของทีมท่ี
เข้าร่วมแข่งขัน 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ให้มีการตกลงระเบียบ ข้อบังคับในการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อนจะลงข้อมูลไปในสูจิบัตร 

2. ให้มีการก าชับผู้จัดการทีมให้ควบคุมดูแลนักกีฬาของตนให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 

3. ให้ทางฝ่ายจัดท าสูจิบัตรได้มีการหารือเรื่องข้อมูลสูจิบัตรร่วมกันกับทางคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันก่อน

ท าการออกสูจิบัตร 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

 - 
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ลีลาศ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การออกระเบียบเบิกจ่าย 1. อัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนน้อยเกินไป ไม่

สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง 
2. การออกระเบียบชนิดกีฬา 2. เกิดความผิดพลาดและผิดขั้นตอนในการสื่อสาร

ระหว่าง สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
เทคนิคกีฬา และผู้ช่วยเลขานุการเทคนิคกีฬา 

3. การจัดเตรียมสถานที่ 3. ไม่มีคนงานช่วยยกโต๊ะเก้าอ้ีระหว่างที่
อนุกรรมการมาจัดรูปแบบการจัดวางสถานที่ 
เนื่องจากไม่ได้ขอไว้ล่วงหน้า  

4. การประสานงาน ผู้ช่วยเลขาอนุกรรมการเทคนิคกีฬาไม่มีความรู้เรื่อง
การแข่งขันกีฬาลีลาศ ทั้งกฎกติกา มารยาท  
ธรรมเนียมปฏิบัติ จึงท าให้การประสานงาน 
ไม่ราบรื่น ไม่เหมาะสม 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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วอลเล่ย์บอล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
ก่อนการแข่งขัน 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
วอลเล่ย์บอล งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่43 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล 
- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สนามแข่งขัน 
สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 
- การประชุมคณะท างาน ฝ่ายเทคนิคกีฬา
วอลเล่ย์บอล 
- การประชุมเทคนิคกีฬาวอลเล่ย์บอล ผู้จัดการทีม 
จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 

 
- ขาดบุคลากรโรงเรียนในคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันท าให้ประสานงานล่าช้า 
- สนามแข่งขันมีขนาดเล็กและเพดานต่ าเกินไป 
 

ระหว่างการแข่งขัน 
- การประสานงานคณะกรรมการด าเนินการจัดการ 
แข่งขัน ประกอบด้วย ฝ่ายอาคารสถานที่ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประมวลผล 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ฯลฯ 
- การด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 
- การรายงานผลการแข่งขัน 
- การมอบเหรียญรางวัล 

 
- กรรมการตัดสินบางท่านไม่มั่นใจในการตัดสิน 
- ห้องน้ าส าหรับนักกีฬาและผู้ชมมีจ านวนน้อยและ
ไม่สะอาด 
 
 

หลังการจัดการแข่งขัน 
- การจัดท ารายงานสรุปผล การด าเนินการจัดการ 
แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล การแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที ่43 

- ไม่มี 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

 - 
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ว่ายน้ า 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. ประสานงานคณะกรรมการผู้ตัดสิน 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสินไม่เป็นที่ 

พึงพอใจ เนื่องจากต่ ากว่าค่าตอบแทนที่ควรได้ตาม
ประสบการณ์ 

2. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในสนามแข่งขัน  2.1 อัฒจันทร์ไม่มีหลังคา ท าให้มีร่มไม่เพียงพอ
ส าหรับผู้รับชม 
2.2 อุปกรณ์ขยายเสียงมีขนาดเล็กเกิน 

3. การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน 3.1 พ้ืนที่รองรับการจอดรถมีจ ากัด เนื่องจากต้องใช้
ร่วมกันหลายชนิดกีฬา 
3.2 มีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาในพ้ืนที่เดียวกัน ท า
ให้เกิดเสียงรบกวนขณะปล่อยตัว 

4. การลงทะเบียนนักกีฬา 4. มีการเปลี่ยนแปลงการสมัครตลอดเวลา และมี
ความคลาดเคลื่อน ตกหล่นจากการลงทะเบียนใน
ระบบออนไลน์ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ประธานการจัดการแข่งขันเป็นผู้อธิบายถึงความจ าเป็นในการตั้งค่าตอบแทนผู้ตัดสินในจ านวนดังกล่าว 

2. น าเต้นท์สนามติดตั้งจ านวนหนึ่ง และอธิบายถึงข้อจ ากัดเรื่องสถานท่ีให้แต่ละสถาบันทราบ รวมถึงการอ านวย

ความสะดวกเตน็ท์และพ้ืนที่พักผ่อนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจ าทีมให้เพียงพอ รวมถึงอ านวย

ความสะดวกเรื่องไฟฟ้าให้แต่ละสถาบัน 

3. เพ่ิมขนาดของเครื่องเสียงและขอให้สนามข้างเคียงลดระดับเสียงดนตรี 

4. ท าความสะอาดพ้ืนที่ข้างสระเพ่ือเพ่ิมที่จอดรถเพ่ิมเติมส าหรับกีฬาว่ายน้ า และมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องจุดรับ-ส่ง

ของแต่ละชนิดกีฬาที่อยู่ใกล้กัน 

5. ติดต่อสอบถามรายชื่อนักกีฬาโดยตรงกับแต่ละสถาบัน เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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หมากกระดาน 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. วันและเวลาในการจัดการแข่งขันและมอบเหรียญ
รางวัลของกีฬาหมากกระดานมีดังนี้ 
    1.1 กีฬาหมากรุกสากล เอแม็ท และครอสเวิร์ด 
แข่งขันในวันที่ 3 ถึง 5 ธันวาคม 2561 โดยเริ่มต้น
แข่งขันเวลา 8.30 น. และจัดพิธีมอบเหรียญรางวัล
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 16.15 น.
โดยประมาณ 
    1.2 กีฬาหมากรุกไทย หมากฮอส และหมากล้อม 
แข่งขันในวันที่ 6 ถึง 8 ธันวาคม 2561 โดยเริ่ม
แข่งขันเวลา 8.30 น. และจัดพิธีมอบเหรียญรางวัล
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 15.15 น. 
โดยประมาณ 

1. เนื่องจากการประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ในช่วงเช้าของวันแรกที่ท าการแข่งขันทุกชนิดของ
หมากกระดาน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการเริ่มต้น
การแข่งขันวันแรกของแต่ละชนิดกีฬา 

2. จัดการประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในเช้าวัน
วันแข่งขันวันแรก (วันที่ 3 และ 6 ธันวาคม) ก่อน
เริ่มท าการแข่งขัน เพื่อชี้แจงในเรื่องของกติกาและ
ข้อตกลงต่างๆ ในการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด 
โดยจัดประชุมในเวลา 7.30 น. และแยกห้องประชุม
ตามชนิดกีฬา 

- ไม่มี 

3. ล าดับการมอบเหรียญรางวัลของกีฬาหมาก
กระดานจะเริ่มต้นโดยมอบรางวัลตามระดับช่วงชั้น
ของผู้เข้าแข่งขันโดยเริ่มจากระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และในแต่ละระดับชั้นจะเริ่มมอบรางวัล
ให้แก่นักกีฬาจากรางวัลการแข่งขันประเภททีม 
รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล และรางวัลนักกีฬา
ดีเด่น ตามล าดับ 

- ไม่มี 
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4. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและจ านวนรอบ
แข่งขันในกีฬาหมากกระดานในประเภทต่างๆ มีดังนี้ 
   4.1 หมากรุกสากลระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน จ านวนรอบใน 
การแข่งขันทั้งหมด 5 รอบ  
  4.2 หมากรุกสากลระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 9 รอบ 
   4.3 หมากรุกสากลระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน มีจ านวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ 
   4.4 เอแม็ทระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ 
   4.5 เอแม็ทระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 12 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 11 รอบ 
   4.6 เอแม็ทระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 14 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 13 รอบ 
   4.7 ครอสเวิร์ดระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 5 รอบ 
   4.8 ครอสเวิร์ดระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน มีจ านวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ 
    4.9 ครอสเวิร์ดระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 13 โรงเรียน มีจ านวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 13 รอบ 
    4.10 หมากฮอสระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ 

- ไม่มี 
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    4.11 หมากฮอสระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ 
    4.12 หมากฮอสระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 โรงเรียน มีจ านวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ 
    4.13 หมากรุกไทยระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ 
    4.14 หมากรุกไทยระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน มีจ านวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ 
    4.15 หมากรุกไทยระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจ านวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 7 รอบ 
    4.16 หมากล้อมระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 5 รอบ 
    4.17 หมากล้อมระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจ านวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ 
    4.18 หมากล้อมระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจ านวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 7 รอบ 
5. สมาคมกีฬาที่ส่งผู้แทนสมาคม และผู้ตัดสินของ
กีฬาหมากกระดาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
    5.1 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งผู้แทนสมาคมและผู้ตัดสิน
มาปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการตัดสินการแข่งขันหมาก
รุกไทยและหมากฮอส 

- ไม่มี 
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    5.2 สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ได้ส่ง
ผู้แทนสมาคมและผู้ตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการ
ตัดสินการแข่งขันหมากรุกสากล 
    5.3 สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซู
โดก ุแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้ตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่
ด าเนินการตัดสินการแข่งขันเอแม็ทและครอสเวิร์ด 
    5.4 สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่ง
ผู้แทนสมาคมและผู้ตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการ
การตัดสินการแข่งขันหมากล้อม 
    ในการนี้ทางสมาคมกีฬาข้างต้นได้ให้บริการเช่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาหมากกระดานด้วย 
6. ประสานงานนิสิตอาสาสมัครจากชมรมหมาก
กระดานของมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเป็นผู้ช่วยผู้
ตัดสินตลอดช่วงการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
ทั้งหมด 12 คน 

- ไม่มี 

7. จัดห้องพักส าหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้
ฝึกสอนจากโรงเรียนต่างๆ  

- ไม่มี 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. เลื่อนเวลาในการจัดการแข่งขันออกไปจากตารางการแข่งขันเดิมประมาณ 30 นาทีเฉพาะวันแข่งขันวันแรก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ควรมีการจัดประชุมผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมในวันก่อนที่จะมีการด าเนินการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 

2. ควรให้มีการจัดการแข่งขันในห้องขนาดใหญ่ที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 3 ชนิด รวมไปถึงเป็น

สถานที่ในการมอบเหรียญรางวัล ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานของผู้จัดการแข่งขัน และการเข้า

ห้องแข่งขันของนักกีฬา 
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ฮอกกี้ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
ก่อนวันจัดการแข่งขัน 
1. จัดสรรเงินเพื่อใช้ในงานฝ่าย จัดหาเครื่องดื่มต่างๆ 
ของว่าง ติดต่อสั่งอาหาร ของใช้ที่จ าเป็น เตรียมไว้ใช้
ระหว่างการประชุมผู้จัดการทีมและวันจัดารแข่งขัน 
ติดต่อโรงแรมส าหรับกรรมการฝ่ายกีฬา 

ก่อนวันจัดการแข่งขัน 
1. โรงแรมส่วนใหญ่ถูกจองล่วงหน้า ท าให้ต้องมีการ
ติดต่อหลายโรงแรม ไม่มีความแน่นอน ไม่ทราบ
จ านวนเครื่องดื่มที่โรงเรียนจัดให้ 

2. ประสานงานกับตัวแทนสมาคมและอนุกรรมการ
ฝ่าย ผู้จัดการทีมฮอกก้ีแต่ละโรงเรียน  ประสานงาน
กับฝ่ายกีฬาภายในโรงเรียน 

2. ฝ่ายกีฬาโรงเรียนมีจ านวนคนน้อยในการช่วยงาน 
เบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการทีมในระบบไม่ใช่เบอร์
ติดต่อโดยตรง ท าให้บางครั้งประสานงานยาก 

3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการประชุม
ผู้จัดการทีม 

3. สถานที่ (ราชภัฎ-เพรสเซ็นเตอร์) ไม่เหมาะในการ
ใช้ประชุม (ประตูพัง, ห้องน้ าเปิดโล่ง) 

4. จัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการท าสนามฮอกก้ี และท า
สนามฮอกก้ี ตกแต่งสถานที่  

4. วัสดุท าสนามไม่เพียงพอ (ตาข่าย,เชือก,เชือกฟาง) 
ขาดแรงงานคนที่ช่วยจัดท าสนาม ขาดความรู้เรื่อง
สนามฮอกก้ี จ านวนเก้าอ้ี โต๊ะที่เขียนไว้ใช้งาน ได้
น้อยกว่าที่เขียนไป สถานที่ให้วางเต็นท์ไม่ตรงกับที่
ต้องการเพราะเวลาตั้งเต็นท์เป็นเวลากลางคืน และ
เวลาไม่เพียงพอต่อการท าสนามให้เสร็จภายในไม่กี่
วัน 

วันจัดการแข่งขัน 
1. เริ่มปฏิบัติงาน 7.00 น. เลิกปฏิบัติงาน
โดยประมาณ 17.30 น. ของทุกวัน 

วันจัดการแข่งขัน 
1. น้ าแข็ง เครื่องดื่ม อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการดื่มชา 
กาแฟ ส่งช้า และน้ าแข็งที่จัดให้ไม่เพียงพอเพราะ
เป็นกีฬากลางแจ้ง 

2. ดูแลอ านวยความสะดวกคณะกรรมการฝ่ายกีฬา, 
นักกีฬา, ผู้จัดการทีม, อาจารย์ และผู้ปกครองที่มา
ชมการแข่งขัน ระหว่างวันติดต่อฝ่ายกีฬา ฝ่าย
การเงินของโรงเรียน 

2. ฝ่ายงานโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย
นเรศวร ไม่มีอยู่ในราชภัฏ ท าให้เวลาติดต่อ
ประสานงานต้องเดินทางไกล 
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3. ก่อนการแข่งขัน จัดโต๊ะ เก้าอ้ี บริการนักกีฬาและ
คณะกรรมการ รวมทั้งจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
กาแฟบริการคณะกรรมการฝ่ายกีฬาและผู้ช่วยผู้
ตัดสิน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละวัน จัดเก็บ 
ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่การแข่งขัน 

3. การดูแลรักษาความสะอาดค่อนข้างยากในบางจุด 
เนื่องจากเป็นสนามกลางแจ้งขนาดใหญ่  

4. จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายกีฬา 4. สภาพภูมิอากาศเป็นอุปสรรคทั้งการแข่งขันและ
วันมอบเหรียญรางวัล และการจัดเก็บสถานที่ 5. วันสุดท้ายของการแข่งขัน ประสานงานฝ่ายพิธี

การเพ่ือเตรียมมอบรางวัลแก่นักกีฬา  ปรึกษา
คณะกรรมการฝ่ายกีฬาเกี่ยวกับระบวนการมอบ
รางวัล 
6. จัดเก็บสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันฮอกกี้ 
หลังวันจัดการแข่งขัน 
1. จัดเก็บสถานที่ รวบรวมสิ่งของคืนทางโรงเรียนแต่
ละฝ่ายงาน 

หลังวันจัดการแข่งขัน 
1. ฝ่ายงานคนน้อย ขาดแรงงานช่วยเก็บของส าหรับ
สถานที่ 

2. ส่งใบส าคัญรับเงินให้กับฝ่ายงานต่างๆ 2. วิธีการเขียนใบส าคัญรับเงินบางฝ่ายแจ้งหลังเสร็จ
สิ้นการแข่งขัน จ าเป็นต้องเขียนใหม่ ต้องติดต่อหา
คนเซ็นรับเงินอีกรอบ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. เตรียมงบประมาณกีฬาแต่ละฝ่ายกีฬาให้มากกว่าเดิม เพราะวัสดุบางอย่างใช้มากกว่าที่คาดการณ์  

2. เตรียมงบประมาณส าหรับจ้างผู้มาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาฮอกก้ีควรมาจากสถาบันพลศึกษาอ่างทอง เพราะมีความเป็นมืออาชีพ 

2. งบประมาณส าหรับคณะกรรมการฝ่ายกีฬาครั้งหน้าควรต้องเพ่ิมวงเงินให้มากกว่านี้ 

3. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ควรมาขายของส่วนของสนามราชภัฏด้วย เพราะมีผู้ชมกีฬาจ านวนมาก 

4. ส าหรับสนามกลางแจ้ง น้ าแข็งที่บริการให้ควรมีอย่างต่ า 160 กิโลกรัมต่อวัน 

5. เพ่ือป้องกันการผิดพลาดเรื่องรับของที่ไม่ได้อย่างที่ต้องการ ควรระบุเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้

ตรวจสอบกันทั้งสองฝ่าย โดยมีสมุดบันทึกของการรับของส าหรับทุกงานที่เก่ียวข้อง 
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6. ควรมีเวลาเตรียมการจัดการแข่งขันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

7. เครื่องดื่ม น้ า น้ าแข็ง ควรแจ้งล่วงหน้าว่ามีปริมาณเท่าไหร่ และเครื่องดื่มกับน้ าควรได้รับก่อนวันเริ่มงาน 

8. สิ่งของจ าเป็นในการท างานควรแจกล่วงหน้าหลายวัน การเขียนใบส าคัญรับเงินก็ควรมีตัวอย่างให้ดูล่วงหน้า

ก่อนวันจัดงาน 
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แฮนด์บอล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับคณะกรรมการตัดสิน           
ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาในการแข่งขัน 

1. ผู้ควบคุมทีม ผู้ปกครองของบางสถาบัน ต้องการ
พ้ืนที่ในการชม/เชียร์กีฬา 

2. การจัดเตรียมสนามแข่งขัน  2. ผู้ควบคุมทีมของบางสถาบันเห็นว่า การไม่มีวัสดุ
ส าหรับบังแดด ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการแข่งขัน 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ชี้แจงกับผู้ควบคุมทีม และผู้ปกครองของสถาบันนั้น ๆ เพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่ 

2. คณะกรรมการตัดสินกีฬาได้แจ้งต่อผู้ควบคุมทีมว่า วัสดุบังแดดไม่มีผลต่อการแข่งขัน สามารถแข่งขันได้โดยไม่

มีทีมใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการด าเนนิงานฝ่ายสนับสนุนกีฬา 
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ฝ่ายเลขานุการเทคนิคกีฬา 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. แต่งตั้งค าสั่งคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 1. มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 

ท าให้การติดต่อประสานงานติดขัดเนื่องจากไม่ทราบ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

2. แต่งตั้งผู้แทนสมาคม ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 2.1 ในการจัดการแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้ผู้แทนสมาคม  
 ผู้ตัดสินสมาคม การประสานงานมีปัญหาคือ    
เนื่องจากฝ่ายเทคนิคไม่ได้เป็นผู้ประสานงานด้วยตนเอง
ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และในส่วนของผู้ช่วยผู้ตัดสิน
ก็มีปัญหาด้วยเช่นกัน คือนิสิตที่ติดต่อประสานงานไม่มี
ความรับผิดชอบในบางชนิดกีฬาท าให้การจัดการแข่งขัน
ค่อนข้างติดขัดล่าช้า 
2.2 ผู้ตัดสินมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก ผลของการ
ตัดสินจึงเกิดการประท้วงขึ้น 

3. จัดเตรียมสนามในจัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา 3.1 สนามแข่งขันของมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่มีความ   
พร้อมเท่าท่ีควร  
3.2 สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
รายละเอียดดังนี้  

1) บริเวณของสนามแฮนด์บอล ฟุตซอล ที่พักของ
นักกีฬาไม่เพียงพอ ที่นั่งชมมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
สนามแฮนด์บอลไม่มีที่ส าหรับนั่งชมการแข่งขัน 
เตน็ท์กันแดด ฝนไม่เพียงพอ  
2) การจราจรวุ่นวายมากในบริเวณสนามแข่งขันไม่
เป็นระเบียบ ไม่มีป้ายก ากับเข้าออก  
3) สนามการแขง่ขันของฟุตบอล แฮนด์บอล
บาสเกตบอล ตะกร้อ อยู่ในโดมเดียวกัน ท าให้การ
จัดการแข่งขันด าเนินการไม่สะดวกเท่าที่ควร 
นักกีฬาอาจเสียสมาธิในการแข่งขัน 
4) ผู้ตัดสินไม่มีการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์
และสนาม 
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การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
4. จัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดกีฬาโดย 
คณะผู้ตัดสินจากสมาคม 
 
 

4.1 คณะกรรมการตัดสินไม่พึงพอใจกับค่าตอบแทนที่
ได้รับเพราะบางชนิดกีฬาก็มีการเรียกร้องค่าตอบแทนใน
อัตราที่สูง ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค
กีฬาก็ได้รับเอกสารการเบิกจ่ายไปดูรายละเอียดแล้วแต่
ไม่ได้ให้ความกระจ่างกับผู้ตัดสินในเรื่องของค่าตอบแทน 
4.2 ผู้ปกครองมีบทบาทในการจัดการแข่งขันมากเกินไป 

5. ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา
แต่ละชนิด 

5. มีการประท้วง เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี จึงเกิดเหตุการณ์ประท้วงส่วน
ใหญ่การประท้วงมาจากผู้ปกครอง ท าให้การจัดการ
แข่งขันไม่ราบรื่นเท่าท่ีควร 

6. ประกาศผลการแข่งขันให้ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการ 
แข่งขันทราบ 

6.ข้อมูลที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย - ไม่มี 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ในส่วนของผู้ตัดสิน ในการแข่งขันครั้งต่อไปควรท าหนังสือไปที่สมาคมของ 17 ชนิดกีฬาเพ่ือที่สมาคม  

จะเป็นผู้พิจารณาส่งผู้ตัดสินที่มีคุณสมบัติตรงกับที่เจ้าภาพต้องการ 

2. กฎ กติกาข้อบังคับ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ควรตกลงกันในคณะอนุกรรมการและผู้ควบคุมทีมของ 

แต่ละสถาบัน เพราะเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

3. การประท้วง ให้แต่ละสถาบันท าข้อตกลงชี้แจง ก ากับดูแล ผู้ปกครองในด้านขอบข่ายหน้าที่เกี่ยวกับ 

การจดัการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

4. การประสานงาน ควรมีจุดประสานงานของคณะอนุกรรมการด าเนินงานฝ่ายเทคนิคกีฬา  

5. ควรมีจัดให้มีที่พักนักกีฬา ที่นั่งชม แบ่งเป็นโซนตามจ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน จัดการแข่งขันชนิดกีฬาแยกออก

จากกันเพ่ือสะดวกในการจัดการแข่งขัน พร้อมจัดท าป้ายก ากับเข้าออกให้ชัดเจนในแต่ละสนามแข่งขันเพ่ือลด

การจราจรติดขัด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ควรมีการประสานงานทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดการแข่งขันส าเร็จลุล่วง 
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ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
ท าหนังสือถึงหน่วยงานที่ท าธุรกรรมรายใหญ่กับ
โรงเรียน เพ่ือขอรับการสนับสนุน 

1. ไม่ได้รับการตอบกลับ 
2. บางแห่งอ้างว่า จ านวนเงินในเอกสารหลักเกณฑ์
การสนับสนุนสูงมากเกินไป  
3. ไม่พบผู้บริหารสูงสุด เจ้าหน้าที่รับหนังสือไว้  
แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ 
4. ไม่มีบริษัท/หน่วยงานใด ท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันทั้งสองฝ่าย 

การจัดท าโครงการเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี 
ครั้งที่ 43 

การอนุมัติโครงการไม่สามารถท าได้ก่อนเดือน
ตุลาคม ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

การจัดสถานที่ให้ผู้ประมูลจ าหน่ายสินค้าใน
มหาวิทยาลัย 

ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าได้น้อย เพราะนักกีฬา 8 
โรงเรียน พักโรงแรมภายนอก และสนามกีฬา 
กระจายไป 2 มหาวิทยาลัย อีกท้ังสนามกีฬาที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ห่างกัน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนหลายชุดขึ้นอยู่กับจะส่งให้หน่วยงาน/บริษัทใด และต้องระมัดระวังเรื่องสิทธิ

ประโยชน์ที่แตกต่างกัน 

2. ควรเจรจาและท าสัญญาให้เรียบร้อยในคราวเดียวกัน 
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ฝ่ายปฎิคม 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. ต้อนรับผู้บริหาร, อาจารย์. นักกีฬา และแขกที่
ที่มาร่วมงานใน พิธีเปิด-ปิด  

1. สถานที่ในการประชุมผู้บริหารวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 มีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมต่อการจัดการประชุม 
ไม่มีโต๊ะให้แต่ละโรงเรียนไว้วางของที่ระลึก 
2. อุปกรณ์โสตฯ ไม่พร้อม 
3. ความจ ากัดของพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดพิธีเปิด-ปิด ท า
ให้ไม่สามารถจัดที่นั่งส าหรับแขกวีไอพีได้เหมาะสม  
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดอาหารว่างไม่เพียงพอและ
ไม่สามารถยืมได้ทั้งหมด ท าให้ต้องใช้งบประมาณ
เพ่ิมเติม (นอกเหนือจากท่ีเขียนไว้ในโครงการ) ใน
การซื้ออุปกรณ์  

2.ต้อนรับประธานมอบเหรียญรางวัลในแต่ละสนาม
การแข่งขัน 
3. ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตาม และจัดอาหารว่าง
ส าหรับการประชุมผู้บริหาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 
4. ต้อนรับผู้บริหารและกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1-4 
5. จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับการ
ประชุมครั้งที่ 1-4 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. เปลี่ยนห้องประชุมให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและมีอุปกรณ์โสตฯที่พร้อมใช้งาน 

2. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับใช้จัดอาหารว่างในการประชุม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ในกรณีท่ีไม่สามารถยืมอุปกรณ์จัดอาหารว่างได้ ควรสั่งซื้อตั้งแต่เริ่มโครงการ เพราะการซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวใน

เวลากระชั้นชิดท าให้มีตัวเลือกในการเลือกอุปกรณ์น้อยและอุปกรณ์มีราคาแพง 

2. ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหา ฝ่ายอื่นๆ ต้องช่วยเหลือกันโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นงาน

ของฝ่ายใด 
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ฝ่ายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล   

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. พิธีการในพิธีเปิด  และพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี  ครั้งท่ี  43  
     1.1 พิธีเปิด 
- ขอข้อมูลในการจัดขบวนพาเหรดในพิธีเปิดจาก
โรงเรียนต่าง ๆ   
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพิธีการของโรงเรียน  
ต่าง ๆ ในการซ้อมพิธีเปิด 
 
- ติดต่อประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพิธีเปิด  
เช่น  เลขานุการ  ปฏิคม  นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเปิด 
 
- จัดหาพิธีกรและฝึกซ้อม 

     1.2 พิธีปิด 
- การติดต่อประสานงานกับฝ่ายพิธีการของโรงเรียน  
ต่าง ๆ ในการซ้อมพิธีปิด 
 
- การติดต่อประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพิธี
ปิด  เช่น  เลขานุการ  ปฏิคม  เทคนิคกีฬา นักเรียน
ที่เข้าร่วมพิธีปิด 
 
 
 
 
 
 
- จัดหาพิธีกรและฝึกซ้อม 
 

 
 
     1.1 พิธีเปิด 
- ข้อมูลขบวนพาเหรดที่แต่ละโรงเรียนส่งมามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- ฝ่ายพิธีการบางโรงเรียนไม่อ่านข้อมูลข่าวสารที่แจ้ง
ในไลน์กลุ่มที่ตั้งไว้  ท าให้เกิดการสับสนของข้อมูล
บางอย่าง 
- การประสานงานบางอย่างไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  เช่น  
การเข้าร่วมงานของแขก VIP  (เนื่องจากต้องจัดเวที  
และรูปแบบการเดินขึ้นเวทีพิธีการ)  การร่วมขบวน
ของนักกีฬาในขบวนเจ้าภาพ 

     1.2 พิธีปิด 
- ฝ่ายพิธีการบางโรงเรียนไม่อ่านข้อมูลข่าวสารที่แจ้ง
ในไลน์กลุ่มที่ตั้งไว้  ท าให้เกิดการสับสนของข้อมูล
บางอย่าง 
- การประสานงานบางอย่างไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เช่น 
การเข้าร่วมงานของแขก VIP (เนื่องจากต้องจัดเวที 
และรูปแบบการเดินขึ้นเวทีพิธีการ) การร่วมขบวน
ของนักกีฬาในขบวนเจ้าภาพ (ซึ่งต้องใช้นักกีฬา
ค่อนข้างมากเนื่องจากหลายโรงเรียนเดินทางกลับ
ก่อน  และขอให้เจ้าภาพจัดนักกีฬาเดินขบวนแทน)  
การประสานงานกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนน
รวมกรีฑา และว่ายน้ าค่อนข้างช้า  และบางโรงเรียน
ใช้นักกีฬาคนเดิมรับหลายรางวัล 
- จ านวนนักเรียนในฝ่ายพิธีการที่เหลืออยู่ในพิธีปิด
ค่อนข้างน้อย  เนื่องจากนักเรียนในฝ่ายบางส่วนต้อง
ไปร่วมในการมอบเหรียญรางวัล  
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แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. แก้ไขข้อมูลขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนเท่าที่ท าได้  (ก่อนเวลาที่ขบวนพาเหรดจะเข้าสู่สนาม) 

2. ฝ่ายพิธีการแต่ละโรงเรียนไม่อ่านข้อมูลที่ส่งให้  แก้ไขโดยการแจ้งข้อมูล  และตอบค าถามใหม่อีกครั้ง 

3. การเข้าร่วมงานของแขก VIP แก้ไขโดยรอจนถึงเวลาที่ออแกไนซ์ไปคุยคิวล าดับพิธีการ  จากนั้นดึงเก้าอ้ีออก  

เพ่ือให้ภาพบนเวทีเกิดความสวยงาม 

4. จัดหานักกีฬาที่ว่างเว้นจากการแข่งขัน  และการฝึกซ้อม  เข้าร่วมขบวนในพิธีเปิด 

5. การประสานงานเรื่องโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมกรีฑา  และว่ายน้ า  แก้ไขโดยการใช้นักกีฬาคนเดิมรับ

หลายรางวัล 

6. นักเรียนในฝ่ายพิธีการที่เข้าร่วมในพิธีปิดเหลือค่อนข้างน้อย แก้ไขโดยการขอยืมนักเรียนในฝ่ายปฏิคม และ

ทัศนศึกษามาช่วย (นักเรียนช่วยเชิญพาน และโล่เกียรติยศต่าง ๆ) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. การติดต่อสื่อสาร  และประสานงานในแต่ละฝ่ายต้องชัดเจน  รวดเร็ว  มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  (ในการขอ

ข้อมูลฝ่ายพิธีการแต่ละโรงเรียนพบว่าบางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน  โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  

ท าให้การประสานงานบางเรื่องล่าช้า) 

2. ขอความร่วมมือจากนักกีฬาที่ว่างเว้นจากการซ้อม  และแข่งขันเข้าร่วมในขบวนพิธีเปิด  และปิด  (โดยเฉพาะ

พิธีปิดเพราะต้องใช้นักกีฬาจ านวนมาก  เพ่ือเดินขบวนแทนนักกีฬาโรงเรียนอ่ืน) 
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ฝ่ายการเงินและพัสดุ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. รวบรวมข้อมูลประกาศกีฬาของโรงเรียนที่เคยเป็น
เจ้าภาพกีฬาสาธิตฯ เพื่อมาปรับใช้ในการด าเนินงาน
กีฬา 

1. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศกีฬาหลายครั้ง 
และการเสนอขออนุมัติการใช้ประกาศใช้เวลานานใน
การจัดท าประกาศ 

2. เสนอผู้บริหารพิจารณาประกาศของกีฬาสาธิตฯ 
(ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ) 

2. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่พักนักกีฬาในระยะเวลาที่
ใกล้เกิดงาน ท าให้การขออนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้
สถานที่เป็นกรณีพิเศษ เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยกระชั้นชิด  

3. เสนอเรื่องประกาศกีฬาเข้าประชุมกลั่นกรอง  
เพ่ือออกประกาศกีฬา 

3. มีบางโรงเรียนสาธิตฯ ประสงค์จะจ่ายเงินสมทบใน
ปีงบประมาณ2560 แต่ทางเจ้าภาพแจ้งให้จ่ายเงิน
สมทบในปีงบประมาณ 2561 ท าให้ต้องเร่งเขียน
โครงการเพื่อสามารถรับเงินดังกล่าวได้ 

4. การขออนุมัติโครงการเจ้าภาพกีฬา(เงินสมทบ) 
เพ่ือให้โรงเรียนสาธิตโอนเงินสมทบในปีงบประมาณ 
2560 ได้ทัน 

4. ได้รับข้อมูลในการยืมเงินแต่ละกิจกรรมล่าช้า   
ท าให้มีการส่งเอกสารการยืมเงินล่าช้า และท าให้
ได้รับเงินช้า 

5. ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ของ
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นที่พัก
นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 

5 ข้อมูลแต่ละชนิดกีฬาไม่ถูกต้อง ท าให้มีการแก้ไข
ตลอดเวลา และไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ในบาง
ชนิดกีฬา 

6. เสนอขออนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ เข้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษ 

6. บางชนิดกีฬาไม่พึงพอใจกับค่าตอบแทนตาม
ประกาศของกีฬาสาธิตฯ 

7. การส่งเอกสารเงินยืมตามกิจกรรมในโครงการ
เจ้าภาพกีฬาฯ 

7.  การเขียนบิลและการออกใบเสร็จของผู้ขายไม่
ถูกต้อง (การคิดยอดเงินในการรวมภาษีไม่ถูกต้อง) 
จึงต้องติดต่อเพ่ือเปลี่ยนบิลท าให้เสียเวลาในการ
เบิกจ่าย 

8. การเตรียมเอกสารตามกิจกรรมในโครงการ
เจ้าภาพกีฬาฯ 

8.ในกรณีที่เป็นการจัดจ้างกับหน่วยงานที่เป็นสมาคม 
ไม่สามารถเรียกรับบิลจากสมาคมได้ 
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การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
9. การจัดเตรียมค่าตอบแทนของฝ่ายเทคนิคกีฬาทุก
ชนิดกีฬา 

9.การค านวณปริมาณการใช้วัสดุมีจ านวนมากขึ้น 
และสั่งซื้อในเวลากระชั้นชิด ท าให้วัสดุบางรายการ
ตกหล่น 

10. การตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายในโครงการ
กีฬาสาธิตฯ 

10.ผู้ให้เช่าเรียกช าระเงินก่อนก าหนด ไม่เป็นไปตามที่
ตกลงว่าจะให้ระยะเวลาในการช าระเงินแบบเครดิต 
คือหลังจากเสร็จโครงการ 3 อาทิตย์ 

11. การจัดท าใบคืนเงินเหลือจ่าย(เงินสด)ตาม
กิจกรรม พร้อมส่งเอกสารคืนเงินเตรียมท าฎีกา 

 

12. การจัดท าฎีกาชดใช้เงินยืมตามกิจกรรมใน
โครงการเจ้าภาพกีฬาฯ 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ควรมีระยะเวลาเสนอค าสั่งให้อธิการบดีลงนาม  ไม่ควรกระชั้นชิดจนเกินไป ท าให้ไม่มีเวลาเตรียมเอกสารได้ 

2. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในค าสั่งก่อนลงนาม เนื่องจากมีผลต่อการเบิกจ่ายในส่วนของ

ค่าตอบแทน/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 

3. ควรให้ทุกคนในฝ่ายเทคนิคกีฬาทราบก่อนในเรื่องของการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันก่อน

ปฏิบัติงาน 

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อประสานงานกับร้านค้าเพ่ือเปลี่ยนใบเสร็จเพ่ือน ามาตั้งเบิก 

5. ใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนผู้รับเงิน 

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการซื้อวัสดุตามรายการที่ยังไม่ครบ 

7. ยืมเงินบัญชีเจ้าภาพกีฬาสาธิตออกมาช าระก่อนบางส่วนให้แก่ผู้เช่า 
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ฝ่ายกิจกรรมเชียร์ และพิธีเปิด-ปิด 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การซ้อมกองเชียร์ ผู้น าเชียร์ นักแสดง  1. นักเรียนและผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ

เท่าท่ีควร  
2. จัดพิธีเปิดและพิธีปิด 2. งานที่เก่ียวข้อง และฝ่ายอ่ืนขอรับไปท า ล่าช้า 

หรือไม่ได้คุณภาพ เช่น เสาธง(ของมาถึงก่อนงานเริ่ม 
1 วัน) คบเพลิง (ท าผิดแบบ)  
3. สถานที่ทับซ้อน หรือใกล้เคียงกับการแข่งกีฬาอ่ืน  
ไม่เป็นไปตามที่เคยตกลงกันตั้งแต่แรก 
4. นักเรียนที่สังกัดฝ่ายอ่ืนไม่เข้าใจ คิดว่าตนเองต้อง
ได้รับอาหารเหมือนฝ่ายเชียร์ มีนักกีฬาบางคนมาขอ
อาหาร บอกว่าตนไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง 
5. ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาเท่าท่ีควรในการ
เดินขบวนพิธีปิด 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ผู้บริหารโรงเรียนควรพูดคุยท าความเข้าใจและขอความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครอง 

2. ทุกฝ่ายควรมองภาพรวมของงานทั้งหมด ก่อนมองแยกส่วนฝ่ายของตนเอง 

3. อาจารย์ควรชี้แจงเรื่องการจัดอาหาร การเบิกจ่ายให้นักเรียนในฝ่ายของตนเข้าใจ 

4. อาจารย์ผู้ดูแลกีฬา ควรท าความเข้าใจกับนักกีฬาถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพที่ต้องร่วมเดินขบวน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ขอให้ทุกฝ่าย มองงานกีฬาสาธิตสามัคคีในภาพรวมมากกว่านี้ งานกีฬาสาธิตสามัคคี ไม่ได้เป็นแต่เพียงงาน

กีฬา แต่เป็นเหมือนการจัดงานของโรงเรียนให้ลุล่วง งานแต่ละฝ่ายมีรายละเอียดซับซ้อนและมีความส าคัญ

เท่าเทียมกัน 

2. ทบทวนความสามารถและศักยภาพการเป็นเจ้าภาพของตนในครั้งถัดไป ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขอเลื่อนการเป็นเจ้าภาพออกไปก่อน  
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3.  บทบาทของโรงเรียนและบุคลากร ในฐานะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กับในฐานะเจ้าภาพแตกต่างกันมาก ควรมี

การวางแผนในการเข้าร่วมแข่งขันใหม่ เช่น น าอาจารย์ไปดูแลนักกีฬาเพ่ิม อาจารย์ไปดูงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ิม 

โดยจัดอาจารย์ที่ไปดูงานฝ่ายต่าง ๆ เป็นกองกลางคอยดูและที่พักและนักเรียนตลอดเวลา  

4. การเข้าร่วมในครั้งถัดไป ควรเพิ่มเวลาเผื่อการเดินทางไป-กลับ สัก 1 วัน เพ่ือความปลอดภัย และเผื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เช่น รถเสีย และวันกลับควรเหลือนักกีฬาไว้ช่วยเจ้าภาพในพิธีปิด 

5. จัดเตรียมระเบียบเบิกจ่ายส าหรับกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือเบิกจ่ายได้ทุกรายการที่จ าเป็น 

6. ควรส่งกองเชียร์เข้าร่วมหากเจ้าภาพขอความอนุเคราะห์  
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ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับบุคลากร ทีมงานจาก
โรงเรียนต่าง 

- ไม่มี 

2. กิจกรรมนิทรรศการ พระอัจริยะภาพทางด้าน
กีฬา ร.9 

- ไม่มี 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

- 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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ฝ่ายทัศนศึกษา 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1.   การส่งหนังสือเชิญ 1. ไม่มีปัญหา 
2.   การรับแบบตอบรับกลับคืน 2. บางโรงเรียนส่งแบบตอบรับล่าช้า ท าให้การจัดท า

รายชื่อและระบุจ านวนคนล่าช้า 
3.   การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. รายชื่อที่ส่งมาในแบบตอบรับไม่ตรงกับผู้ที่มาใน

กิจกรรมวันจริง (มีการเปลี่ยนตัว) ท าให้ต้องมี 
การแก้ไขรายชื่อ และปรับเปลี่ยนจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.   การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 4.1 สภาพอากาศไม่เหมาะสม (อากาศร้อนมาก) 
4.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความหลากหลาย บางคน
ชอบถ่ายรูป ชอบซื้อของ ท าให้เสียเวลาเพราะต้อง
รอคนมาให้ครบ จึงจะออกเดินทางไปยังจุดต่อไปได้ 
4.3 บางกิจกรรม สถานที่แคบ ไม่สะดวกต่อการท า
กิจกรรม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.  ในกรณีการส่งแบบตอบรับกลับคืนล่าช้า จะใช้วิธีโทรสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล 

2.  มีการปรึกษาทางด้านการเงินตลอดถึงแนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายที่รายชื่อไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางโรงเรียน

ส่งมาให้ 

3.  อากาศร้อน ได้มีการจัดเตรียมร่มไว้ให้ แต่อาจมีปริมาณไม่เพียงพอและมีการแจกเครื่องดื่มเย็นๆ ให้เรื่อยๆ 

เพ่ือคลายร้อน 

4.  พยายามดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความพอใจสูงสุด ติดตามคนทีล่่าช้าให้เร็วขึ้นและดูแลคนที่มาถึงก่อน

อย่างดี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1.  ก าหนดวันส่งแบบตอบรับให้เร็วขึ้น หรือห่างจากวันด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 5 วัน 

2.  เตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยบรรเทาความร้อน เช่น ร่ม (ให้เพียงพอ)  ผ้าเย็น  เครื่องดื่มเย็นๆ 

3.  เลือกหาสถานที่จัดกิจกรรมที่ไม่ต้องสัมผัสกับอากาศร้อน 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ 

 ด้วย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ 

ได้รับมอบหมายงานด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนงานย่อยได้ 5 ส่วนงานดังนี้ 

1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. งานประมวลผลการแข่งขัน 

3. งานประชาสัมพันธ์ 

4. งานสารณียากร 

5. งานบันทึกภาพ 

 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดท าเว็บไซต์ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการ 
- พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- พัฒนาระบบประมวลผลการแข่งขัน 

งานประมวลผลการแข่งขัน 
- รายงานผลการแข่งขันทุกชนิดกีฬา 
- จัดท าเล่มรายงานสรุปผลการแข่งขัน 
- จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญ

รางวัลและนักกีฬาดีเด่น 
งานประชาสัมพันธ์ 

- จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

o ป้ายไวนิล 
o ป้ายจอภาพ LED 
o ป้ายขวางถนน 

- จัดท าจดหมายข่าว 
- การเชิญสื่อมวลชน 

 
 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการแจ้งความจ านง สธ.1 – สธ.4 ไม่ตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
- การลงทะเบียนในระบบบางสถาบันกรอกข้อมูล

มาไม่ถูกต้อง เช่น ค าน าหน้าชื่อ 
งานประมวลผลการแข่งขัน 

- มีการรายงานผลผิดพลาด และล่าช้า 
- ไม่ลงทะเบียนนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน

ให้ตรงตามประเภทการแข่งขัน 
- บางชนิดกีฬาที่ต้องการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเองไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท าให้ไม่ได้จัดเตรียม
อุปกรณ์ไว้ให้ 

งานประชาสัมพันธ์ 
- การขออนุญาตติดตั้งป้ายจากหน่วยงานภายนอก

ใช้เวลาหลายสัปดาห์ 
- บางครั้งสื่อมวลชนอาจไม่มาท าข่าวและอาจจะไม่

ตอบแบบตอบรับการเชิญท าให้ไม่สามารถทราบ
จ านวนสื่อที่จะมาเข้าร่วมงานได้ 

- การผลิตไวนิลแบบให้ร้านติดตั้งใช้เวลานาน
มากกว่า 2 สัปดาห์ 
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งานสารณียากร 
- จัดท าหนังสือที่ระลึกเสลาเกมส์ 
- จัดท าสูจิบัตรทุกชนิดกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกภาพ 

- จัดท าสื่อวีดิโอประชาสัมพันธ์ก่อนวันจัดการ
แข่งขัน 

- บันทึกภาพการประชุมอ านวยการ 
- บันทึกภาพกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด 
- บันทึกภาพการแข่งขันทุกชนิดกีฬา 
- ประมวลภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต 

งานสารณียากร 
- มีการเปลี่ยนวันและสถานที่การแข่งขันบ่อยท าให้

โรงพิมพ์ต้องแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ 
- การใช้ชื่อย่อโรงเรียนในตารางการแข่งขันเทคนิค

กีฬาใช้ชื่อย่อโรงเรียนไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบและแก้ไข 

- อัพโหลดรูปภาพไม่ตรงกับบุคคลที่ลงทะเบียน 
- จ านวน ID Card ไม่เพียงพอเนื่องจากได้ยอด

จ านวนผู้ตัดสินล่าช้า  
- สายคล้องป้าย ID Card ช ารุดง่าย 
- มีการติดต่อให้ท าแผ่นป้ายไวนิลตารางการแข่ง

จ านวนมากก่อนใช้งาน 1 วันท าให้ต้องใช้บุคลากร
ในฝ่ายช่วยท า จึงต้องปรับแผนการท างานในฝ่าย 

บันทึกภาพ 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ควรแยกเป็นฝ่ายงานย่อยออกจากกันทั้ง 5 งาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ควรเข้มงวดการลงทะเบียนนักกีฬาให้ถูกต้อง สอดคล้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด  

2. ควรให้ฝ่ายสารณียากรออกแบบระบบลงทะเบียนของทุกฝ่าย 

3. ควรท า ID Card ไว้ประมาณ 12,000 ใบ 
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ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
ช่วงวันเตรียมงาน 1. ระยะเวลาในการเตรียมงานมีจ ากัด เนื่องจากมี

การเปลี่ยนแปลงที่พักจากหอพักนิสิต เป็นอาคาร
เรียนตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเวลาในการประสานงานและ
เตรียมงานเพียง 3 สัปดาห์  
2. ที่พักไม่เพียงพอ เนื่องจากประมาณการ
คลาดเคลื่อน 
3. ห้องน้ าไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นอาคารเรียน จึงมี
เพียงห้องน้ า ซึ่งไม่ได้ท าไว้รองรับการใช้เป็นห้อง
อาบน้ าส าหรับคนจ านวนมาก 
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลไม่ทั่วถึง เช่น รปภ.ไม่
สามารถให้ข้อมูลใดๆได้เนื่องจากไม่ทราบว่ามีงาน 
5. ความร่วมมือของคณะ หน่วยงาน และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยน้อย 
6. จ านวนก าลังคนไม่เพียงพอกับการท างาน 
7. ยานพาหนะไม่เพียงพอกับการท างาน  

 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดงาน 
2. รวบรวมข้อมูลจ านวนนักเรียน  อาจารย์ บุคลากร
ของแต่ละโรงเรียนที่ประสงค์เข้าพัก 
3. ประสานหน่วยงาน และคณะต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดหา 
ที่พักในการรองรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนของ 
ผู้เข้าพัก 
4. จัดท าหนังสือขอใช้สถานที่เพ่ือยืนยันการขอใช้
สถานที่เป็นที่พักนักกีฬา 
5. เข้าส ารวจสถานที่เพ่ือก าหนดจุดห้องพัก  
จุดศูนย์กลาง จุดตากผ้า จุดอาบน้ า ฯลฯ และส ารวจ
ความเรียบร้อยโดยทั่วไป  
6. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพ่ือจัดท าบริเวณตากผ้า 
พ้ืนที่อาบน้ า รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในงาน 
7. ประสานงานแม่บ้าน  เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 
และนิสิตช่วยงานฝ่ายที่พักของแต่ละจุดที่พัก เพ่ือ
ชี้แจงบทบาทหน้าที่การท างานในช่วงที่มีการเข้าพัก 
8. ประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) 
เพ่ือเช่าชุดอุปกรณ์เครื่องนอน และการจัดส่ง
อุปกรณ์ 
9. จัดวางชุดอุปกรณ์เครื่องนอนตามจุดที่พัก ตาม
จ านวนผู้เข้าพัก และเช็คความเรียบร้อย 
10. ประชุมสรุปงานการเตรียมที่พัก และวางแผน
การท างานในช่วงที่ผู้เข้าพักต้องพักอาศัยตลอดการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯ 
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การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
ช่วงเข้าพัก 

11. เมื่อนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินทางถึง
ที่พัก ให้ท าการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องนอน 
อุปกรณ์ภายในห้องนอน  ห้องน้ า  
เพ่ือความเรียบร้อยโดยมีนิสิตช่วยงานของแต่ละจุด
ตรวจสอบพร้อมตัวแทนอาจารย์ที่เข้าพัก 
12. ผู้เข้าพักติดต่อรับกุญแจห้องพักพร้อมช าระเงิน
ค่าท่ีพักและค่าประกันของเสียหายที่ฝ่ายงานการเงิน 
13. ในระหว่างการเข้าพักต้องสอดส่องดูแลความ
เรียบร้อยโดยทั่วไปของแต่ละจุดที่พัก 
14. ประชุมสรุปงานร่วมกับนิสิตช่วยงาน  
เพ่ือสอบถามถึงปัญหาที่พบในแต่ละวัน และวางแผน
การท างานในวันต่อไป 

ช่วงเสร็จสิ้นงาน 
15. เมื่อผู้เข้าพักจะออกจากที่พักให้นิสิตช่วยงาน
ประจ าจุด และตัวแทนอาจารย์ตรวจเช็คอุปกรณ์
เครื่องนอน อุปกรณ์ในห้องนอน ห้องน้ า หากพบ
อุปกรณ์เสียหายให้นิสิตแจ้งข้อมูลแก่ทีมงานเพ่ือ
ประสานงานการเงินในการจัดเก็บค่าประกันของ
เสียหายต่อไป 
16. จัดเก็บสถานที่พักแต่ละจุด ส่งคืนอุปกรณ์เครื่อง
นอน และจัดเก็บห้องพักให้อยู่ในสภาพเดิม 
17. ประชุมสรุปงาน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ควรจัดเตรียมและวางแผนการหาที่พักไว้ล่วงหน้าในระยะยาว (1 ปี เป็นต้นไป)  

2. ส ารวจพื้นที่และวัดขนาดจากสถานที่จริงกับอุปกรณ์เครื่องนอนเพ่ือไม่ให้การประมาณการคลาดเคลื่อน 

3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่ดี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งต่อไป 

- 
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ฝ่ายยานพาหนะ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. จัดตารางเดินรถในแต่ละวันระหว่างการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

1. มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการแข่งขัน โดยไม่ได้
แจ้งฝ่ายยานพาหนะให้ทราบ 

2. ด าเนินการแจ้งตารางเดินรถให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ
ในทุกวัน 

2. ไม่มีผู้ควบคุมนักเรียนและนักกีฬาขึ้นรถ ตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ 

3. นัดหมายพนักงานขับรถและแจ้งตารางเดินรถให้
ทราบในแต่ละวัน 

3. พนักงานขับรถไม่มาตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย
ตารางการเดินรถ 

 4. สนามการแข่งขันอยู่คนละสถานที่ท าให้
ยานพาหนะไม่เพียงพอส าหรับนักกีฬา 

 5. นักเรียนและนักกีฬาไม่ขึ้นรถตรงตามจุดนัดหมาย
จึงท าให้ตารางการเดินรถคลาดเคลื่อน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. สนามจัดการแข่งขันกีฬาควรอยู่ในสถานที่เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

2. ควรจัดให้มียานพาหนะที่เพียงพอเพ่ือรองรับการบริการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

3. ผู้ขอใช้ยานพาหนะของแต่ละฝ่ายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการแข่งขันควรแจ้งฝ่ายยานพาหนะ 

ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

4. ควรมีผู้ควบคุมนักเรียนและนักกีฬาของแต่ละฝ่ายงานในการขึ้นและลงรถ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. สนามส าหรับจัดการแข่งขันกีฬาควรอยู่ในสถานที่เดียวกัน 

2. ควรจัดให้มียานพาหนะในการโดยสารที่เพียงพอ 

3. แต่ละฝ่ายงานควรระบุจ านวนผู้โดยสารให้ถูกต้องเพ่ือฝ่ายยานพาหนะจัดรถได้ตามความเหมาะสมกับจ านวนที่

ระบุ 

4. ควรมียานพาหนะส ารองไว้ตลอดช่วงการแข่งขันอย่างน้อย 1 คัน 
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ฝ่ายสวัสดิการและงานเลี้ยง 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารการจ่ายเงิน  
ค่าอาหารบุคลากร  ในฝ่ายต่างๆ 

1. เนื่องจากบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ
ในเรื่องเอกสารการจ่ายเงินไม่ถูกต้องชัดเจน  
จึงก่อให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้า และเสียเวลาใน
การติดตามแก้ไขเอกสารใหม่ 

2. การดูแลนักเรียนช่วยงาน  และการให้ข้อมูล
ผู้ปกครองในเรื่องเวลาเริ่ม-สิ้นสุดการแข่งขันของแต่
ละชนิดกีฬา  ในวันที่มีการแข่งขัน 

2. มีข้อมูลในส่วนของรายละเอียดนักกีฬา และเวลา
การแข่งขัน ในแต่ละสนามไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
วางแผน และให้ข้อมูลกับผู้ปกครองนักเรียนช่วยงาน
ได้ 

3. การประสานงานกับทุกฝ่าย 3. การประสานงานในแต่ละฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องกันใน
การจัดการ มีความล่าช้า สถานที่ห่างกัน  ท าให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที 

4. การขนส่งน้ าดื่มไปยังสนามแข่งขันต่าง ๆ ใน 
ทุก ๆวัน 

4. จ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.  ร่วมประชุมท าความเข้าใจให้ตรงกัน  และปรึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

2.  แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนช่วยงานทราบข้อมูลวันต่อวัน 

3.  ประสานงานกับบุคคลที่อยู่ในพื้นท่ี 

4.  ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสถานที่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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ฝ่ายแพทย์และพยาบาล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยขอ
ความอนุเคราะห์ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นจาก
โรงพยาบาล ม.นเรศวร 

1.  มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้ง
ฝ่ายพยาบาลให้ทราบล่วงหน้า 

2. จัดให้มีแพทย์คอยดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ประจ าอยู่
ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน โดยมี
ช่องทางพิเศษให้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับ
การรักษา โดยให้แสดง ID card ก่อนเข้ารับ 
การรักษา 

2.  ผู้ป่วยขอให้รถพยาบาลขับรถไปส่งที่พัก 
 ซึ่งรถพยาบาลจะต้องรีบไปเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย
รายต่อไป  

3. จัดให้มีพยาบาลประจ าสนามกีฬาทุกชนิด ยกเว้น 
เปตองและหมากกระดาน คอยให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน 

 

4. จัดให้มีนักเรียนอาสาสมัครคอยดูแลความ
เรียบร้อยประจ าสนามกีฬาทุกชนิด 

 

5. จัดให้มีรถพยาบาลคอยรับผู้ป่วยระหว่าง 
การแข่งขัน และตลอด 24 ชั่วโมง  

 

6. จัดให้มีโต๊ะส าหรับพยาบาลนั่งประจ าที่ในบริเวณ
สนามแข่งขัน 

 

7. ผู้ประสานฝ่ายแพทย์และพยาบาลประจ าอยู่ที่ 
Press center ที่ ม.นเรศวร และท่ี ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

แจ้งทุกฝ่ายเกี่ยวกับการใช้รถพยาบาลและหน้าที่พยาบาลประจ าสนาม 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

- 
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ฝ่ายประเมินผล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. ออกแบบประเมินและส่งให้ที่ปรึกษาตรวจ - ไม่มี 

2. จัดท าแบบประเมิน - ไม่มี 

3. แจกแบบประเมิน - การแจกและการเก็บแบบประเมินไม่เป็นไปตามที่
ได้วางแผนไว้ 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล - ได้รับแบบสอบถามกลับมาไม่ครบ 
- ผู้ตอบแบบประเมินไม่สามารถน าแบบประเมิน
กลับมาส่งที่จุดที่นัดไว้ได้ 
- แบบประเมินมีหลายชุด ท าให้เกิดความสับสนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. บันทึกข้อมูล - ไม่มี 
6.วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล - การตอบแบบสอบถามหรือข้อเสนอแนะไม่ตรงกับ

แบบประเมินที่ได้จัดให้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. กรณีท่ีไม่สามารถแจกแบบประเมินตามที่ได้วางแผนไว้ แก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนที่ได้รับมอบหมายเดิน

แจกแบบประเมินที่สนามการแข่งขัน 

2. กรณีท่ีผู้ตอบแบบประเมินไม่สามารถน าแบบประเมินกลับมาส่งที่จุดที่นัดไว้ได้ แก้ปัญหาโดยขอ 

ความช่วยเหลือจากเลขานุการของแต่ละเทคนิคกีฬา รวมถึงฝ่ายที่พัก ให้เก็บรวบรวมแบบประเมิน 

ส่งฝ่ายประเมินผล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายใดๆ ควรมีการแจ้งข้อมูลให้ทุกส่วนได้รับทราบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป

ตามแผนที่แต่ละฝ่ายได้วางแผนไว้ 

 
 
 
 



93  

 

 
ฝ่ายจัดท าและจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. การจัดซื้อจัดจ้างท าสินค้าที่ระลึก 1.1 ไม่สามารถไปติดต่อขอดูตัวอย่างสินค้าได้ด้วย

ตนเอง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณและ
ระยะเวลา จึงต้องให้ผู้ผลิตสินค้าส่งตัวอย่างมาให้
ดูก่อนท าการตัดสินใจเลือกสินค้าแต่ละประเภท ท า
ให้ใช้เวลาในการติดต่อที่นานกว่าจะเริ่มผลิตสินค้า
แต่ละประเภท 
1.2 ผู้ผลิตสินค้าบางประเภทไม่สามารถข้ึนแบบ
ตัวอย่างสินค้าท่ีตกลงสั่งผลิตก่อนการอนุมัติผลิตใน
ขั้นตอนสุดท้าย ท าให้สินค้าบางประเภทที่ผลิต
ออกมาไม่ตรงความต้องการ หรือมีคุณภาพต่ ากว่าที่
คาดหวัง 
1.3 ผู้ผลิตส่งรูปถ่ายแบบสินค้าตัวอย่างบางชนิดที่จะ
สั่งผลิตให้ดูทางออนไลน์ แต่พอสินค้ามาถึงแล้วกลับ
พบว่ามีคุณภาพต่ ากว่าที่สั่ง 
1.4 สินค้าบางประเภทต้องสั่งจากหลายแหล่งเพื่อมา
รวมเป็นชุดเดียวกัน เพราะผู้ผลิตใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
ไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ 
1.5 สินค้าบางประเภทมีการส่งล่าช้ากว่าก าหนด 

2. การจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก 2. สินค้าบางประเภทยังจ าหน่ายไม่หมด 
3. การจ าหน่ายเครื่องดื่ม 3.1 มียอดจ าหน่ายที่ไม่สูงตามที่คาดไว้ เพราะมีการ

กระจายสนามแข่งขันออกจากกัน รวมถึงนักกีฬา 
ที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 
3.2 มีผู้รับผิดชอบในการจ าหน่ายไม่เพียงพอ เพราะ
ทราบภายหลังว่าต้องบริการจุดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
ให้กับผู้เข้าร่วมงาน หลังจากท่ีแต่ละคนในฝ่ายมี
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่แล้ว 
3.3 ไม่สามารถนับสินค้าคงเหลือในแต่ละวันได้ 
เพราะมีสินค้าที่แช่เย็นเหลือจ านวนมากในแต่ละวัน 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. เมื่อไมส่ามารถเดินทางไปดูสินค้าจากแหล่งผลิตได้ด้วยตนเอง จึงต้องให้ผู้ผลิตส่งตัวอย่างสินค้ามาทาง

ไปรษณีย์ให้ดูก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภทได้  

2. เมื่อผู้ผลิตสินค้าบางประเภทไม่สามารถข้ึนแบบตัวอย่างสินค้าท่ีตกลงสั่งผลิตก่อนการอนุมัติผลิตในขั้นตอน

สุดท้าย จึงต้องมีการประสานงานและเน้นย้ าคุณภาพสินค้ากับทางผู้ผลิตหลายครั้งก่อนอนุมัติแบบ 

3. เมื่อผู้ผลิตส่งรูปถ่ายแบบสินค้าตัวอย่างบางชนิดที่จะสั่งผลิตให้ดูทางออนไลน์ แต่พอสินค้ามาถึงแล้วพบว่ามี

คุณภาพต่ ากว่าที่สั่ง จึงท าการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิตลดราคาสินค้าลง 

4. สินค้าบางประเภทต้องสั่งจากหลายแหล่งเพ่ือมารวมเป็นชุดเดียวกัน เพราะผู้ผลิตใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่ตรง

ตามท่ีแจ้งไว้ จึงต้องท าการสั่งสินค้าประกอบจากหลายผู้ผลิต เช่นชุดกระเป๋าดินสอ ต้องใช้ผู้ผลิตถึง 3 บริษัท 

คือ ผลิตกระเป๋าพร้อมสกรีน ผลิตดินสอประทับตรา และสั่งซื้อไม้บรรทัดที่ท าจากไม้ เพื่อน ามารวมเป็นชุด

เครื่องเขียนรักษ์โลก 

5. เมื่อสินค้าบางประเภทมีการส่งล่าช้ากว่าก าหนด จึงท าการปรับตามสัญญาที่จัดท า 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ควรจะมีการเดินทางไปดูสินค้าจากแหล่งที่ผลิตด้วยตนเองเพ่ือให้ได้เห็นสินค้าตัวจริง และดูคุณภาพของสินค้า

ได้ 

2. ควรมีการน าสินค้าที่ยังจ าหน่ายไม่หมดมาหมุนเวียนเป็นของที่ระลึกของโรงเรียนตามเทศกาลต่าง ๆ หรือ 

น ามาจัดจ าหน่ายในราคาท่ีถูกลง เพ่ือให้ได้เงินทุนคืน 

3. ควรจดัเตรียมก าลังคนในการจ าหน่ายเครื่องดื่มให้เพียงพอ 
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ฝ่ายอาสาสมัคร 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. รับสมัครนักเรียนช่วยงานในฝ่ายต่างๆ 1. นักเรียนลงสมัครช่วยงานหลายฝ่าย ซึ่งทับซ้อน

เวลาในการปฏิบัติงาน 
2. ได้รับข้อมูลคุณสมบัติของนักเรียนช่วยงานบาง
ฝ่ายล่าช้า ท าให้ช่วงเวลาในการรับสมัครค่อนข้าง
น้อย 
3. ไม่ได้รับรายละเอียดการท างานของนักเรียน
ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ ท าให้ไม่สามารถชี้แจงกับ
นักเรียนได้ ท าให้นักเรียนไม่มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 
4. จ านวนนักเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
แต่ละฝ่ายงานที่แจ้งความประสงค์ 
5. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การรับสมัครและการท างานของนิสิตช่วยงานจาก
มหาวิทยาลัย 

2. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนช่วยงาน - ไม่มี 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. นัดพบนักเรียนที่ลงสมัครช่วยงานหลายฝ่ายงานที่ทับซ้อนกัน แล้วชี้แจงปัญหาพร้อมกับให้นักเรียนตัดสินใจ

เลือกฝ่ายงานอีกครั้ง หากจะลงหลายฝ่ายงาน ต้องไม่ทับซ้อนในเรื่องของเวลาปฏิบัติงาน 

2. ให้ประธานหรืออนุกรรมการทุกฝ่ายงาน ชี้แจงกับนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดและหน้าที่ในการท างานของ

ฝ่ายงานนั้นๆ โดยใช้ช่วงเวลาประชุมสายชั้น 

3. จากความไม่แนน่อนในการรับสมัครและการท างานของนิสิตช่วยงาน จึงไม่รับอาสาสมัครช่วยงานเป็นนิสิต

จากมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ควรคัดเลือกนักกีฬาให้แล้วเสร็จก่อนท าการรับสมัครนักเรียนช่วยงาน ซึ่งควรคัดเลือกนักกีฬาตั้งแต่เปิดเรียน

ภาคเรียนที่ 1  

2. ก่อนเปิดรับสมัครนักเรียนช่วยงาน ควรจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การสมัครและการตัดสินใจในการสมัคร เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ 

3. ควรจัดรับสมัครนักเรียนช่วยงานทุกฝ่ายงานพร้อมกัน 1-2 เดือนก่อนมีการประชุมอ านวยการครั้งท่ี 1 เป็น

อย่างน้อย 
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ฝ่ายเลขานุการ 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหา 
1. ท าจดหมายเชิญ/จดหมายขอความอนุเคราะห์/
จดหมายการประสานงาน 

1.1 ผู้ที่ต้องการให้ออกจดหมายมอบหมายให้ท า
ล่าช้าท าให้ต้องท าในเวลากระชั้นชิดจนไม่มีเวลา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
1.2 การตอบกลับจากหน่วยงานที่ท าหนังสือไปได้รับ
ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด  ท าให้ต้อง
ใช้เวลาในการติดตามเอกสารเป็นจ านวนมาก 

2. จัดท าร่างโครงการเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี  
ครั้งที่  43 

2. แต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลด้านจ านวน
ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรรมและงบประมาณล่าช้าท าให้
เกิดการประมาณการงบประมาณท่ีไม่ครบถ้วน 

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
โครงการและคณะอนุกรรมการการด าเนินงาน 

3. มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลายครั้งท าให้
เพ่ิมเวลาในการท างาน 

4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานใน 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน 

4. การประชุมใช้เวลามากเนื่องจากประชุมพร้อมกัน
ทุกฝ่าย 

5. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี 4  ครั้ง 

5.1 สถานที่จัดประชุมไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมใน
การประชุมในแต่ละครั้ง 
5.2 การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมล่าช้าและ
มีข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ส่งมาจากแต่ละฝ่ายงาน 

6. เป็นผู้ประสานงานให้แก่ฝ่ายงานอื่น ๆ  6. คณะกรรมการในฝ่ายมีจ านวนน้อยและท างานใน
ฝ่ายอ่ืน ๆ ด้วย  ท าให้ต้องปฏิบัติงานในปริมาณมาก
จนอาจท าให้การประสานงานล่าช้า 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ฝ่ายเลขานุการควรก าหนดปฏิทินหรือระยะเวลาในการรับเรื่องและข้อมูลจากฝ่ายอ่ืน ๆ ให้ชัดเจน  เพ่ือให้มี

ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

2. ในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ควรท า template  ให้ส าหรบัผู้ที่จะจัดส่งข้อมูลส่งเอกสารมาให้เพื่อความถูกต้อง

ของแบบฟอร์มและลดระยะเวลาในการจัดแบบฟอร์มใหม่ 

3. การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานให้ประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬาให้ชัดเจนก่อนและให้ฝ่ายเทคนิคกีฬาแบ่ง

ประชุมย่อยกับฝ่ายงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโดยแบ่งประชุมกลุ่มย่อย  เพ่ือกระชับเวลาใน 

การประชุม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป 

1. ฝ่ายเทคนิคกีฬาคือฝ่ายที่ต้องส่งข้อมูลขั้นต้นที่ชัดเจนให้กับฝ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  ควรจะมี

การมอบหมายงานที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้คณะอนุกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายส าหรับการแข่งขัน

กีฬาทุกชนิด  อีกทั้งควรมีการประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก  
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและงานประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งที่ 2  
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 43  

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561  
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  บรมราชินีนาถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

 . 
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ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง 
วันอาทิตย์ที่ 2  ธันวาคม พ.ศ.2561 
ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” 

วันจันทร์ที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.2561 
ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษา  

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ จังหวัดสุโขทัย 
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมร าลึกพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รัชกาลที่  9 
วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 

ณ  โถงอาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 “เสลาเกมส”์ 
วันอาทิตย์ที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.2561 

ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 



108  

 

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา  
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล 
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง 
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาลีลาศ 

  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่   05751/๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓  

“เสลาเกมส์” 
..................................................... 

 

ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะด าเนินการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา   ซึ่งเป็น
คณะกรรมการในการจ ัดการ แข ่งข ันก ีฬาสาธ ิตสาม ัคค ี ประกอบกับม ีการ เปลี ่ยนแปลงรายชื ่อ
คณะกรรมการบางส่วน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

ฉะนั ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.  ๒๕๓๓ จึงให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๓๘๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ฉบับลงวันที่                  ๒๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี       ครั้งที่ 
๔๓ “เสลาเกมส์” ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร      ที่ปรึกษา  
๒. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร     ที่ปรึกษา 
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์) ที่ปรึกษา 
๔. อธิบดีกรมพลศึกษา       ที่ปรึกษา  
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม          ที่ปรึกษา 
๖. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา      ที่ปรึกษา 
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก      ที่ปรึกษา 
๘. แม่ทัพภาคที ่๓       ที่ปรึกษา 
๙. ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๖      ที่ปรึกษา 
๑๐. ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓                                      ที่ปรึกษา                    
๑๑. ผู้บัญชาการกองบิน ๔๖      ที่ปรึกษา 
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๑๒. ผู้ก ากบัการต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก    ที่ปรึกษา 
๑๓. นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก                 ที่ปรึกษา 
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                       ที่ปรึกษา 
๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์                        ที่ปรึกษา 
๑๖. นายกเทศมนตรีต าบลพลายชุมพล                        ที่ปรึกษา 
๑๗. นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก                         ที่ปรึกษา 
๑๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร                                            ที่ปรึกษา 
๑๙. รองอธิการบดี       ที่ปรึกษา 
๒๐. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่    ที่ปรึกษา 
๒๑. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์   ที่ปรึกษา 
๒๒. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง   ที่ปรึกษา 
๒๓. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย   ที่ปรึกษา 
๒๔.รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง   ที่ปรึกษา 
๒๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๒๖. คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๒๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๒๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๒๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๓๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๓๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๓๒. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     ที่ปรึกษา 
๓๓. ผู้อ านวยการกองคลัง       ที่ปรึกษา 
๓๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ที่ปรึกษา 
๓๕. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่      ที่ปรึกษา 
๓๖. ดร.กติติพงษ์    โพธิมู     ที่ปรึกษา 
๓๗.  ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย   ทองวินิชศิลป    ที่ปรึกษา 
๓๘. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร    ที่ปรึกษา 
๓๙. นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษา 

 หน้าที่   ๑. พิจารณา/ให้ค าปรึกษาจัดการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และสนับสนุนเกี่ยวกับการแข่งขัน
 กีฬาตลอดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๒. ให้ค าแนะน ากรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ให้เป็นไป
 ด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการบริหารการแข่งขัน 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   รองประธานกรรมการ 
    ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)       
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รองประธานกรรมการ 
    ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  

 ๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน    กรรมการ 
 ๕. ดร.ทิพวรรณ   ธรรมาธิวัฒน ์   กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางนิกุน     เพ็งผล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายขวัญชัย     ศิริเวช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๘. นางสาวณิชา    ราตรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. นางสาวบุณฑริกา    บุบผชาติกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑. บริหารการจัดการแข่งขันกีฬาฝ่ายต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีให้เป็นไป       
ตามระเบียบฯ  

    ๒. ให้ค าแนะน าและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการบริหารให้แก่ฝ่ายต่างๆ 
 

  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร     ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร    ที่ปรึกษา 
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ที่ปรึกษา 
๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๕. คณบดีคณะสังคมศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๘. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๑๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    ที่ปรึกษา 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    ที่ปรึกษา 
๑๒. ผู้อ านวยการกองคลัง      ที่ปรึกษา 
๑๓. ผู้อ านวยการกองกลาง     ที่ปรึกษา 
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๑๔. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต     ที่ปรึกษา 
๑๕. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่    ที่ปรึกษา 

 ๑๖. ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษา 
๑๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
๑๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน    รองประธานกรรมการ 

           ๑๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกสถาบัน กรรมการ 
 ๒๐. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนมัธยม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร      

  หน้าที ่  อ านวยความสะดวกในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

๑. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร     ที่ปรึกษา 
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๔. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายบริหารและพัฒนา   ที่ปรึกษา 
๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      ที่ปรึกษา 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา    สังขวดี    ทีป่รึกษา 
๗. ดร.กิตติพงษ์      โพธิมู    ที่ปรึกษา 
๘. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย    ทองวินิชศิลป   ที่ปรึกษา 
๙. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่    ที่ปรึกษา 
๑๐. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเพชรบูรณ์    ที่ปรึกษา 
๑๑. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาล าปาง    ที่ปรึกษา 
๑๒.รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย    ที่ปรึกษา 
๑๓.รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาอ่างทอง    ที่ปรึกษา 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กาญจนา   เชี่ยววิทย์การ   ที่ปรึกษา 
๑๕. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์    เขยผักแว่น   ที่ปรึกษา 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รจุโรจน์   แก้วอุไร    ที่ปรึกษา 
๑๗. ผู้อ านวยการกองคลัง       ที่ปรึกษา 
๑๘. ผู้อ านวยการกองกลาง      ที่ปรึกษา 
๑๙. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่     ที่ปรึกษา 
๒๐. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต      ที่ปรึกษา 
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๒๑. ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่ปรึกษา 
๒๒. นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษา 
๒๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รองประธานกรรมการ  
      ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
๒๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รองประธานกรรมการ  
      ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา    สังขวดี    กรรมการ 
๒๘. นางสาวววิรรษา     ภาวะไพบูลย์   กรรมการ 

 ๒๙. นางสุภิญญา     สายทน    กรรมการ 
๓๐. นายประสรรค์     ตันติเสนาะ   กรรมการ 

 ๓๑. นายอิสรพงศ์     คงเมือง    กรรมการ 
๓๒. นางสาวสรัสวดี     ภู่กร    กรรมการ 
๓๓. นางสาวเพียรพิมพ์     ยาระนะ    กรรมการ 
๓๔. นายสถิต      จรูญไธสง   กรรมการ 
๓๕. นางมณีรัตน์     ดีดน้อย    กรรมการ 
๓๖. นางสาวณัชาพร     จันทร์เกษม   กรรมการ 
๓๗. นางสาวเกษกาญจน์    ศิริเมธาวงศ์   กรรมการ 
๓๘. นางพิมลสิริ     เถาว์แล เอ่ียมละออ  กรรมการ 
๓๙. ดร.ทิพวรรณ     ธรรมาธิวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ  
๔๐. นางนิกุน      เพ็งผล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๔๑. นายขวัญชัย     ศิริเวช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๔๒. นางสาวณิชา     ราตรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๔๓. นางสาวบุณฑริกา     บุบผชาติกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้าที ่  ด าเนินจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 
ที่   05752/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกีฬำสำธิตสำมัคคี คร้ังที่ ๔๓  
“เสลำเกมส์” 

.................................................. 

ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา     
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะด าเนินการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา     
ซึ ่งเป็นคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ประกอบกับมีการเปลี ่ยนแปลงรายชื ่อ
คณะกรรมการบางส่วน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  

ฉะนั ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๓๘๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่  ๔๓ “เสลาเกมส์” ฉบับลงวันที่                   
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี       
ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ดังต่อไปนี้ 

คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยเทคนิคกีฬำ 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา    สังขวดี   ประธานอนุกรรมการ 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง      ชาตรูประชีวิน  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๓. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์         เขยผักแว่น  รองประธานอนุกรรมการ 

 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์    พูลสวัสดิ์  รองประธานอนุกรรมการ 
 ๕. นายสมบัติ      จ าปาน้อย   อนุกรรมการ 

          ๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญเลิศ    เจิมปลั่ง   อนุกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์    ประจันบาน  อนุกรรมการ 

  ๘.  รองศาสตราจารย์พัฒนา    ราชวงศ ์  อนุกรรมการ 
  ๙.  นายธน ู    เพ็งแก่นแท้  อนุกรรมการ 
  ๑๐. พันตรีสุทัศน์     กลัดอยู่   อนุกรรมการ 
  ๑๑. นายไพฑูรย์    ประเสริฐทรัพย์  อนุกรรมการ 



124  

 

  ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สันต์   จันทร์สมศักดิ์  อนุกรรมการ 
  ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   สว่างเมฆ   อนุกรรมการ 
  ๑๔. อาจารย์สบโชค     ดาราวิทยากร  อนุกรรมการ 
  ๑๕.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โกศล    รอดมา   อนุกรรมการ 
  ๑๖. ดร.พงษ์เอก     สุขใส     อนุกรรมการ 
  ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย   สุขดี   อนุกรรมการ 
  ๑๘. ดร.ขจรศักดิ์     รุ่นประพันธ์  อนุกรรมการ 
  ๑๙. ดร.กิตติพงษ์     โพธิมู   อนุกรรมการ 
  ๒๐. รองศาสตราจารย์วิวรรธน์    วณิชาภิชาต ิ  อนุกรรมการ 
  ๒๑.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช  วงศ์เพม   อนุกรรมการ 
  ๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฉัตรชัย    แสงสุขีลักษณ์  อนุกรรมการ 
  ๒๓. นางนิกุน      เพ็งผล   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๒๔. นายขวัญชัย     ศิริเวช   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๕. นายสถิต      จรูญไธสง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒๖. นายเอกสิษฐ์     หาแก้ว   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้ำที ่ ๑. ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬาแต่ละชนิดโดยความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  ๒. ประกาศผลการแข่งขันให้ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบ 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. จัดท าเสื้อส าหรับแข่งขัน ชุดวอร์ม และเสื้อยืดส าหรับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันและ
นักกีฬา เสื้อนิสิตและนักเรียนช่วยงาน และเสื้อส าหรับนักกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล และ ตุ๊กตาที่ระลึก 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำยได้และสิทธิประโยชน์ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา    สังขวดี   ที่ปรึกษา 
 ๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานอนุกรรมการ 
 ๓. ดร.ทิพวรรณ     ธรรมาธิวัฒน ์  อนุกรรมการ 
 ๔. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ     อินพาเพียร  อนุกรรมการ 
 ๕. นายมรกต      แสนกุล   อนุกรรมการ 
 ๖. นางพิมลสิริ     เถาว์แล เอ่ียมละออ อนุกรรมการ 
 ๗. นางนิกุน      เพ็งผล   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ จัดหางบประมาณรายได้และสิทธิประโยชน์ จากผู้สนับสนุนหลัก 
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ 

       ๑. ผู้อ านวยการกองกลาง      ที่ปรึกษา 
 ๒. นางสาววิวรรษา     ภาวะไพบูลย์  ประธานอนุกรรมการ 
 ๓. นางพิมลสิริ     เถาว์แล เอ่ียมละออ อนุกรรมการ 
 ๔. นางนันฐกาญจน์     แสนกุล   อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาวสรัสวดี     ภู่กร   อนุกรรมการ  
 ๖. นางสาวศิพร      อนันต์ธีระชัย  อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวประภัสศร     บ ารุงดี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ๑. ดูแล ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ คณะครู และนักเรียน  
 ๒. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับการประชุมในแต่ละครั้ง 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและมอบเหรียญรำงวัล 
  ๑. ผู้อ านวยการกองกลาง      ที่ปรึกษา 
  ๒. นางสุภิญญา      สายทน   ประธานอนุกรรมการ 
  ๓. นางสาวลินละดา     จันทนะชาติ  อนุกรรมการ 
  ๔. นางสาววชริญาณ์     สัจจากุล   อนุกรรมการ 
  ๕. นางเมธาวี      ทองจันทร์   อนุกรรมการ 
  ๖. นางสาวปรินธร     เอ่ียมสะอาด  อนุกรรมการ 
  ๗. นายขวัญชัย      ศิริเวช   อนุกรรมการ 
  ๘. นางสาวสาวิตตรี     อ่อนกอง  อนุกรรมการ 

 ๙. นายเศกสิทธิ์     อ่ิมผึ้ง   อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายณรงค์ศักดิ์     แดงทองดี  อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางสาวเกศแก้ว     คงคล้าย   อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวพรพิมล        วุ่นกลัด   อนุกรรมการ 

๑๓. นายมงคล      กลั่นทรัพย์  อนุกรรมการ 
 ๑๔. นายพิพัฒน์พงค์     จันทวงศ์   อนุกรรมการ 
 ๑๕. ว่าที่ร้อยตรีวัชรชีพ     ณรงค์เดชา  อนุกรรมการ 
 ๑๖. นายส าเริง      พวงสุดา   อนุกรรมการ 
 ๑๗. นายธรรมนูญ     ศิริรัตน์   อนุกรรมการ 
 ๑๘. นางสาววราพร     ขจรศรี   อนุกรรมการ 
 ๑๙. นางสาวพนิดา     เนตรโสภา  อนุกรรมการ 
 ๒๐. นางสาวทัชชภร     รัตนอุทัยกูล  อนุกรรมการ 
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 ๒๑. นางสาวอริยา     ศรีสมเพ็ชร  อนุกรรมการ 
 ๒๒. นางสาวดวงนภา     บัวมาก   อนุกรรมการ 
 ๒๓. นายประสรรค์     ตันติเสนาะ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ๑. ออกแบบ วางแผนการด าเนินงานพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬา การประชุมอ านวยการและ
พิธีการต่างๆ ตลอดการแข่งขัน      

      ๒. ประชุมวางแผนจัดการพิธีมอบเหรียญรางวัล สรุปจ านวนเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล 
และด าเนินการมอบเหรียญรางวัลแต่ละชนิดกีฬา  
 ๓. ประสานงานนักกีฬาวิ่งคบเพลิงจ านวน ๑ – ๕ คน ทูตกีฬา นักกีฬาอาวุโส และจัดเตรียมการ
เชิญธงกีฬาและธงกีฬาสาธิตสามัคคี 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 ๑. ผู้อ านวยการกองคลัง      ที่ปรึกษา 
 ๒. นางสาวนภารัตน์    นาอ่อน    ที่ปรึกษา 
 ๓. นายถวัลย์     พรหมสิทธิ์   ที่ปรึกษา 
 ๔. นางนิกุน     เพ็งผล    ประธานอนุกรรมการ 

  ๕. นางสาวบุญณิสา    ท้วมวงษ์    อนุกรรมการ 
 ๖. นางสาวไพจิตรี    เผือกเนียม   อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวจิตตมาส    หาญกล้า   อนุกรรมการ 
 ๘. นางสาวพิชยา    กันตวาร ี   อนุกรรมการ 
 ๙. นางสาวชนน ี   นาคเจือทอง   อนุกรรมการ 
 ๑๐.นางอมรรัตน์    บุญมี    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่  ดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในโครงการ และจัดเตรียมเอกสาร  

๖. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมเชียร์ และพิธีเปิด-ปิด 
  ๑. นายประสรรค์     ตันติเสนาะ   ประธานอนุกรรมการ 

 ๒. นายรัฐพงษ์     โพธิรังสิยากร   อนุกรรมการ 
 ๓. นางพันธ์ศิริ     เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  อนุกรรมการ 
 ๔. นายเศกสิทธิ์    อ่ิมผึ้ง    อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาวธนวลัย    กูลประดิษฐ์   อนุกรรมการ 
 ๖. นางสาววันทกาญจน์    เล็กกระจ่าง   อนุกรรมการ 
 ๗. นายณรงค์ศักดิ์    แดงทองดี   อนุกรรมการ 
 ๘. นายวุฒิศักดิ์     กาญจนาภา   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 หน้ำที ่ ๑. วางแผนการด าเนินการแสดงพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน  
  ๒. การแสดงของเจ้าภาพกีฬา ครั้งที่ ๔๓ ในวันรับมอบธงพิธีปิด (ธันวาคม ๒๕๖๑) 
  ๓. วางแผนการฝึกซ้อมการแสดงผู้น าเชียร์ และกองเชียร์ 
  ๔. ติดต่อประสานงานกับวงโยธวาทิต 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและนันทนำกำร 
 ๑. นายอิสรพงศ์   คงเมือง    ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายจาตุรันต์    วัฒนกุล    อนุกรรมการ 
 ๓. นางวรอัญญู     ณรงค์เดชา   อนุกรรมการ 
 ๔. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ    อินพาเพียร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ/ดนตรี และงานเลี้ยงรับรองในช่วงการแข่งขัน  

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยทัศนศึกษำ 
  ๑. ผู้อ านวยการกองกลาง      ที่ปรึกษา 

 ๒. นางสาวสรัสวดี    ภู่กร    ประธานอนุกรรมการ 
 ๓. นางพิมลสิริ    เถาว์แล เอ่ียมละออ  อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวประภาพร    แสงอนุศาสน์   อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาววิวรรษา    ภาวะไพบูลย์   อนุกรรมการ 
 ๖. นางสาวประภัสศร    บ ารุงดี    อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวศิพร     อนันต์ธีระชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ จัดเตรียมและประสานงานการทัศนศึกษาของผู้บริหารทุกสถาบัน 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประมวลผลกำรแข่งขัน ประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กาญจนา   เชี่ยววิทย์การ   ที่ปรึกษา 
  ๒. ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่ปรึกษา 
  ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร   ที่ปรึกษา 
  ๔. นางสาวเพียรพิมพ์    ยาระนะ    ประธานอนุกรรมการ 
  ๕. นางสาวนันทิดา    บุญชู    อนุกรรมการ 
  ๖. นายทวีสิน     อ านวยพันธ์วิไล   อนุกรรมการ 
  ๗. นายยศวรรธน์    บุญธรรม   อนุกรรมการ 
  ๘. นางสุทธินี     พูลเขตนคร   อนุกรรมการ 

  ๙. นายไชยนาม    ไชยสิทธิ์    อนุกรรมการ 
  ๑๐. นางสาวธัญญารัตน์    อินทร์เมือง   อนุกรรมการ 
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  ๑๑. นายสนธยา    อุ่นวงศ์    อนุกรรมการ 
  ๑๒. นายศักดิ์ชัย    ศรีโสม    อนุกรรมการ 
  ๑๓. นางสาวนันทวรรณ    ประภักรางกูล   อนุกรรมการ 
  ๑๔. นายสุเมธ     ขวัญเมือง   อนุกรรมการ 
  ๑๕. นายนพศักดิ์     สว่างรุ่ง    อนุกรรมการ 
  ๑๖. นายวรพงศ์    จาดยางโทน   อนุกรรมการ 

 ๑๗. นายประสรรค์    ตันติเสนาะ   อนุกรรมการ 
 ๑๘. นางสุภิญญา    สายทน    อนุกรรมการ 
 ๑๙. นางสาวสาวิตตรี    อ่อนกอง   อนุกรรมการ 
  ๒๐. นายเศกสิทธิ์    อ่ิมผึ้ง    อนุกรรมการ 
 ๒๑. ดร.ทิพวรรณ    ธรรมาธิวัฒน์   อนุกรรมการ 
 ๒๒. นายณรงค์ศักดิ์    แดงทองดี   อนุกรรมการ  
 ๒๓. นางสาวเกศแก้ว    คงคล้าย    อนุกรรมการ 
 ๒๔. นายอัฏฐะพร    ผาค า    อนุกรรมการ 
 ๒๕. นางนันฐกาญจน์    แสนกุล    อนุกรรมการ 
 ๒๖. นางสาวพนิดา    เมืองมูล    อนุกรรมการ 
 ๒๗. นางสาวพิชยา    กันตวารี    อนุกรรมการ 
 ๒๘. นายวิชาญ     กันยา    อนุกรรมการ 

  ๒๙. นายบัณฑิต   หนูสอน    อนุกรรมการ 
๓๐.นายรัฐพงษ์     โพธิรังสิยากร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓๑. นายวันเฉลิม    จันทร์ทรง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๒. นางพิริยา     วีระมาชา   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันในทุกรูปแบบ  
  ๒. จัดเตรียมเว็บไซต์ส าหรับการแข่งขันและลงทะเบียนการแข่งขัน 

 ๓. ประมวลผลการแข่งขันเป็นรายวันเผยแพร่ทุกรูปแบบ 
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมและงานเลี้ยงต้อนรับ  
 ๕. บันทึกภาพการประชุมและการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาทุกสนาม 
 ๖. ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย  
 ๗. จัดท าเอกสาร หนังสือคู่มือการแข่งขันเทคนิคกีฬาต่างๆ 

  ๘. จัดท าข่าว หนังสือ บัตรประจ าตัวทุกประเภท 
 ๙. จัดท าเกียรติบัตร 

 

http://citcoms.nu.ac.th/person_view.php?p_id=4&img=2&action=view
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
  ๑. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่     ที่ปรึกษา 
  ๒. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา    ที่ปรึกษา 

 ๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ที่ปรึกษา 
 ๔. อาจารย์อนิรุทธ์    ชัยเสวก    ที่ปรึกษา 
 ๕. นายมรกต     แสนกุล    ประธานอนุกรรมการ 
 ๖. นางปัญฑิตา     รอดมา    อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาววราพร    ขจรศรี    อนุกรรมการ 
 ๘. นายพิพัตน์พงค์    จันทวงศ์    อนุกรรมการ  
 ๙. นายสุรัตน์     รอดมา    อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายสิริวัฒน ์   เดียวสูงเนิน   อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายฉัตรสมบูรณ์    ตั้งศรีวงศ์   อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายสงกรานต์    บัวดิษฐ์    อนุกรรมการ 
 ๑๓. นายสุทน     เอ่ียมพุก    อนุกรรมการ 
 ๑๔. นายสมศักดิ์    ทูลภิรมย์   อนุกรรมการ 
 ๑๕. นางวิมล     เอ่ียมพุก    อนุกรรมการ 
 ๑๖. นายอ านาจ    ดวนมีสุข   อนุกรรมการ 
 ๑๗. นางเนาวรัตน์    สุภามณี    อนุกรรมการ 
 ๑๘. นายนเรศ     นิเวศณา    อนุกรรมการ 
 ๑๙. นางจริยา     สิงหเดช    อนุกรรมการ 
 ๒๐. นายวิวัฒน ์    นุชท่าโพธิ์   อนุกรรมการ 
 ๒๑. นายณรงค์     รอดมณี    อนุกรรมการ 
 ๒๒. นายสาคร     ก้อนคง    อนุกรรมการ 
 ๒๓. นายอนุ     ภูมิผล    อนุกรรมการ 
 ๒๔. นายจารุวุฒิ    แก้วกล่อม   อนุกรรมการ 
 ๒๕. นายนที     จิระประภูศักดิ์   อนุกรรมการ 
 ๒๖. นายสุประดิษฐ์    จันทร์อิน   อนุกรรมการ 
 ๒๗. นายพิเชษฐ์    มยุโรวาส   อนุกรรมการ 
 ๒๘. นายสงกรานต์    ชิดเชื้อ    อนุกรรมการ 
 ๒๙. นางประไพ    สังข์แก้ว    อนุกรรมการ 
 ๓๐. นางมะลิ     สุดวัดยาง    อนุกรรมการ 
 ๓๑. นางประจวบ    กองกาล    อนุกรรมการ 
 ๓๒. นางศิรัญลักษณ์    สิทธิเขตการ   อนุกรรมการ 



130  

 

 ๓๓. นางวรรณา    กลมหัวไผ่   อนุกรรมการ 
 ๓๔. นายคณาธิป   พรหมา    อนุกรรมการ 
 ๓๕. นางอาภรณ์    ฟักเกตุ    อนุกรรมการ 
 ๓๖. นางสมนึก     เปลี่ยนวิถี   อนุกรรมการ 
 ๓๗. นางมณี     บุตะวงศ์    อนุกรรมการ 
 ๓๘. นางลัดดา     ชื่นล้อม    อนุกรรมการ 
 ๓๙. นางสาวอธิกมาส    ทิมเครือจีน   อนุกรรมการ 
 ๔๐. นางสาวน้ าอ้อย    สีชมพู    อนุกรรมการ 
 ๔๑.นางสาวปรินธร    เอ่ียมสะอาด   อนุกรรมการ 
 ๔๒.นายวันเฉลิม    จันทร์ทรง   อนุกรรมการ 
 ๔๓.นายศักดิ์ชัย    ศรีโสม      อนุกรรมการ 
 ๔๔.นางสาวพิชยา    กันตวารี     อนุกรรมการ 
 ๔๕.นางสาวสุธัญญา    บุญชุม    อนุกรรมการ 
 ๔๖.นางสาวภัทรพรรณ  ใจทน    อนุกรรมการ 
 ๔๗.นายพีระพัฒน์    ประภาสโนบล   อนุกรรมการ 
 ๔๘.นายทองสุข     เทียมราช   อนุกรรมการ 
 ๔๙.นายบุญเตียง    จันทาศรี   อนุกรรมการ 
 ๕๐.นายสาธิต     มณีโชติ    อนุกรรมการ 
 ๕๑.นายประสงค์    ไทยสง่า    อนุกรรมการ 
 ๕๒.นางหยกฟ้า     ข าปลื้มจิต   อนุกรรมการ 
 ๕๓.ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  กาวน    อนุกรรมการ 
 ๕๔.นายกฤตดนัย    ไทยสง่า    อนุกรรมการ 
 ๕๕.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา   แก้วอ้น    อนุกรรมการ 
 ๕๖.นายวุฒิศักดิ์    กาญจนาภา   อนุกรรมการ 
 ๕๗.นายวุฒิกุล     สัจจชัยฤทธิ์   อนุกรรมการ 
 ๕๘.นางพัชลี     อบอินทร์   อนุกรรมการ 
 ๕๙.นางภิรมย์     ทับทิมทอง   อนุกรรมการ 
 ๖๐.นางรุ่งทิวา     เอ่ียมสาย   อนุกรรมการ 
 ๖๑.นายชลอ     กลิ่นล าดวน   อนุกรรมการ 
 ๖๒.นางสาวสวาท    ทองเสริฐ   อนุกรรมการ 
 ๖๓.นางสาวคะนึง    กลิ่นล าดวน   อนุกรรมการ 
 ๖๔.นางสาวนวรัตน์    เชิดศาสตร์   อนุกรรมการ 
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        ๖๕.นางสังเวียน    มาสม    อนุกรรมการ 
 ๖๖.นายจรูญ     บุญประจง   อนุกรรมการ 
 ๖๗.นายฮามือเสาะ   บราเฮง    อนุกรรมการ 
 ๖๘.นายเชน     มาสม    อนุกรรมการ 
 ๖๙.นายไตรเทพ    ข าค า    อนุกรรมการ 
 ๗๐.นายวันเฉลิม   คงเกิด    อนุกรรมการ 
 ๗๑.นายสนธยา     บุญศรี    อนุกรรมการ 
 ๗๒.นางสาวอกนิษฐ์    กันเข็ม    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ๑. ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬา 
  ๒. จัดเตรียมตกแต่งอาคารสถานที่ และแผนผังอาคารเอนกประสงค์แผนผังสนามกีฬาทั้งหมด 
  ๓. ประสานฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียมการประชุม และงานเลี้ยงต้อนรับ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยท่ีพักนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ 

  ๑. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต     ที่ปรึกษา 
  ๒. นางกมลทิพย์     กมลวรเดช   ที่ปรึกษา 

 ๓. นายสถติ     จรูญไธสง   ประธานอนุกรรมการ 
  ๔. นางศิริพร     จงเจริญ    อนุกรรมการ 
  ๕. นางสาวพิชามญชุ์    กลับสุข    อนุกรรมการ 
  ๖. นางสาวสรัญญา    สุขเพิ่ม    อนุกรรมการ 
  ๗. นางสาวกันยารัตน์    อยู่ดี    อนุกรรมการ 
  ๘. นางกุหลาบ     มีข า    อนุกรรมการ 
  ๙. นางสาวจรัสศรี    มีชัยโย    อนุกรรมการ 
  ๑๐. นายนิธิพัส     เกตุแก้ว    อนุกรรมการ 
  ๑๑. นายชิติพัทธ์    ชวลิตอโนชา   อนุกรรมการ 
  ๑๒. นางสาวกนกวรรณ    ดาบคม    อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓. นางสาวสุธัญญา    บุญชุม    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมที่พักและประสานงานกับฝ่ายที่พักของทุกสถาบัน 
  ๒. จัดเตรียมแผนผังอาคารหอพัก ภาพตัวอย่างที่พัก 
  ๓. รับลงทะเบียนจองห้องพักและการเข้าออกหอพัก 
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ จรำจรและควำมปลอดภัย 
  ๑. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่     ที่ปรึกษา 
  ๒. นางมณีรัตน์     ดีดน้อย    ที่ปรึกษา 
  ๓. นายสุชาติ     เมฆประดับ   ที่ปรึกษา 
  ๔. นายมรกต     แสนกุล    ประธานอนุกรรมการ 
  ๕. นายพิทักษ์     พูลเจริญศิลป์   อนุกรรมการ 
  ๖. นายโกมิล     ศรีปรางค์   อนุกรรมการ 
  ๗. นายพีระพงษ์    กระจ่างสะเดากิจ   อนุกรรมการ 
  ๘. นายต้วน     แซ่ด่าน    อนุกรรมการ 
  ๙. นายวารินทร์    ทรัพย์เขต   อนุกรรมการ 
  ๑๐. นายชลอ   อินสอาด   อนุกรรมการ 
  ๑๑. นายนุกูล      โพธิ์ดี    อนุกรรมการ  
  ๑๒. นายไพโรจน์   ฆ้องชัย    อนุกรรมการ 
  ๑๓. นายชินภัทร   บุญมี    อนุกรรมการ 
  ๑๔. นายพนม     ศรีด ี    อนุกรรมการ 
  ๑๕.นายบัณฑิต   หนูสอน    อนุกรรมการ 
  ๑๕.ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา   คุณพระรักษ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖. นางสาวพนิดา  เมอืงมูล    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที ่ ๑. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะของทุกสถาบัน 
  ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และงานด้านจราจร 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและงำนเลี้ยง 
  ๑. นางดุษฎี     ภาชนะพรรณ์   ที่ปรึกษา 
  ๒. นางสาววิมล     จ่อมจีน    ปรึกษา 
  ๓. นางอ าพร     พิพัฒน์ศาสตร์   ที่ปรึกษา 
  ๔. นางวรรณรัตน์    ครุธน้อย    ที่ปรึกษา 
  ๕. นางสาวณัชาพร    จันทร์เกษม   ประธานอนุกรรมการ 
  ๖. นางสาวกาญจนา    อ่ าพูล    อนุกรรมการ 
  ๗. นางสาวจันทิมา    พงษ์พานิช   อนุกรรมการ 
  ๘. ดร.พิชยา     โชติวรรณกุล   อนุกรรมการ 
  ๙. นางสาวชญานี    บุญคง    อนุกรรมการ 
  ๑๐. นางสาววราภรณ์    พิรัตน์    อนุกรรมการ 
  ๑๑. นายสุรเชษฐ ์    ทองประเสริฐ   อนุกรรมการ 
  ๑๒. Mr. David      Frederick Glover  อนุกรรมการ 
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  ๑๓. Mr. Juan     Carlo   Donato Antonio อนุกรรมการ 

๑๔. Miss Elisa    Calma  Balisi   อนุกรรมการ 
๑๕. Mr. Kim    Patrick  Abe   อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาวพนิตนาฏ    ผสมทรัพย์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมน้ าดื่มส าหรับกรรมการผู้ตัดสินทุกสนามในช่วงการแข่งขัน 
  ๒. จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา 
  ๓. จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับผู้มอบเหรียญและผู้ติดตาม 
  ๔. จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับอาจารย์ฝ่ายต่างๆ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยแพทย์และพยำบำล 
 ๑. คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ที่ปรึกษา     
  ๒. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ที่ปรึกษา 
 ๓. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช    ที่ปรึกษา 
 ๔. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก   ที่ปรึกษา                                                                                         
 ๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     ที่ปรึกษา 

  ๖. นางสาวเกษกาญจน์    ศิริเมธาวงศ์   ประธานอนุกรรมการ 
  ๗. ดร.นฤมล     เอกธรรมสุทธิ์   อนุกรรมการ 
  ๘. ผศ.ดร.อินทิรา    ปากันทะ   อนุกรรมการ 
  ๙. นายประยูร     ค าเติม    อนุกรรมการ 
  ๑๐. นางสาวชรินทร์ทิพย์   เครือบุญมา   อนุกรรมการ 
  ๑๑. นายวิญญู     พันธุ์เมืองมา   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่๑. ประสานงาน และจัดเตรียมแพทย์และพยาบาลของแต่ละสนาม ตลอดการแข่งขัน 
  ๒. จัดเตรียมรถพยาบาล พลเปล ประจ าสนามแข่งขัน 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  ๑. ดร.กัลยา     บุญหล้า    ที่ปรึกษา 
  ๒. ดร.ทิพวรรณ    ธรรมาธิวัฒน์   ประธานอนุกรรมการ 
  ๓. นางสาวอัจจิมา    เมืองชื่น    อนุกรรมการ 
  ๔. นางเมธาวี     ทองจันทร์   อนุกรรมการ 
  ๕. นางสาวกาญจนา    อุทิศ    อนุกรรมการ 
  ๖. นางสาวบุณฑริกา    บุบผชาติกุล   อนุกรรมการ 
  ๗. นางสาวประภาพร    แสงอนุศาสน์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 หน้ำที ่ ๑. จัดท าแบบประเมินผลการจัดการแข่งขัน  ๑๗ ชนิดกีฬา   
 ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินการจัดการแข่งขัน   

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำและจ ำหน่ำยของท่ีระลึก 
  ๑. นางพิมลสิริ    เถาว์แล เอ่ียมละออ  ประธานอนุกรรมการ 
    ๒. นางนิกุน     เพ็งผล    อนุกรรมการ 
  ๓. นางอมรรัตน์    บุญมี    อนุกรรมการ 
  ๔. นางวรอัญญู     ณรงค์เดชา   อนุกรรมการ 
  ๕. นางสุภิญญา     สายทน    อนุกรรมการ 
  ๖. นายทวีสิน     อ านวยพันธ์วิไล   อนุกรรมการ 
  ๗. นางสาวอกนิษฐ์    กันเข็ม    อนุกรรมการ 
  ๘. นางสาวจิตตมาส    หาญกล้า   อนุกรรมการ 
  ๙. นางสาวไพจิตรี    เผือกเนียม   อนุกรรมการ 
  ๑๐. นางสาวประภัสศร    บ ารุงดี    อนุกรรมการ 
  ๑๑. นายศักดิ์ชัย    ศรีโสม    อนุกรรมการ 
  ๑๒. นายวันเฉลิม    จันทร์ทรง   อนุกรรมการ 
  ๑๓. นางนันฐกาญจน์    แสนกุล    อนุกรรมการ 
  ๑๔. นางสาวชนนี    นาคเจือทอง   อนุกรรมการ 
  ๑๕. นางสาวพิชยา    กันตวารี    อนุกรรมการ 
  ๑๖. นางสาวพนิดา    เมืองมูล    อนุกรรมการ 
  ๑๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา   คุณพระรักษ์   อนุกรรมการ 
  ๑๘. นางพิริยา     วีระมาชา   อนุกรรมการ 
  ๑๙. นางสาวบุญณิสา    ท้วมวงษ์    อนุกรรมการ 
  ๒๐. นางสาวชญานี    บุญคง    อนุกรรมการ 
  ๒๑. นางสาวศิพร    อนันต์ธีระชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ จัดท าและจ าหน่ายของที่ระลึกในการแข่งขัน   

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำสำสมัคร 
  ๑. นางสาวพรรนิพา    ใจดี    ที่ปรึกษา 

๒. นางสาวณิชา    ราตรี    ประธานอนุกรรมการ 
 ๓. นายจารุพัฒน์    จ ากิจ    อนุกรรมการ 

 ๔. นายภูริต         แก้วเจริญเนตร   อนุกรรมการ 
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 ๕. นางสาววันทกาญจน์    เล็กกระจ่าง   อนุกรรมการ 
 ๖. นางสาวอมรวรรณ    วงศ์โกมลเชษฐ์   อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวไสว     พานิชเลิศ   อนุกรรมการ 
 ๘. นางลลิตภัทร    ศิริรักษ์    อนุกรรมการ 
 ๙. นายธนัสนันทน์    กาวิละนันท์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ติดต่อประสานงานและด าเนินงานกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือรับสมัครนิสิต
อาสาสมัครช่วยงาน และรับสมัครนักเรียนอาสาช่วยงานในส่วนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร 
  ๑. ดร.ทิพวรรณ    ธรรมาธิวัฒน์   ประธานอนุกรรมการ 
  ๒. นางนิกุน     เพ็งผล    อนุกรรมการ  
  ๓. นายขวัญชัย     ศิริเวช    อนุกรรมการ 
  ๔. นางสาวณิชา    ราตรี    อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๕. นางสาวบุณฑริกา    บุบผชาติกุล   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวกาญจนา    อ่ าพูล    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๗. นางสาวจันทิมา    พงษ์พานิช   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๘. นางสาวชญานี    บุญคง    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที ่  ๑. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารการประชุม  
 ๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 ๓. ประสานงานการด าเนินงานของทุกฝ่าย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๖   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 
ที่  05753/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเทคนิคกีฬำสำธิตสำมัคคี คร้ังที่ ๔๓ “เสลำเกมส์”  
ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

..................................................... 
 

ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะด าเนินการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษาซึ่งเป็น
คณะกรรมการในการจ ัดการแข ่งข ันก ีฬาสาธ ิตสาม ัคค ี ประกอบกับม ีการ เปลี ่ยนแปลงรายชื ่อ
คณะกรรมการบางส่วน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  

ฉะนั ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๓๘๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ประจ าปี ๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่                  
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาสาธิตสามัคคี ครั ้งที ่ ๔๓        
“เสลาเกมส์” ประจ าปี ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกรีฑำ 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญเลิศ   เจิมปลั่ง   ประธานอนุกรรมการ 
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล   อักษรดิษฐ์  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๓. อาจารย์บรรหยัด    อินสุวรรณ  อนุกรรมการ 
  ๔. อาจารย์พุธิตา    ศรียางนอก  อนุกรรมการ 
  ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาลี่   สมาเอม   อนุกรรมการ  
  ๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัฐชลากร   เกิดช่าง   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  ๗.ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ    อินพาเพียร  อนุกรรมการ  
   
  
 



137  

 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำกอล์ฟ 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์   ประจันบาน  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กลมเกลียว  มาเวียง   รองประธานอนุกรรมการ 
  ๓. พันเอกพินิจ     งามข า   อนุกรรมการ 
  ๔. ดร.สาธิน     ประจันบาน  อนุกรรมการ  
  ๕. อาจารย์ต่อศักดิ์    คล้ายขยาย  อนุกรรมการ   
  ๖. ดร.ปริญญา     สร้อยทอง    อนุกรรมการ  
  ๗. ดร.ลภัสรดา     จูเมฆา   อนุกรรมการและเลขานุการ   
  ๘. อาจารย์ประยุทธ    ครธุแก้ว            อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำซอฟต์บอล 
 ๑. รองศาสตราจารย์พัฒนา   ราชวงศ์   ประธานอนุกรรมการ 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์   อุดมรัตน์  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. อาจารย์สุพจน์    สุขสวัสดิ์  อนุกรรมการ 
๔. อาจารย์ธัญญาลักษณ์   จันทรสมบัติ  อนุกรรมการ 
๕. อาจารย์ธนกาญจน์    เข็มงาม   อนุกรรมการ 
๖. นายบูชิต     จิ๋วนารายณ์  อนุกรรมการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยณรง   มะยมหิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘. นายประยูร     ค าเติม   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. อาจารย์อัมพวัลย์    ค าเชียงเงิน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ 
๑. นายธน ู   เพ็งแก่นแท้  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายวิราม   หอมมาลา  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภิญโญ ดวงประเสริฐ  อนุกรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ ตรีเมฆ   อนุกรรมการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประรัญญา ไตรยวงศ์  อนุกรรมการ 
๖. นายวัชระ   แก้วบ่อไทย  อนุกรรมการ 
๗. นายคณิต   ยืนยง   อนุกรรมการ 
๘. นายอัฐพร   สามา   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. ว่าที่ร้อยตรีศิวดล    พรมภาพ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเทนนิส 
๑. พันตรีสุทัศน์     กลัดอยู่   ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ  ถวิลรพิชา  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายพันธ์เทพ    ลวดลาย   รองประธานอนุกรรมการ 
๔. ดร.วิรชั   ถนอมทรัพย์  อนุกรรมการ   
๕. นายกฤตชัย   เนยโอชา  อนุกรรมการ   
๖. ดร.กฤษณะ   อรุณโชติ  อนุกรรมการ 
๗. นายพิทักษ์     พูลเจริญศิลป์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. จ่าสิบเอกวิทยา    มากะนัตย์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเทเบิลเทนนิส 
๑. นายไพฑูรย์   ประเสริฐทรัพย์  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายชัชชัย   วงศบางโพ  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. อาจารย์ประสิทธิ์  เมฆอรุณ  รองประธานอนุกรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เงินทอง   รองประธานอนุกรรมการ 
๕. นางสาวพรรนิพา    ใจดี   อนุกรรมการ 
๖. นางสาวสมปอง   เขียวทอง  อนุกรรมการ 
๗. นางศิริวรรณ    กมลพัฒนะ  อนุกรรมการ  
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไชยา อังศุสุกนฤมล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววชริญาณ์    สัจจากุล   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำบำสเกตบอล 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัต์  จันทร์สมศักดิ์  ประธานอนุกรรมการ 

๒. ดร.อาพัทธ์   เตียวตระกูล  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงกุฎ มูสิกธรรม    รองประธานอนุกรรมการ 
๔. ว่าที่ร้อยตรีนัฎ   ชูศรศิริกุล   อนุกรรมการ 
๕. ดร.พิเชฐ์     สยมภูวนาถ   อนุกรรมการ 
๖. นายณัฐพล   ประภารัตน์  อนุกรรมการ   
๗. นายภัทรดนัย   ประสานตรี  อนุกรรมการและเลขานุการ  
๘. นายจาตุรันต์     วัฒนากูล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๙. อาจารย์ภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมกำรจดักำรแข่งขนักีฬำแบดมินตัน 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทวศีักดิ์  สว่างเมฆ   ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายวิทยา     ญาณลาพ  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายกษิดิศ     เทพวัลย์   อนุกรรมการ 
๔. นายอนนท์     นันทนาพรชัย  อนุกรรมการ 
๕. อาจารย์ณัฐวุฒิ    พิมพา   อนุกรรมการ 
๖. นางสาวจารุวรรณ    ปวงสุข   อนุกรรมการ   
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา   ยอดหาญ  อนุกรรมการและเลขานุการ   
๘. นางพันธ์ศิริ     เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๙. อาจารย์ราชการ    สังขวดี   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเปตอง 
  ๑. อาจารย์สบโชค    ดาราวิทยากร  ประธานอนุกรรมการ 

๒. ว่าที่ร้อยตรีเกื้อเกศ    ชินประพาส  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายอุทัย     พลีชีพมโนภาพ  อนุกรรมการ 
๔. นายจันทร์ดี     ปัญญาถา  อนุกรรมการ 
๕. นายวรพล     นันสุ   อนุกรรมการ 
๖. นายพันธุ์ธัช     สุภาชัย   อนุกรรมการ  
๗. อาจารย์สถิตย์    ภู่มณี   อนุกรรมการและเลขานุการ   
๘. ดร.เสาวลักษณ์    สุนทราลักษณ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๙. นายปราโมท    เรณุมาร   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวปรินธร    เอ่ียมสะอาด  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โกศล    รอดมา   ประธานอนุกรรมการจัดการ  

๒. อาจารย์อนิรุทธิ์    ชัยเสวก   รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายทองสุข     เทียมราช  อนุกรรมการ 
๔. ดร.ธีระวัฒน ์   สุขีสาร   อนุกรรมการ 
๕. ดร.ทนงศรี   ภูริศรี   อนุกรรมการ  
๖. นายพุฒิพงศ์   เจริญสิทธิกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๗. นายอิสรพงศ์    คงเมือง   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล 
  ๑. ดร.พงษ์เอก     สุขใส     ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายสมศักดิ์     อนุสเรนทร์  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายธีรวุฒ ิ    บุตรดี   อนุกรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  โนไชยา  อนุกรรมการ 
๕. นายคงคา     ตาดี   อนุกรรมการ  
๖. นายกิตติชัย     พีระพันธุ์  อนุกรรมการ  
๗. อาจารย์ช านาญ    สุคันธภักดี  อนุกรรมการและเลขานุการ   
๘. นายวัชรพงศ์    อยู่คง   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

๙. นายกิตติพงษ์    ส่งศิริ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำลีลำศ 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย   สุขดี   ประธานอนุกรรมการ  

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมาน สาระกุล   รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริวรรณ   สุขดี   อนุกรรมการ  
๔. นางสาวณัฐธยาน ์   ศักดิ์ประยูร  อนุกรรมการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปทิตตาท์   วงศ์แสงเทียน  อนุกรรมการ 
๖. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  จั่นมา    อนุกรรมการ 
๗.  อาจารย์จุฑารัตน์    บ ารุงไทย  อนุกรรมการ  
๘.  นางชวนชม   อาษา   อนุกรรมการ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ภทัทิยา  โพธิมู   อนุกรรมการและเลขานุการ   
๑๐.อาจารย์อาภรณ์    พรหมสวัสดิ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๑. นางสาวอัจจิมา    เมืองชื่น   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล 
  ๑. ดร.ขจรศักดิ์     รุ่นประพันธ์  ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายพิสิฐ     แสงอนันตการ  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ดร.พิชย     จ านงค์ประโคน  อนุกรรมการ 
๔. นายค ารณ     สายโสภา  อนุกรรมการ 
๕. นางสาวกมลพรรณ    ศ เรืองญาณ  อนุกรรมการ 
๖. อาจารย์ปิยะนุช    กระโทกนอก  อนุกรรมการ  
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  สิทธิ   อนุกรรมการและเลขานุการ   
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๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธารารัตน์  เรืองจิตติ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

๙. นางสาวปทาธิป    รุ่นประพันธ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำว่ำยน้ ำ 
  ๑. ดร.กิตติพงษ์     โพธิมู   ประธานอนุกรรมการ 

๒. ว่าที่ร้อยเอกชยาศิษย์    ค าสายพรม  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายสมชัย   โต๊ะถม   อนุกรรมการ 
๔. นายวีระ     เพ็ชรคง   อนุกรรมการ 
๕. นายไชยยงค ์   นวลใจบุตร  อนุกรรมการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ด าเนิน   สีนวล   อนุกรรมการและเลขานุการ   
๗. อาจารย์รัตนา    บุญลือ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นายธนัสนันทน์    กาวิละนันท์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวธนวลัย    กูลประดิษฐ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำหมำกกระดำน 

  ๑. รองศาสตราจารย์วิวรรธน์   วณิชาภิชาต ิ  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายพงศกร     เบ็ญจขันธ์   รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพรัตน์ สงทุ่ง   รองประธานอนุกรรมการ 
๔. นายประธาน    สายค า   อนุกรรมการ 
๕. นายอธิพร     โพธิคุณ   อนุกรรมการ 
๖.นางสาวรจเรข    แก้วพฤกษ์  อนุกรรมการ 
๗. อาจารย์อ าพร   สินมา   อนุกรรมการ 
๘. นายประกาศิต    นทีประสิทธิพร  อนุกรรมการ 
๙. นายอติเทพ   วิชาญ   อนุกรรมการและเลขานุการ   
๑๐. นายอัฏฐะพร    ผาค า   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๑. นายสมนึก     แสงอบ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฮอกกี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทเวช วงศ์เพม   ประธานอนุกรรมการ 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฤทธิพงฎ์ ระฤกชาติ  รองประธานอนุกรรมการ 
๓.นายเฉลิมพงษ์   วงษ์ไทย   อนุกรรมการ 
๔. นางลลิตภัทร ์    ศิริรักษ์   อนุกรรมการ 
๕. ดร.ภัควัฒน ์    เชิดพุทธ   อนุกรรมการ 



142  

 

 
 

๖. ดร.ทัศนา     จารุชาด   อนุกรรมการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  รักอยู่   อนุกรรมการและเลขานุการ   
๘. นางสาววันทกาญจน์    เล็กกระจ่าง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นายบ ารุง   งามพิมาย  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันแฮนด์บอล 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย  แสงสุขีลักษณ์   ประธานอนุกรรมการ 

๒. อาจารย์นันทิภาคย์    พวงสถิตย์  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. อาจารย์อนุพงษ์    กมุกะมกุล  อนุกรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์  อนุกรรมการ 
๕. อาจารย์ฉัตราวุธ  สุขเฉลิม   อนุกรรมการ  
๖. อาจารย์ชนะชัย  ประสาทเกษการณ์ อนุกรรมการ  
๗. อาจารย์ชลาฎล  บุญศรี   อนุกรรมการและเลขานุการ   
๘. อาจารย์กาจบดินทร์    รังกลาง   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวลินละดา    จันทนะชาติ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          
หน้ำที ่ ๑.  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีของแต่ละชนิดกีฬาและกีฬาให้บรรลุผลส าเร็จ 
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     

              ๒. รายงานผลการแข่งขันกีฬาของแต่ละชนิดให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล 
ให้ทราบในวันถัดไปและหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๖   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

  
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 



143  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สนับสนุน 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 

  

สนามกอล์ฟดงภูเกิด บริษัท พรีเซียส ไทม์เทรดดิ้ง จ ากัด (PTT_time) 

  

บริษัท กีล่าสปอร์ต  (KELA) บริษัท ศิลาแม็กซิไมซ์ จ ากัด 
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บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จ ากัด (Molten) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเซี่ยงไฮ้สปอร์ต 

 

 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จ ากัด สถาบันหมากรุกไทยตักกะศิลาดินแดง 

 

 

ร้าน Hey-ya บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 

ผู้เขียน/เรียบเรียง/ตรวจทานรูปเล่ม 

ดร.ทิพวรรณ     ธรรมาธิวัฒน ์    
  นางสาวณิชา     ราตรี     

 นางสาวบุณฑริกา    บุบผชาติกุล    
 นางสาวกาญจนา    อ่ าพูล     
 นางสาวจันทิมา     พงษ์พานิช 
 นางสาวชญานี     บุญคง  

ออกแบบปก 

 นางสาวเพียรพิมพ์  ยาระนะ 

ปีท่ีพิมพ์ 

 ธันวาคม 61  
 ฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  



 


