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ข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ ที่ 43
ตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน

ตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึกอันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจาโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓ มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร สาหรับคาว่า
“เสลาเกมส์” เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียน
สาธิต สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวเลข ๔๓
สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดารงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคีมายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓
โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 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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สัญลักษณ์นาโชค (MASCOT)

“น้องสานมิตร”
แนวคิด
ตราประจาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓
"เสลาเกมส์" คือรูปช้างศึก จึงกาหนดให้ช้างศึกเป็นสัญลักษณ์นาโชค 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
ชื่อสัญลักษณ์นาโชค น้องสานมิตร
ผู้ตั้งชื่อ
นางสาวฐิติกัญญ์ โชติวรรธนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 ปีการศึกษา 2560
ผู้ออกแบบสัญลักษณ์นาโชค
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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คาขวัญประจาการแข่งขัน

“เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคีรู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”
ประพันธ์โดย นายพรรษชล ปึกนันตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 ปีการศึกษา 2560
เพลงประจาการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
เพลงประจาการแข่งขัน “เสลาเกมส์”
การกีฬาเสริมสุขสานมิตร
น้องพี่สาธิตร่วมจิตสมานฉันท์
สามัคคีเรารู้แบ่งปัน
สามัคคีเรารู้แบ่งปัน
ทุกคนมาร่วมกัน
เชื่อมสายสัมพันธ์เสลาเกมส์
*เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์
**งานกีฬาสาธิตสามัคคี
รวมพลังปีนี้เราพบกันที่
เสลาเกมส์
สาธิตยี่สิบเอ็ดสถาบันทุกคนมุ่งมั่นร่วมแข่งขันกีฬา
ร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนาร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนา
ด้วยหัวใจแกร่งกล้าในงานกีฬาเสลาเกมส์
เพลง “เสริมสุขสานมิตร สาธิตสามัคคี”
ด้วยปีกแห่งฝัน มุ่งมั่นศรัทธา พวกเราต่างมา ไขว่คว้าเอาชัย สาธิตทุกแห่ง ร่วมแรงร่วมใจ กีฬาก้าวไกล
สายใยผูกพัน ด้วยปีกแห่งรัก เราสามัคคี พวกเราล้วนมี ไมตรีต่อกัน สาธิตน้องพี่ มีใจสร้างสรรค์
เชื่อมความสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา เสริมสุขสานมิตร ด้วยจิตงดงาม พวกเราเล่นตาม กฎกติกา เสลาเกมส์นี้
เปรมปรีดิ์หนักหนา ชื่อเลื่องลือมา สาธิตสามัคคี
ประพันธ์คาร้องโดย อาจารย์ประสรรค์ ตันติเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทานองโดย อาจารย์เฉลิมชัย ไกลทุกข์ ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จังหวัดตาก
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สัญลักษณ์ชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

01 กรีฑา

02 กอล์ฟ

03 ซอฟท์บอล

04 เซปักตะกร้อ

05 เทนนิส

06 เทเบิลเทนนิส

07 บาสเกตบอล

08 แบดมินตัน

09 เปตอง
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10 ฟุตบอล

11 ฟุตซอล

12 ลีลาศ

13 วอลเลย์บอล

14 ว่ายน้า

15 หมากกระดาน

16 ฮอกกี้

17 แฮนด์บอล
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เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
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รายการสินค้าที่ระลึกการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
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รายการสินค้าที่ระลึกการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
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รายชื่อโรงเรียนสาธิตสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ลาดับ
1
2

รายชื่อโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คาย่อ

อักษรย่อ
(ไทย)

อักษรย่อ
ประถม มัธยม
(อังกฤษ)

สาธิตเกษตร

สมก

KUS

 

สาธิตกาแพงแสน

กพส

KUSK

 

สาธิตขอนแก่น

สมข

KKU

 


3

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สาธิตจุฬาประถม

จฬป

CUDE

5

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

สาธิตจุฬามัธยม

จฬม

CUDS



6

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาธิตเชียงใหม่

สมช

CMUD



7

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สาธิตนเรศวร

สมน

NUD



8

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สาธิตพะเยา

สมพ

DSUP



9

สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

สาธิตบูรพา

พมบ

PBU

 

10

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

สาธิตมหาสารคาม
ประถม

ปสธ

MUDS



11

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

สาธิตมหาสารคามมัธยม

สมค

DMSU

12

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

สาธิตรามประถม

มรป

RAM

13

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

สาธิตรามมัธยม

สธ.มร.

DSRU



14

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สาธิตปทุมวัน

ปทว

PDS



สาธิตประสานมิตร
ประถม

ปสป

PSP

สาธิตประสานมิตรมัธยม

ปสม

PSM



สาธิต มศว องครักษ์

สอร

ODS

 

สาธิตศิลปากรประถม

ปศก

EDSU



15
16
17

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย
พัฒนา และสาธิตการศึกษา






18

สาธิตมหาวิทยาศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

19

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สาธิตศิลปากร

มศก

DSU



20

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาธิตสงขลา

สมอ

PSU



21

อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

สาธิตสงขลานครินทร์
ประถม

ปมอ

PPSU

9



กาหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
รหัส
กีฬา

ชนิดกีฬา
พิธีเปิด
พิธีปิด

จานวน
วัน

ธันวาคม 2561
อ2
W

จ3


อ4

พ5

พฤ 6 ศ 7

ส8

อ9


01

กรีฑา

-

-

M/T

Q/F

Q/F

-

-

-

02
03

กอล์ฟ
ซอฟท์บอล

M

M/T
Q

Q
Q

F
Q

Q
Q

F
Q

Q/F

-

04

เซปักตะกร้อ

M

Q

Q

Q

Q

Q

F

-

05

เทนนิส

M

Q

Q

Q/F

Q

Q

F

-

06

เทเบิลเทนนิส

M

Q

Q

Q/F

Q

Q/F

-

-

07

บาสเกตบอล

M

Q

Q

Q

Q

Q

Q/F

F

08
09

แบดมินตัน
เปตอง

M
M

Q
Q/F

Q
Q

F
F

Q
Q

Q
F

Q
Q

F
F

10

ฟุตซอล

M

Q

Q

Q

Q

Q

Q

F

11

ฟุตบอล

M

Q

Q

Q

Q

Q

Q

F

12

ลีลาศ

M

T

F

-

-

-

-

-

13

วอลเลย์บอล

M

Q

Q

Q

Q

Q

Q

F

14
15

ว่ายน้า
หมากกระดาน

-

M/T
M/F

F
F

F
F

M/F

F

F

-

16

ฮอกกี้

M

Q

Q

Q

Q

Q

F

-

17

แฮนด์บอล

M

Q

Q

Q

Q

Q

F

-

 พิธีเปิด – ปิด W– งานเลี้ยง M – ประชุมผู้จัดการทีม T – วันฝึกซ้อม
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สนามที่แข่งขัน

อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร
อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร
สนามพระองค์ดา ม.ราชภัฏพิบลู
2
สงคราม
4
สนามกอล์ฟดงภูเกิดค่ายเอกาทศรถ
6
สนามซอฟท์บอล ม.นเรศวร
ศูนย์กีฬาในร่ม 2 ม.ราชภัฏพิบูล
6
สงคราม
6
สนามเทนนิส 1 ม.นเรศวร
ห้องพระราชทานปริญญาบัตร
5
ม.นเรศวร
ศูนย์กีฬาในร่ม1 และ 2
7
ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม
7
อาคารกีฬาในร่ม ม.นเรศวร
7
สนามเปตอง ม.นเรศวร
สนามฟุตซอล ม.ราชภัฏพิบลู
7
สงคราม
สนามกีฬากลางฟุตบอล 1 ม.นเรศวร
7
สนามฟุตบอล 2 ม.นเรศวร
หอประชุมใหญ่อเนกประสงค์ใหม่
1
ม.นเรศวร
โรงยิมเนเซียม ม.ราชภัฏพิบูล
7
สงคราม
2
สระว่ายน้าสุพรรณกัลยา ม.นเรศวร
6
อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร
สนามฟุตบอล 2
6
ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม
สนามแฮนด์บอล
6
ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม
Q – วันแข่งขัน F – วันชิงชนะเลิศ

จานวนเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และโล่นักกีฬาดีเด่น
จานวนเหรียญของ
ชนิดกีฬา

รหัส
กีฬา

ชนิดกีฬา

01

กรีฑา

74

74

74

02

กอล์ฟ

24

24

03

ซอฟท์บอล

2

04

เซปักตะกร้อ

05

เทนนิส

จานวนเหรียญของนักกีฬา
รวม

ทอง เงิน ทองแดง

รวม

จานวน
จานวน
โล่
เกียรติ
นักกีฬา
บัตร
ดีเด่น

จานวน
โล่อื่นๆ

ทอง

เงิน

ทองแดง

222

174

174

174

522

6

528

24

72

54

54

54

162

12

174

2

4

8

36

36

72

144

2

146

2

2

4

8

10

10

20

40

2

42

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 โล่

11

ฟุตบอล

3

3

6

12

75

75

150

300

3

309

ยิงประตู
สูงสุด 3 โล่
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

ว่ายน้า

116 116

116

348

188

188

188

564

12

576

15

หมาก
กระดาน

36

36

36

108

90

90

90

270

18

288

16

ฮอกกี้

4

4

4

12

56

56

112

224

4

228

17

แฮนด์บอล

3

3

6

12

48

48

96

192

3

195

1,874

4,338

112

4,460

รวม

409 409

518

1,336 1,232 1,232

11

10

สรุปผลการประเมิน
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สรุปผลประเมินการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอานวยการ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
*******************************************************************
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การประเมินการจัดการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ครั้งที่ 1/2561 มีจานวนผู้ตอบแบบประเมินจานวน 36 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
สถานภาพ

จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน

ร้อยละ

ผู้บริหาร
คณะกรรมการฝ่าย
ทีมกีฬา

11
24
1

30.56
66.67
2.78

รวม

36

100

จากตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ
เพศ

จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
ไม่ตอบ

16
19
1

44.44
52.78
2.78

ชาย

16

44.44

จากตารางที่ 2 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจานวน 36 คน เป็นเพศหญิง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78 เป็นเพศชาย 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.44
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกสถำบัน
จานวน
แบบสอบถาม ร้อยละ
ที่ได้รับคืน

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

1

2.78

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

6

16.67

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน 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

36

100

รวม

จากตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกสถำบัน พบว่า ผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมดจานวน 36 คน ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ครั้งที่ 1/2561
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ
จำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็น
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความพึงพอใจ
มาตรฐาน

ความคิดเห็น

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. ด้านการดาเนินการประชุม
2.1 พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอานวยการครั้งที่ 1

4.39

0.55

มาก

2.2 การแนะนาคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

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 การอานวยความสะดวกในการประชุม

4.42

0.73

มาก

3. ภาพรวมของการดาเนินการประชุม

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
จากตารางที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมการประชุมอยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.28, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุด คือ การลงทะเบียนและการต้อนรับ และวัน เวลา ในการจัดการประชุม (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =
4.61,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่าที่สุดคือ ความครบถ้วนและ
ชัดเจนของเอกสารที่ใช้ในการประชุม (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.11, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.04)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น
1
2
3

การเชิญไปประชุมให้เชิญกรรมการอานวยการ เพราะกรรมการอานวยการตามข้อบังคับ ประกอบไปด้วย ผอ.
หัวหน้ากลุ่ม
ควรส่งระเบียบไปอ่านก่อนประชุม
ควรได้มีการเสนอข้อเสนอแนะของระเบียบการแข่งขันต่อคณะกรรมการบริหาร
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ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การประเมินการจัดการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ครั้งที่ 2/2561 มีจานวนผูต้ อบแบบประเมินจานวน 237 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
สถานภาพ

จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน

ร้อยละ

ผู้บริหาร

18

7.59

คณะกรรมการฝ่าย

140

59.07

ทีมกีฬา

55

20.21

ไม่ตอบ

24

10.13

รวม

237

100

จากตารางที่ 1 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 59.07
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ
เพศ

จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน

ร้อยละ

ชาย

144

60.76

หญิง

89

37.55

ไม่ตอบ

4

1.69

237

100

ชาย

จากตารางที่ 2 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ พบว่า ผูต้ อบ
แบบประเมินทั้งหมดจานวน 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 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำบัน
สถาบัน

จานวน

ร้อยละ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

11

4.64

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา

8

3.38

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

1.69

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

5

2.11

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

21

8.86

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

2.53

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

6

2.53

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

6

2.53

โรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

14

5.91

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

4

1.69

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

14

5.91

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ายประถม

9

3.80

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ายมัธยม

16

6.75

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

10

4.22

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
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8.02

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

25

10.55

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

8

3.38

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

7

2.95

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

13

5.49

โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5

2.11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

1.69

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

5

2.11

ไม่ตอบ

9

3.80

237

100

รวม
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จากตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำบัน พบว่า ผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมดจานวน 237 คน ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.55
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมคณะการการบริหารและคณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ครั้งที่ 2/2561
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกตำมระดับ
ควำมเหมำะสม
ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน

ความคิดเห็น

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

2.1 การแสดงต้อนรับ

4.38

0.72

มาก

2.2 ขบวนธงและถ้วยเกียรติยศประจาการแข่งขัน

4.30

0.72

มาก

2.3 การแนะนาทูตกีฬา

4.15

0.81

มาก

2.4 การแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43

4.30

0.73

มาก

3.1 พิธีเปิดการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43

4.32

0.64

มาก

3.2 การดาเนินงานประชุมคณะกรรมการอานวยการครั้งที่ 2/2561

4.38

0.62

มาก

3.3 การประชุมกลุ่มย่อย

4.32

0.76

มาก

2. ความเหมาะสมด้านกิจกรรม

3. ความเหมาะสมด้านการดาเนินการประชุม
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ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน

ความคิดเห็น

3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม

4.34

0.75

มาก

3.5 ความครบถ้วนและชัดเจนของเอกสารที่ใช้ในการประชุม

4.30

0.82

มาก

3.6 การอานวยความสะดวกในการประชุม

4.45

0.65

มาก

4. ภาพรวมของการดาเนินการประชุม

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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมการประชุมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.38,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจสูงทีส่ ุด คือ
วัน เวลา ในการจัดการประชุม (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.51,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
พึงพอใจต่าที่สุดคือ การแนะนาทูตกีฬา (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.15, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น
1

ขอชื่นชมในความพร้อมของเจ้าภาพทั้งทางด้านสถานที่แข่งขันกีฬาและการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ และอาจจะมี
ขาดตกเรื่องเอกสารที่ให้แก้แต่ยังไม่ได้รบั การแก้ไข

2

เจ้าภาพจัดเตรียมงานได้ดีมาก มีความสมบูรณ์แบบดีมาก

3

อาคารสถานที่ในการประชุมดีมาก สะดวกสบาย มีความเหมาะสมดีมาก

4

ขอชื่นชมการเตรียมงานที่นา่ รัก และมีความพร้อม

5

การจัดประชุมในภาพรวมถือว่าดี แต่ขาดในเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาสาธิตฯ ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยและรอบนอก

20

6

ห้องประชุมแถลงข่าวร้อนมาก (3)

7

ไฟหน้าเวทีสว่างไม่พอ ไม่เน้นตามจุดที่เป็นปัจจุบัน เช่น ตอนทูตกีฬาขึ้นพูดแสงมืดสนิท (2)

8

การประชุมกระชับและรวดเร็วดี

9

ขอบพระคุณที่ดูแลอานวยความสะดวกในทุกเรื่อง

10 ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมาก ค่อนข้างรวบรัดชัดเจนไม่เยิ่นเย้อ นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีส่วนช่วยอย่างมากมาย
11 การประชุมกลุ่มย่อยควรมีการแจกเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาและมีความเตรียมพร้อมของเอกสาร
รวมถึงควรชี้แจงรายละเอียดในระเบียบการแข่งขันให้ชัดเจนก่อนลง สธ. ไม่ใช่มาชี้แจงในภายหลังแล้วจึงให้ตัด
รายการออก
12 การประชุมแยกตามชนิดกีฬา ควรเตรียมความพร้อมและควรเริ่มประชุมตามเวลาไม่ใช่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งรอกว่า
ครึ่งชั่วโมง ควรจะเตรียมให้พร้อมกว่านี้ (เทนนิส)
13 ดีอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ
14 เป็นกาลังใจให้เจ้าภาพ
15 เป็นกาลังใจในการทางานสาธิตสามัคคีอย่างมีความตั้งใจ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ที่
จะช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อมี-ไม่มี ก็ช่วยกันไปด้วยความยินดี
16 ประธานการจัดการแข่งขันกีฬาไม่มา อาจารย์ทุกสถาบันเดินทางมาไกลจากทั่วประเทศเพื่อมาแค่เพียงตรวจสอบ
สธ.2 ,3
17 การแถลงข่าวยังไม่แน่นอนในกระบวนการ
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สรุปผลแบบประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
“เสลาเกมส์”
********************************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมิน
ทั้งสิ้นจานวน 1500 ฉบับ มีจานวนผูต้ อบแบบประเมินจานวน 1080 คน คิดเป็นร้อยละ 72 มีรายละเอียดผลการ
ประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
532
534
14
1080

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
49.26
49.44
1.30
100

จากตารางที่ 1 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมดจานวน 1080 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 534 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
5
12
768
79
196
8
12
1080

สถานภาพ
ผู้บริหาร
กรรมการดาเนินงาน
นักกีฬา
ผู้ปกครอง
ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ ึกสอน/สวัสดิการทีม
อื่น ๆ
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
0.46
1.11
71.11
7.31
18.15
0.74
1.11
100

จากตารางที่ 2 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมดจานวน 1080 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจานวน 768 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมชนิดกีฬำ
กีฬา

จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน

ร้อยละ

กรีฑา

147

13.61

กอล์ฟ

27

2.50

ซอฟท์บอล

28

2.59

เซปักตะกร้อ

25

2.31

เทนนิส

34

3.15

เทเบิลเทนนิส

60

5.56

บาสเกตบอล

85

7.87

แบดมินตัน

54

5.00

เปตอง

91

8.43

ฟุตบอล

49

4.54

ฟุตซอล

69

6.39

ลีลาศ

26

2.41

วอลเลย์บอล

41

3.80

ว่ายน้า

64

5.93

หมากกระดาน

117

10.83

ฮอกกี้

68

6.30

แฮนด์บอล

88

8.15

ไม่ตอบ

15

1.39

รวม

1080

100

จากตารางที่ 3 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมชนิดกีฬำ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมดจานวน 1080 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬากรีฑาจานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
“เสลาเกมส์”
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกตำมระดับ
ควำมเหมำะสม
ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน

หัวข้อ

1. ความเหมาะสมด้านการจัดการแข่งขัน
1.1 สนามและอุปกรณ์สาหรับฝึกซ้อม

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

2.1 แพทย์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจาสนาม

3.71

1.19

มาก

2.2 การประชาสัมพันธ์ในสนามแข่งขัน

3.50

1.21

มาก

2.3 ความเหมาะสมของสถานทีจ่ อดรถ

3.32

1.21

มาก

2.4 การรักษาความปลอดภัย

3.60

1.22

มาก

2.5 การจัดนันทนาการ

3.27

1.28

มาก

2.6 การออกร้านขายสินค้า

3.19

1.30

มาก

2.7 การจัดบริการห้องสุขา

3.04

1.34

มาก

3.1 การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

3.55

1.64

มาก

3.2 พิธีมอบเหรียญรางวัล

3.47

1.61

มาก

3.3 ความประทับใจโดยภาพรวมต่อการจัดการแข่งขันของกีฬาชนิดต่าง ๆ

3.65

1.77

มาก

2. ความเหมาะสมด้านการอานวยความสะดวก

3. ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ
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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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยรวมต่อการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ใน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.65,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.77)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยพบว่าผลการประเมินให้ระดับคุณภาพส่วนใหญ่ของการดาเนินงานอยู่ในระดับ มาก
เรียงลาดับจากรายการที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ลาดับแรก เป็นดังนี้ ความปลอดภัยในการใช้สนาม
(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.83,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.18) การรายงานผลการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.74, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.23) มาตรฐานของกรรมการตัดสิน (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.71,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.44)

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น
จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดกีฬาชนิดต่าง ๆ ในกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ปรากฏผลดังนี้
1. กรีฑา
1.1 การรายงานผลการแข่งขันพุ่งแหลนหญิง ม.ปลายไม่ถูกต้อง คนที่ตกรอบคัดเลือกไปแล้ว
แต่ติดผลลาดับที่ 8 ในการรายงานผลตอนสุดท้าย
1.2 การประชุมด่วนควรแจ้งล่วงหน้า เพราะผู้จัดการทีมคุมหลายกีฬา
1.3 ควรปรับปรุงด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์บางประเภท
1.4 สนามแข่งแข็งไปหน่อย ประกาศเรียกไม่ค่อยได้ยิน ห้องน้ามีน้อย
1.5 ห้องน้าแย่มาก
1.6 ควรมีพัดลมให้บ้าง
1.7 ให้แข่งเยอะกว่านี้หน่อย
1.8 การรับคิวมอบเหรียญให้เป็นระบบกว่านี้
1.9 พิธีมอบเหรียญควรพิมพ์ชื่อสถิติมาแล้วให้นักกีฬามาเลย
1.10 ควรจัดโปรแกรมแข่งให้ไม่ตรงกันกับการแข่งต่อไป
1.11 มอบเหรียญรางวัลช้ามาก ไม่ประกาศว่าทาลายสถิติ
25

1.12 กรรมการตัดสินไม่ดูให้ละเอียดถึงเห็นก็ไม่ปรับฟาล์วแล้วปล่อยไป กรรมการใจดีไปที่เห็น
คนอื่นผิดแล้วนิ่งเฉย
2. กอล์ฟ
2.1 การจัดกิจกรรมไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีความเป็นมืออาชีพ คณะกรรมการล่าช้า ทั้งในการ
จัดการแข่งขันและการตัดสิน
2.2 ความปลอดภัยน้อยมากรถยนต์สามารถเข้ามาในบริเวณกรีน การแข่งขันซึ่งมองดูแล้วไม่
เหมาะสมอย่างมาก
2.3 สนามไม่ได้มาตรฐาน
2.4 กรรมการน้อย
2.5 กติกากับสภาพอากาศควรพิจารณาให้เหมาะสมกันกับเด็กที่เป็นเยาวชนอายุน้อย
3. ซอฟท์บอล
3.1 พื้นสนามมีหลุมมากเกินไป พื้นไม่สม่าเสมอ อาจทาให้ข้อเท้าพลิกได้
4. เซปักตะกร้อ
4.1 สนามไกลจากที่พักเกินไป
4.2 เป็นการจัดการแข่งขันได้มาตรฐาน
4.3 ควรเพิ่มด้านนันทนาการ ความสนุกสนานครับ
4.4 ไม่มีหรือเตรียมจัดสนามไว้ให้ซ้อม
4.5 การรายผลการแข่งขันขึ้นเว็บไซต์ช้าไปหน่อย
5. เทนนิส
5.1 ห้องน้าสนาม 1 มี 2 ที่ น่าจะให้รถบริการห้องน้าจากสนาม 1 มา 2 แทน
5.2 จัดเต็นท์ให้พอตามจานวนโรงเรียน
6. เทเบิลเทนนิส
6.1 ตอนซ้อมควรเปิดแอร์
6.2 ควรวางแผนการจัดวันแข่งขันให้ดีกว่านี้ ไม่ควรเลื่อนตารางแข่งจากที่ระบุไว้แต่แรก
6.3 ควรมีห้องน้าที่อยู่ใกล้กว่านี้และควรมีโต๊ะปิงปองมากขึ้นควรมีที่พักที่ใกล้กว่านี้
6.4 ควรทาความสะอาดให้สะอาดกว่านี้
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6.5 ควรมีโต๊ะซ้อม
6.6 อยากให้มอบเหรียญรางวัลในสนามแข่งขัน
6.7 ร้านน้า ข้าว ขนมไม่มีขายบริเวณใกล้ๆ
6.8 การจัดโปรแกรมประเภทเดี่ยวและคู่ล่าช้า
6.9 พื้นสนามที่ใช้ในการแข่งขันลื่น
6.10 ควรแยกสนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่ไม่ใช่สนามแข่งขัน ทาให้นักกีฬาฝึกซ้อมน้อย
7. บาสเกตบอล
7.1 การประชาสัมพันธ์ในสนามควรดีกว่านี้ครับ เช่น การประกาศชื่อนักกีฬาควรดีกว่านี้
7.2 สนามแต่ละกีฬาห่างกันมาก
7.3 สนามฝึกซ้อมบริเวณใกล้เคียงไม่มี
7.4 สนามบาสมัธยมต้นเล็กและแคบไป อากาศชื้นอากาศถ่ายเทน้อย
7.5 การแข่งขันใช้เวลานาน
7.6 ห่วงเชิดขึ้นและเอียง ทาให้ยิงบาสยาก
7.7 ผู้ตัดสินปล่อยให้กองเชียร์เข้าใกล้สนาม
7.8 ผู้ตัดสิน (บางคน) เดินตัดทางวิ่งนักกีฬา
7.9 สนามแข่งขันแย่มาก
8. แบดมินตัน
8.1 line man ควรเช็คเส้นดีกว่านี้
8.2 ปรับปรุง "ห้องน้า"
8.3 อบรมกรรมการผู้ตัดสินให้ดีมากกว่านี้ และให้กรรมการผู้ตัดสินห้ามสายตาสั้น ยาว
หรือเอียง ตัดสินเด็ดขาด
8.4 ควรมีทางระบายอากาศมากขึ้น และ และเพิ่มพื้นที่สาหรับผู้ชมมากขึ้น
8.5 เพิ่มร้านค้าเพิ่มสถานที่จอดรถ
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9. เปตอง
9.1 ไม่มีน้าดื่มให้แต่ละโรงเรียน และน้าแข็งไม่เพียงพอ
9.2 มีร่มให้นักกีฬา
9.3 สนามเปตองหินเยอะเกินไป
9.4 นักกีฬาเจ้าภาพควรมีมารยาทมากกว่านี้
9.5 สนามฝึกซ้อม / แข่ง น้อยเกินไป
9.6 ห้องน้าไม่ค่อยประทับใจ
10. ฟุตบอล
10.1 กรรมการและสถานที่ ควรมีความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน
10.2 ควรมีการปรับสภาพสนาม เช่น ความเรียบและหญ้า ให้มีความพร้อมมากกว่านี้
สภาพสนามแข็งเกินไป โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา
10.3 สูจิบัตรไม่ถูกต้อง มีรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลมาใส่ฟุตบอล รวมทั้งสูจิบัตรควรมีการจัดพิมพ์
ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิดของนักกีฬา เพื่อให้ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอน ได้ตรวจสอบว่านักกีฬา
โรงเรียนอื่น ๆ เกิดตามระเบียบการแข่งขันหรือไม่
10.4 ผู้ตัดสินเคร่งครัดกติกาสากลมากเกินไป บางครั้งควรคานึงถึงความปลอดภัยของเด็กบ้าง
เนื่องจากเป็นนักกีฬาระดับนักเรียน
11. ฟุตซอล
11.1 ห้องน้าไกล
11.2 สนามแข่งไม่ดี
11.3 ตัดสินช้า มองไม่ทั่วสนามมากพอ
11.4 สภาพสนามมีฝุ่นเยอะ ทาให้นักกีฬาเสียการทรงตัวได้ง่าย ควรมีการทาความสะอาดหรือ
เตรียมสภาพสนามให้มีความพร้อม
11.5 ควรบริหารจัดการเรื่องพื้นที่อบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันและพื้นที่ชมการแข่งขัน
สาหรับผู้ปกครองให้เหมาะสมมากกว่านี้
12. ลีลาศ
12.1 ควรตรวจสอบคุณสมบัติกีฬาให้ละเอียด ว่าใครลงได้ใครลงไม่ได้ตามระเบียบ
12.2 ควรมีถังขยะในห้องน้า
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13. วอลเลย์บอล
13.1 ควรจัดสนามแข่งให้ได้มาตรฐาน จัดห้องสุขา ที่จอดรถ บริการรับ-ส่งนักกีฬา หรือ
รถไฟฟ้าให้ความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
13.2 ห้องสุขาค่อนข้างแย่/สนามแข่งไกล ไม่ได้มาตรฐาน การเดินทางลาบาก
14. ว่ายน้า
14.1 ร้อน
14.2 ดีแล้ว
14.3 ของบประมาณเยอะหน่อยนะครับนักกีฬาลาบาก
14.4 ตามเต็นท์ควรจะมีลาโพงเวลาเจ้าหน้าที่เรียกรายงานตัวเด็กควรจะได้ยิน
14.5 ไม่มีอาหารขายต้องไปซื้อข้างนอกเป็นการเสียเวลา
14.6 ที่จอดรถไม่สะดวกจอดได้น้อย
14.7 ควรมีเครื่องขยายเสียงเพิ่มตามจุดกระจายให้ได้ยินทั่วถึง
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 ประกาศผลหมากกระดานผิดทาให้เกิดความเข้าใจผิด ควรรอบคอบมากกว่านี้
15.12 อาจเพิ่มปากกาในห้องแข่งขัน เพิ่มเวลาระหว่างการแข่งขัน
15.13 แยกห้องซ้อมตามสังกัดโรงเรียนและความพร้อมของห้องซ้อม
29

15.14 การอานวยความสะดวกของเจ้าภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจ การรายงานผลการแข่งขัน
ล่าช้ามาก ทาให้มีผลต่อการวางแผนการเล่น
15.15 ควรเพิ่มวิธีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันให้มากกว่านี้
15.16 การประกาศผลการแข่งขันควรมีบอร์ดแสดงผลของแต่ละคู่ที่ชัดเจน และแบ่งส่วนการ
ติดประกาศให้เรียบร้อยง่ายต่อการติดตามหรือถ้าพิมพ์ผลแต่ละวันให้ ร.ร.ต่าง ๆ จะดีมาก
16. ฮอกกี้
16.1 จัดสนามให้พร้อมไวกว่าเดิม เพื่อให้นักกีฬาฝึกซ้อม
16.2 ภาพรวมดีมาก
16.3 บอลบอยไม่ทางาน
16.4 กรรมการตัดสินพลาดบ้างเป็นบางครั้งคราว อากาศร้อนเกินไป
16.5 หาที่กินข้าวยากมากทั้งในสนามแข่งและที่พัก
16.6 ขอสนามหญ้าเทียม
17. แฮนด์บอล
17.1 ควรมีอะไรบังแดดตรงสนาม และเพิ่มห้องน้าให้อยู่ใกล้สนามให้มากขึ้น
17.2 เพิ่มที่นั่งคนดู / ผู้ชม
17.3 ห้องน้าไม่สะอาด
17.4 กรรมการไม่มีความยุติธรรม
17.5 ไม่มีความมาตรฐานของสนาม
17.6 ไม่มีที่นั่งสาหรับผู้ชม ต้องหาที่นั่งเอง เต็นท์ที่จัดไม่เพียงพอ
17.7 ทุกอย่างไม่มีความพร้อม ทั้งสนามที่ตอนแรกตีเส้นผิดและอีกมากมาย
17.8 ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ได้แก้ปัญหาเท่าที่ควร
17.9 ควรมีความพร้อมมากกว่านี้
17.10 ควรจัดที่นั่งให้ผู้ปกครองเชียร์ลูก ๆ เช่น สแตนเชียร์
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สรุปผลแบบประเมินพิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
******************************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การประเมินพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทัง้ สิ้นจานวน 400
มีจานวนผู้ตอบแบบประเมินจานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
98
185
3
286

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
34.27
64.69
1.05
100

จากตารางที่ 1 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมดจานวน 286 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 64.69
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
สถานภาพ

จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน

ร้อยละ

ผู้บริหาร

7

2.45

กรรมการดาเนินงาน

29

10.14

นักกีฬา

58

20.28

ผู้ปกครอง

91

31.82

ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ ึกสอน/สวัสดิการทีม

15

5.24

อื่น ๆ

80

27.97

ไม่ตอบ

6

2.10

รวม

286

100

จากตารางที่ 2 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมดจานวน 286 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองจานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกตำมระดับ
ควำมเหมำะสม
ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน

หัวข้อ

1. ความเหมาะสม/ความพร้อม
1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในพิธีเปิด

4.23

0.77

มาก

1.2 ลาดับขั้นตอนของพิธีการ

4.34

0.71

มาก

1.3 สถานที่ที่ใช้ในพิธีเปิด

4.31

0.81

มาก

1.4 ระบบแสง สี เสียง

4.61

0.65

มากที่สุด

1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย

4.30

0.76

มาก

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

2. ความเหมาะสมด้านกิจกรรม

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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยรวมต่อพิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
“เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.59,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงลาดับจากรายการทีม่ ีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ลาดับแรก เป็นดังนี้ การแสดงในพิธีเปิด (ค่าเฉลี่ย
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เลขคณิต = 4.70,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) การแสดงเชียร์ของเจ้าภาพ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 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 จะทาให้งานดูยิ่งใหญ่กว่านี้ แต่พอใจกับงานนี้มาก ๆ
5. ชุดขบวน แปรธง น่าจะใช้ท่อนเพลงประจาแต่ละโรงเรียนมา remix กัน
6. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเข้าร่วมพิธีเปิด ขอขอบพระคุณมากค่ะ
7. ทาดีที่สุดแล้วค่ะ
8. มีข้อผิดพลาดการเรียนเชิญประธาน พิธีกรพูดติดขัด
9. จานวนนักกีฬาร่วมขบวนพาเหรด รร.ละ 12 คน น้อยเกินไปไม่เหมาะสม
10. เรียกตัวผู้เชิญธง + ขบวนพาเหรดเร็วเกินไป
11. เริ่มช้ากว่าตารางเวลา
12. เริ่มพิธีไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด 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 รวมถึงนักแสดงร่วมพิธีเปิดทุกการแสดงทาได้ดีมาก
เสียดายนักกีฬาไม่ได้ร่วมชมความสวยงามนี้
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สรุปผลแบบประเมินพิธีปดิ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
********************************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การประเมินพิธีปดิ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทั้งสิ้นจานวน 400
มีจานวนผู้ตอบแบบประเมินจานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
119
145
8
272

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
45.75
53.31
2.94
100

จากตารางที่ 1 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ พบว่า ผูต้ อบ
แบบประเมินทั้งหมดจานวน 272 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53.31
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
2
17
51
100
32
63
7
272

สถานภาพ
ผู้บริหาร
กรรมการดาเนินงาน
นักกีฬา
ผู้ปกครอง
ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ ึกสอน/สวัสดิการทีม
อื่น ๆ
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
0.74
6.25
18.75
36.76
11.76
23.16
2.57
100

จากตารางที่ 2 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า ผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมดจานวน 272 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกตำมระดับ
ควำมเหมำะสม
ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน

หัวข้อ

1. ความเหมาะสม/ความพร้อม
1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในพิธปี ิด

4.23

0.78

มาก

1.2 ลาดับขั้นตอนของพิธีการ

4.33

0.69

มาก

1.3 สถานที่ที่ใช้ในพิธีปิด

4.42

0.72

มาก

1.4 ระบบแสง สี เสียง

4.72

0.51

มากที่สุด

1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย

4.34

0.82

มาก

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

2. ความเหมาะสมด้านกิจกรรม

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
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จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยรวมต่อพิธีปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
“เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.38,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลาดับจากรายการที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ลาดับแรก เป็นดังนี้ ระบบแสง สี เสียง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =
4.72,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) การแสดงเชียร์ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.65,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) การ
แสดงในพิธปี ิด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.56,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67)

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น
จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพิธีปิด ปรากฏผลดังนี้
1. มินคิ อนเสิร์ตควรนานกว่านี้
2. ชอบสถานที่พิธีปิด-เปิด
3. ดีอยู่แล้ว
4. สแตนด์เชียร์ดีมาก
5. ทีมงานโรงเรียนสาธิต ม.น. และนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมาก
6. ยอดเยี่ยมทั้งพิธีเปิดและปิด
7. การจัดกีฬาดีมาก ๆ ชื่นชม ชื่นชอบ
8. ได้รับความสุข ความบันเทิง มีการจัดการที่ดี
9. ขอบคุณสาหรับการดูแล โรงเรียนประสานมิตร ประทับใจมาก
10. ควรรวบรัดเวลาให้เป็นไปตามกาหนดการ การแสดงของเจ้าภาพเยอะไป
11. สวยงาม แสงสีเสียงดีมาก
12. อยากให้จัดนานกว่านี้
13. เด็ก ๆ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนดีมาก
14. การแสดงควรเน้นเรื่องกีฬามากกว่านี้
15. การแสดงพิธีปิดดีมาก
16. การแสดงนานเกินไป จะหลับ ลาดับขั้นที่ประชุมในพิธีการปรับเปลี่ยนกะทันหันเกินไป ไม่เหมือนที่
คุยกันไปในตอนแรก
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สรุปผลแบบประเมินสถานที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
“เสลาเกมส์”
*************************************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การประเมินสถานที่พักในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทั้งสิน้ จานวน
1000 ฉบับ มีจานวนผู้ตอบแบบประเมินจานวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
299
409
24
732

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
40.85
55.87
3.28
100

จากตารางที่ 1 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ พบว่า ผูต้ อบ
แบบประเมินทั้งหมดจานวน 732 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 55.87
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
576
59
29
9
29
30
732

สถานภาพ
นักกีฬา
กรรมการดาเนินงาน
ผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีม
อื่น ๆ
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
78.69
8.06
3.96
1.23
3.96
4.10
100

จากตารางที่ 2 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมดจานวน 732 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจานวน 576 คน คิดเป็นร้อยละ 78.69
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อสถานที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกตำมระดับ
ควำมเหมำะสม
ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน
3.02
1.70
ปานกลาง
3.72
0.96
มาก
3.77
0.98
มาก
3.69
1.01
มาก
3.53
1.05
มาก
3.66
1.02
มาก
มาก
3.61
1.00
มาก
3.60
1.01
มาก
4.01
0.95
มาก
3.73
1.00

หัวข้อ
1. การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่พัก
2. การประสานงานของเจ้าภาพ
3. การอานวยความสะดวกของอาสาสมัครประจาทีพ่ ัก
4. สถานที่ตั้งของที่พัก
5. ความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ
6. ความสะอาดของที่พัก
7. ความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องนอน
8. ระบบสาธารณูปโภค
9. การรักษาความปลอดภัย
10. ภาพรวมเกี่ยวกับสถานที่พกั
โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยรวมต่อสถานที่พักในการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 3.73,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยพบว่าผลการประเมินให้ระดับคุณภาพส่วนใหญ่ของการดาเนินงานอยู่ในระดับ มาก ยกเว้นการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่พักระดับความเหมาะสมของการดาเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงลาดับจากรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไปน้อยที่สดุ 3 ลาดับแรก เป็นดังนี้ การรักษาความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.01,
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.95) การอานวยความสะดวกของอาสาสมัครประจาที่พัก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 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. น้าไหลเบา
3. สถานที่แข่งบางชนิดกีฬาอยู่ไกล
4. ควรติดตั้งฝักบัวในการอาบน้า
5. ไม่ควรให้บุคคลภายนอก นิสิต อาจารย์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่พักนักกีฬา
6. น้าในห้องน้ามีสีเหลือง
7. แอร์เย็นมาก
8. ห้องน้าไม่ดีเลย ห้องน้าต้องสะอาดมากกว่านี้
9. ชักโครกกดไม่ลง สายยางน้อย
10. ควรปรับปรุงห้องน้า
11. เครื่องนอนไม่สะดวก
12. ไม่อยากให้มียุง
13. ห้องนอนควรแยกนอนเป็นกีฬา เนื่องจากตื่นไม่พร้อมกัน ทาให้รบกวนการพักผ่อน
14. ควรมีห้องอาบน้าให้มากขึ้นเนื่องจากมีจานวนน้อย ห้องอาบน้าไม่เพียงพอ
15. สถานที่ตากผ้าน้อย
16. อยากให้หาที่พักดีกว่านี้ และอยากให้จัดเป็นระบบมากกว่านี้
17. แอร์เสีย
18. โรงเรียนที่ไม่ได้พักกับโรงเรียนอื่นเหงามากครับปีนี้ยังไม่ได้เจอ และทักทายโรงเรียนสาธิตอื่น ๆ เลย
และการเดินทางค่อนข้างลาบากมาก และบางที่ก็อยากไปดูกีฬาอื่นก็ไม่สามารถเดินทางได้ แต่
ภาพรวมของสถานที่พักก็ถือว่าดี
19. ควรกั้นที่นอนเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
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20. อยากให้สถานที่พักของอาจารย์ เเละนักกีฬาดีกว่านี้ครับ เเละมีที่อาบน้าเพียงพอสาหรับอาจารย์
เเละนักเรียน
21. ไร้ที่ติ
22. สถานที่พักไม่เหมาะสาหรับนักกีฬา เพราะนักกีฬาทุกประเภทต้องนอนรวมกัน ที่พักไม่แยก
หญิงชาย ทาให้ไม่สะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ที่สุขาไม่เพียงพอต่อจานวนประชากรที่เข้าพัก
23. คุณไม่จริงใจในการเป็นเจ้าภาพ
24. ที่นอนมีเห็บ น้าไม่ค่อยไหล ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้
25. การประสานงานไม่ค่อยใส่ใจดูเเล
26. เห็นใจเจ้าภาพถ้ามหาวิทยาลัยไม่ให้ความร่วมมือเรื่องหอพักก็แจ้งกันล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหา
ในความไม่พร้อม ทั้งสถานที่ บุคลากรไม่ประสาน รปภ. ไม่รู้ว่าจะมีการแข่งขันกีฬาอะไรทั้งสิ้น ไม่มี
ใจบริการ ไม่รับแขก เจ้าหน้าที่ประจาตึกน่าจะรักษาหน้าของฐานะเจ้าภาพบ้าง
27. ถ้าไม่มีความพร้อมแบบนี้ก็ไม่ควรขอจัดเป็นเจ้าภาพ ให้โรงเรียนมีความร่วมมือ มากกว่านี้ค่อยจัด
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สรุปผลแบบประเมินการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
******************************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การประเมินการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” แจกแบบประเมินทั้งสิน้ จานวน 2100 ฉบับ
มีจานวนผู้ตอบแบบประเมินจานวน 1160 คน คิดเป็นร้อยละ 55.24 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ
เพศ

จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
ไม่ตอบ
รวม

567
513
80
1160

48.88
44.22
6.90
100

จากตารางที่ 1 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศ พบว่า ผูต้ อบ
แบบประเมินทั้งหมดจานวน 1160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 567 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ
จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน
11
126
857
24
97
20
25
1160

สถานภาพ
ผู้บริหาร
กรรมการดาเนินงาน
นักกีฬา
ผู้ปกครอง
ผู้จัดการทีม/ผูฝ้ ึกสอน/สวัสดิการทีม
อื่น ๆ
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
0.95
10.86
78.88
2.07
8.36
1.72
2.16
100

จากตารางที่ 2 แสดง จานวนและร้อยละของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมดจานวน 1160 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจานวน 857 คน คิดเป็นร้อยละ 78.88
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกตำมระดับ
ควำมเหมำะสม
ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน

หัวข้อ

1. การต้อนรับของเจ้าภาพ

3.79

0.93

มาก

2. การประชาสัมพันธ์

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. การจัดจาหน่ายสินค้าที่ระลึก

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 เสริมสร้างให้นักเรียนมีน้าใจนักกีฬา 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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ระดับความเหมาะสม
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
เลขคณิต
ความเหมาะสม
มาตรฐาน

หัวข้อ

15. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษ และมีโอกาสแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

4.01

1.24

มาก

16. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน

3.99

1.21

มาก

17. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้โรงเรียนสาธิตที่สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน

3.96

1.20

มาก

18. กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เกิดความพร้อมในทุกๆ ด้าน อย่างเต็ม
ศักยภาพ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและจังหวัด

3.93

1.26

มาก

โดยแปลความหมายระดับความเหมาะสมจาก
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจโดยรวมต่อการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
“เสลาเกมส์”อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 2.17,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.98) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยพบว่าผลการประเมินให้ระดับคุณภาพส่วนใหญ่ของการดาเนินงานอยู่ในระดับ มาก เรียงลาดับจากรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ลาดับแรก เป็นดังนี้ กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ

พิเศษ และมีโอกาสแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.01,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.24) การให้บริการ
ฝ่ายแพทย์และพยาบาล (ค่าเฉลีย่ เลขคณิต = 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 กันเพื่อสานสัมพันธ์อันดีงาม
6. ทาดีแล้ว ทาต่อไป
7. ร้อน
8. ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
9. ควรมีห้องน้าที่สะอาดกว่านี้ เพราะสกปรกจนไม่อยากเข้า อยากให้มีที่อานวยความสะดวกต่อทุก
กีฬา
10. อยากให้ประสานงานดีกว่านี้ ต้องการกรรมการที่ยุติธรรม
11. ควรมีรถขนส่งที่ชัดเจนเพราะการเดินทางเป็นไปได้ยาก รวมทั้งแผนที่ไม่ชัดเจนและยากต่อการทา
ความเข้าใจ
12. สถานที่รับรองผู้ปกครองและผู้มาชมไม่มีความสะดวกสบายมากนัก รปภ.ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เส้นทาง
13. อยากให้มีการจัดการเรื่องเวลาที่แน่นอน
14. ไม่มีกรรมการจัดงาน ไม่มีรถรับส่งระหว่าง ม.นเรศวรและราชภัฏ สนามและพิธีการหมอบเหรียญไม่
มีความพร้อม การจัดการมีปัญหา ความล่าช้าของการมอบเหรียญ
15. ควรปรับปรุงสนามการแข่งขันกีฬาให้มีความพร้อมและความเหมาะสมกว่านี้ ห้องน้าไม่ถูก
สุขลักษณะ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
16. มีของขายมากกว่านี้
17. ต้องการร้านจาหน่ายน้า อาหาร และของที่ระลึกมากกว่านี้
18. ควรเตรียมความพร้อมเรื่องสนามกีฬาและควรอบรมกรรมการสนามไลน์แมน ให้มีความสามารถ
และประสิทธิภาพมากกว่านี้เพื่อความเสมอภาค
19. จัดวันแข่งขันให้ดี ๆ (การเปลี่ยนแปลงวันทาให้คนอื่นลาบาก)
20. ข่าวสารล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ สนามแข่งขันอยู่ห่างเกินไป
21. การจัดกีฬาสาธิต อยากให้จัด 2 ปีครั้ง

44

สรุปผลการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการดาเนินงานฝ่ายเทคนิคกีฬา
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กรีฑา
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. ประชุมผู้จัดการทีม

2. ประสานงานในการจัดการแข่งขัน

3. จัดทาเอกสารประกอบการแข่งขัน

4. จัดการแข่งขันตามโปรแกรม
5. การมอบเหรียญรางวัล

อุปสรรค/ปัญหา
1. ในการประชุมผู้จัดการทีมครั้งที่ 2 ประธานจัดไม่
มาประชุมด้วยตนเอง มีเพียงเลขาและผู้ช่วยเลขา
เท่านั้นที่ร่วมประชุม ทาให้การประชุมดาเนินการไป
ได้ไม่ดีนักบางครั้งทาให้ตอบข้อคาถามของผู้จัดการ
ทีมได้ไม่ดีนัก
2. การสื่อสารระหว่างประธานจัดการแข่งขันกับ
เทคนิคกีฬาอาจไม่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้
ผู้ประสานงานทางานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
3. เอกสารประกอบโปรแกรมจัดการแข่งขันที่แจกให้
ในวันประชุมผู้จัดการทีม ไม่ตรงกับรายการจัดการ
แข่งขัน มีข้อผิดพลาด เช่น ชื่อซ้ากันในบางรายการ
การแข่งขัน ชื่ออยู่โรงเรียนหนึ่ง นักกีฬาอยู่อีก
โรงเรียนหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งทางผู้จัดแจ้งว่าสาธิตเป็น
ผู้ทาเอกสาร ผู้จัดเพิ่งเห็นเล่มเมื่อเช้านี้ ความเป็น
จริงทางผู้จัดได้จัดส่งโปรแกรมการแข่งขันมาให้
หมวดพละ/เทคนิคกีฬา แต่บอกว่าไม่ตรงกับที่ส่ง
Mail ให้
- ไม่มี
5.1 การมอบเหรียญรางวัลทาให้ล่าช้าในบางรายการ
แข่งขันไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล
วางแผนไว้
5.2 นักกีฬาไม่ได้ยินการประกาศในการมอบเหรียญ
ของแต่ละรายการ ทาให้ต้องไปตามถึงที่พักนักกีฬา
5.3 นักกีฬาแข่งขันหลายรายการพอถึงกาหนดการ
มอบเหรียญรางวัลไม่สามารถเดินทางมารับได้เพราะ
ติดการแข่งขัน
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
6. การตัดสินผลการแข่งขัน

อุปสรรค/ปัญหา
6.1 เกิดการประท้วงในรายการวิ่งผลัด Medley
ระดับม.ต้นหญิง ทาให้เกิดการ ถกเถียงหาข้อยุติ
ระหว่างประธานจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีมผู้
ประท้วง ผู้จัดการทีมผู้ถูกประท้วงและผู้ปกครอง
6.2 ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการตัดสิน

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ในการประชุมผู้จัดการทีมแต่ละครั้งประธานจัดการแข่งขันควรมาเป็นประธานประชุมชี้แจงด้วยตนเองทุกครั้ง
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเรื่องระเบียบการแข่งขัน โปรแกรมจัดการแข่งขันและรายละเอียดอื่น ๆ
2. การจัดโปรแกรมการแข่งขันต้องพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนทั้งผู้จัดการแข่งขันและฝ่ายเทคนิคกีฬา
3. จัดประชุมฝ่ายมอบเหรียญรางวัลกับฝ่ายกรีฑาเพื่อปรับช่วงระยะเวลาในการมอบให้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ระเบียบการจัดการแข่งขันควรสามารถเหมาจ่ายการจัดการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาเพื่อสะดวกใน
การดาเนินการจัดงาน
2. ฝ่ายเทคนิคกีฬาต้องมีความชัดเจนในการดาเนินการจัดการแข่งขัน
3. ผู้ประสานงานต้องมีใจหนักแน่นและสามารถตัดสินใจในแต่ละชนิดกีฬาที่ตนเองรับผิดชอบได้
4. ประธานจัดการแข่งขันแจ้งว่าหากมีการจัดการแข่งขันควรมอบงบประมาณในการจัดการแข่งขันให้กับ
ประธานจัดการแข่งขันโดยตรง เพื่อที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะนางบประมาณไปบริหารจัดการเอง หากต้องการ
เอกสารอะไรใช้ประกอบการเบิก – จ่ายให้แจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันเก็บรวบรวมมาให้กับฝ่ายการเงินและพัสดุ
5. ประธานจัดการแข่งขันเสนอว่าการแข่งขันกรีฑาควรจัด 3 วัน เพราะ 2 วันทาให้รายการจัดการแข่งขันแน่น
มาก นักเรียนแข่งขันหลายรายการมีเวลาในการพักน้อย
6. ผู้ประสานงานควรได้รับการไว้วางใจให้สามารถตัดสินใจเรื่องการจัดการแข่งขันได้ทันทีที่ผู้จัดการแข่งขัน
สอบถามหรือมีข้อสงสัย เช่น การเช่าอุปกรณ์กรีฑา ผู้จัดสอบถามผู้ประสานงานว่าจะเช่าหรือจะไปเอาที่ไหน
มาแข่งขัน ผู้ประสานงานไม่สามารถตอบได้เลยว่าเช่า เพราะต้องรอคาตอบจากฝ่ายเทคนิคกีฬา จึงเกิดการ
ถ่วงดุลของทั้งสองฝ่ายสร้างความลาบากใจให้กับผู้ประสานงานเป็นอย่างมาก
7. ประธานจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินจะต้องศึกษาระเบียบการจัดการแข่งขันให้ชัดเจน พร้อม
ตรวจสอบรายชื่อของนักกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันว่ามีเกินกว่าที่ระเบียบกาหนดหรือไม่
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กอล์ฟ
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ก่อนการแข่งขัน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬากอล์ฟ
- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สนามแข่งขัน
สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
- การประชุมคณะทางาน ฝ่ายเทคนิคกีฬากอล์ฟ
- การประชุมเทคนิคกีฬากอล์ฟ ผู้จัดการทีม
จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
ระหว่างการแข่งขัน
- การประสานงานคณะกรรมการดาเนินการจัดการ
แข่งขัน ประกอบด้วย ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประมวลผล
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ฯลฯ
- การดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
- การรายงานผลการแข่งขัน
- การมอบเหรียญรางวัล
หลังการจัดการแข่งขัน
- การจัดทารายงานสรุปผล การดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43

อุปสรรค/ปัญหา
- มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หลายครั้ง

- มีสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
- ผู้ตัดสินมีน้อยไม่เพียงพอกับการจัดการแข่งขัน
และจัดการแพริ่งช้า
- ผู้ตัดสินใช้วาจาไม่สุภาพมีการขับรถในขณะที่
นักกีฬากาลังจะพัตต์ และจดคะแนนผิด
- แคดดี้กางร่มให้นักกีฬาในที่ไม่เหมาะสมเป็น
อุปสรรคสาหรับการแข่งขัน
- นักกีฬาเล่นกันจาทาให้ผู้ที่แข่งอยู่เสียสมาธิ
- ผู้ปกครองเข้ามาก้าวก่ายการแข่งขัน
- ไม่มี
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แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ประชุมชี้แจงปัญหาการตัดสินกับผู้ตัดสินระหว่างเวลาพัก
2. ให้ผู้ตัดสินชี้แจง ตักเตือนนักกีฬา และผู้ปกครอง
3. แจ้งปัญหาแก่ประธานคณะกรรมการบริหารการแข่งขันเพื่อประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
โรงเรียนอื่น ๆ ในการแจ้งนักกีฬาและผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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ซอฟท์บอล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การเตรียมสนาม

2. จัดเตรียมรายชื่อนักกีฬา

อุปสรรค/ปัญหา
1.1 การเตรียมสนามแข่งขันต้องใช้เครื่องจักร
ขนาดใหญ่ในการปรับพื้นสนาม
1.2 การดูแลสภาพสนามจาเป็นต้องใช้น้ารด
เพื่อให้สนามนุ่มไม่แข็งเกินไป อาจเกิดอันตราย
ต่อนักกีฬา แต่บริเวณสนามมีการติดทั้งท่อน้า
ห่างจากสนามค่อนข้างมาก ไม่สะดวกต่อการใช้
1.3 สนามแข่งขันมีบริเวณใกล้เคียงกับกีฬาประเภท
อื่น ทาให้มีผู้ปกครองของนักกีฬาประเภทอื่นมา
ปะปนในพื้นที่เต็นท์ของนักกีฬาซอฟท์บอล ยากแก่
การดูแลความเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ
2. รายชื่อนักกีฬาบางโรงเรียนในเอกสาร สธ.
พิมพ์ชื่อไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน (กองพันทหารช่าง)
2. ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงของ อบต.ท่าโพธิ์ (แต่มักจะมาไม่ตรงกับเวลานัดหมาย ทาให้การปรับพื้นสนาม
ล่าช้า ต้องปรับตอนหัวค่า ทาให้มองไม่ค่อยเห็น ปล.ไม่มีไฟสนาม)
3. ให้นักกีฬาไปแจ้งแก้ไขข้อมูลกับฝ่ายสารสนเทศ และประสานงานแก้ไขชื่อที่ถูกต้องกับผู้จัดการทีมหรือโค้ช
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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เซปักตะกร้อ
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การจัดเตรียมสนามแข่งขัน

อุปสรรค/ปัญหา
1. เสียงรบกวนจากสนามใกล้เคียง
2. แสงแดดส่องเข้าสนาม

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรแยกสนามให้อยู่ห่างกัน โดยไม่ควรให้มาอยู่ในโดมเดียวกันอย่างเช่น สนามบาสเกตบอล ซึ่งเวลาแข่งขันจะ
มีเสียงดังมากทาให้นักกีฬาไม่ได้ยินเสียงกรรมการในการตัดสิน
2. ควรเป็นที่ไม่มีแสงส่องเข้ามาจากภายนอกเพราะส่งผลต่อสายตานักกีฬา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. แยกสนามให้อยู่ห่างจากกัน หรือ แยกให้อยู่คนละที่
2. ควรเป็นโรงยิมที่ปิดและไม่มีแสงแดดส่องเข้าจากภายนอก
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เทนนิส
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การเตรียมสนามแข่งขัน

2. ประสานงานนิสิตช่วยงาน

3. ประสานงานกรรมการตัดสิน
4. การจัดการแข่งขัน

อุปสรรค/ปัญหา
1.1 เมื่อถึงวันแข่ง สนามยังซ่อมไม่เสร็จสมบูรณ์
1.2 จุดยึดกึ่งกลางเน็ตหลุดทาให้เน็ตหย่อน ไม่มีป้าย
ประจาคอร์ด
1.3 สนามเทนนิสทั้ง 2 สนามอยู่ห่างกัน ทาให้การ
บริหารจัดการค่อนข้างลาบาก
2. นักศึกษาที่ลงชื่อเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินมีรายชื่อ
ซ้าซ้อนกับแบตมินตันและรายชื่อผิดทาให้เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการหลายอย่าง รวมถึงการไม่มา
ปฏิบัติงานทุกวันของนักศึกษาผู้ช่วยผู้ตัดสินของทั้ง
2 สนาม
3. คณะผู้ตัดสินมีความผิดพลาดเรื่องการคานวณ
จานวนเหรียญที่เพิ่มขึ้น
4.1 วัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องดูแล เช่น โต๊ะ เก้าอี้
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น วัสดุสานักงาน ไม่สามารถ
ควบคุมอยู่ในสายตาได้ทั้งหมด
4.2 การจองพื้นที่ภายในเต็นท์บริเวณสนามแข่งขัน
แต่ละโรงเรียนเอาเชือกกับป้ายมากั้นบริเวณของ
ตนเอง
4.3 ผู้ปกครองเคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกนอกเต็นท์ ไป
รอบๆสนามแข่งขัน
4.4 สภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการแข่งขัน มีฝน
ตกในรอบชิงชนะเลิศทาให้ไม่สามารถแข่งได้
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แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ช่างที่ซ่อมสนามเพิ่มความละเอียดในการการซ่อมจุดยึดกึ่งกลางเน็ต
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ช่วยผู้ตดั สินไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับกีฬาชนิดอื่น และ มีชื่อซ้ากัน หรือ ไม่มีชื่อ ในเอกสาร
รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสิน
3. ทาความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการย้ายเก้าอี้ออกนอกเต็นท์และเก็บเข้าเต็นท์หลังเลิกการแข่งขัน
4. ควรเพิ่มจานวนเต็นท์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ควรจัดสนามเทนนิสให้อยู่เพียงที่เดียวเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ หรือ ถ้ามี 2 ที่
ควรเพิ่มจานวนคนทีร่ ับผิดชอบดูแล
2. ควรมีห้องเก็บของใกล้ ๆ สนามแข่งขัน
3. ควรมีแผนสารองในทุกเรื่องกรณีการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
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เทเบิลเทนนิส
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การติดตั้งอุปกรณ์กีฬา

อุปสรรค/ปัญหา
1. การประสานงานเรื่อง เวลาในการติดตั้ง
มีความคลาดเคลื่อนทาให้เสียเวลาและล่าช้า
2. อุปกรณ์กีฬาค่อนข้างหนัก ต้องใช้กาลังคนจานวน
มากในการติดตั้ง
3. ไม่ได้เตรียมการเรื่อง การจัดเตรียมน้าดื่ม สาหรับ
ผู้ที่มาช่วยติดตั้งอุปกรณ์กีฬา
2. การจัดตารางเวลาซ้อมก่อนวันแข่งขัน
บางโรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจานวน
มาก การจัดตารางเวลาซ้อมที่จาเป็นต้องจัดให้ทุก
โรงเรียนได้มีโอกาสซ้อมและมีเวลาจากัดทาให้
นักเรียนอาจจะได้ซ้อมไม่เต็มที่
3. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
1. สถานที่แข่งขัน คือ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร
ที่เปิดเครื่องปรับอากาศตลอดการแข่งขัน ทาให้บาง
ช่วงเวลามีอากาศเย็นเกินไปสาหรับนักกีฬา จึงต้อง
ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา
2. มีประกาศห้ามนาอาหารเข้ามารับประทานภายใน
สถานที่แข่งขัน แต่ก็ยังคงมีคนนาอาหารเข้ามา
รับประทานอยู่บ้าง จึงต้องเพิ่มการดูแลรักษาความ
สะอาดและมีการประกาศซ้าอยู่บ่อยครั้ง
4. สถานที่สาหรับการประชุมผู้จัดการทีมเพื่อจับสาย ไม่มีห้องประชุมที่สามารถใช้ประชุมได้ในบริเวณ
ประเภทบุคคล
ใกล้เคียงกับสนามแข่งขัน จึงจาเป็นต้องจัดสรรพื้นที่
ในสนามแข่งขันสาหรับการประชุมจับสายภายใน
ห้องพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับมีการแข่งขัน
จึงมีเสียงดังรบกวนการประชุม
5. การดูแลอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
ในวันแรกมีการจัดส่งน้าดื่มที่ล่าช้า
ฝ่ายกีฬา นิสิตช่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
6. พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬา

7. การจัดเก็บสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

อุปสรรค/ปัญหา
การประสานงานเรื่อง การติดตั้งไวนิล สาหรับพิธี
มอบรางวัลเกิดความผิดพลาด ทาให้ไม่สามารถมอบ
รางวัลภายในสนามแข่งขันได้ จึงต้องจัดสถานที่ด้าน
นอกซึ่งมีอากาศร้อนพอสมควร
1. อุปกรณ์กีฬาค่อนข้างหนัก ต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการเก็บและขนอุปกรณ์คืน
2. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดงานบางอย่าง
ต้องประสานงานฝ่ายสถานที่ในการเก็บคืน ทาให้
เกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. เตรียมการประสานงานที่ชัดเจนกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดงานให้ครบถ้วนก่อนวันแข่งขัน
3. ควรมีการติดตัง้ อุปกรณ์กีฬาก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้สามารถใช้ซ้อมได้ก่อน
4. ควรมีการจัดเครื่องดื่ม น้าดื่มให้เรียบร้อยก่อนวันแข่งขัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ทีมคณะกรรมการตัดสินกีฬาในครั้งนี้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างดีมาก
2. หากนิสิตช่วยงานส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของจะมีความเข้าใจในการแข่งขันและมีการทางานเป็น
ทีมและสามารถช่วยเหลืองานได้เป็นอย่างมาก
3. บริเวณรอบสนามแข่งขันควรมีที่นั่งสาหรับผู้จัดการทีม ครู อาจารย์และผู้ปกครอง
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บาสเกตบอล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
อุปสรรค/ปัญหา
จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระหว่างวันที่ 3 – 8 ไม่มีสนามให้นักกีฬาฝึกซ้อม เพราะสนามต้องใช้ใน
ธันวาคม 2561
การแข่งขัน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ต้องจัดทาสนามเพิ่มหรือหาที่ให้นักกีฬาซ้อมเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
การตัดตัวนักกีฬา ไม่ควรให้มีการตัดตัวนักกีฬาออก โดยให้สามารถส่งรายชื่อได้ทั้งหมด 15 คน
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แบดมินตัน
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
จัดการแข่งขันแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 3 – 9
ธันวาคม 2561

อุปสรรค/ปัญหา
1. ลาโพงด้านล่างดังจนเกินไป ทาให้ไปรบกวนสนาม
การแข่งขันกีฬาที่อยู่ใกล้เคียง มีผลต่อการประกาศ
การแข่งขันในกีฬาที่อยู่ใกล้เคียง
2. ไฟดับเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเนื่องจากคนดู
บางส่วนไปยืนพิงสวิตช์ไฟ ทาให้ไฟดับ
3. ห้องน้าที่อยู่บริเวณการแข่งขันมีน้อยมาก ทาให้
ผู้ชมบางคนมาใช้ห้องน้ากรรมการตัดสิน เลยทาให้
เกิดความวุ่นวายบริเวณที่กรรมการตัดสินทางานอยู่
4. ผู้ช่วยผู้ตัดสินบางคนไม่ชัดเจนในการตัดสิน ทาให้
ผู้ฝึกสอนบางสถาบันเข้ามาประท้วง
5. ทางเดินภายในสนามการแข่งขันแคบ ทาให้
นักกีฬาเดินเข้าไปแข่งขันได้ลาบาก และผู้ชมกีฬาก็
นั่งขวางทางเดินเข้าออก

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ลดความดังของเสียงลง และมีการหันลาโพงไปทางด้านที่ไม่ส่งเสียงรบกวนไปทางสนามการแข่งขันที่อยู่
ใกล้เคียง
2. ประชาสัมพันธ์ผู้ชมที่อยู่ใกล้สวิตช์ไฟ และหากล่องกระดาษไปปิดสวิตช์ไฟทุก ๆ จุดของสนามการแข่งขัน
3. ให้รถสุขาเคลื่อนทีม่ าบริการเพิ่มขึ้น
4. ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้ขาดเองในกรณีที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่แน่ใจในระหว่างการแข่งขัน
5. กรรมการมีการกั้นบริเวณแข่งขัน และประชาสัมพันธ์ผู้เข้าชมและกองเชียร์ให้นั่งบริเวณที่จัดให้เท่านั้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ถ้าเป็นไปได้ควรจัดทาเกียรติบัตรมอบให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลภายในสนามการแข่งขันได้เลย เมื่อถึงวันที่
ต้องมอบเหรียญรางวัล เพราะจะได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ละการแข่งขัน
2. การประชุมรวมทุกฝ่ายควรชี้แจงหน้าที่การทางานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน
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เปตอง
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ก่อนการแข่งขัน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตอง งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สนามแข่งขัน
สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
- การประชุมคณะทางาน ฝ่ายเทคนิคกีฬาเปตอง
- การประชุมเทคนิคกีฬาเปตอง ผู้จัดการทีม
จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
- การอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสิน โดยวิทยากรจาก
สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย
ระหว่างการแข่งขัน
- การประสานงานคณะกรรมการดาเนินการจัดการ
แข่งขัน ประกอบด้วย ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประมวลผล
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ฯลฯ
- การดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
- การรายงานผลการแข่งขัน
- การมอบเหรียญรางวัล
หลังการจัดการแข่งขัน
- การจัดทารายงานสรุปผล การดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43

อุปสรรค/ปัญหา
- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
58

ฟุตซอล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตั้งแต่วันที่ 3 – 9
ธันวาคม 2561

อุปสรรค/ปัญหา
ด้านสถานที่ สนามเป็นสนามแบบเปิดทาให้
ควบคุมดูแลคนภายนอกได้ยาก

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. นาแผงกั้นมากั้น ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับฝ่ายจัดการแข่งขันและนักกีฬา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. จากการประชุมผู้จัดการทีมทุกโรงเรียนแล้ว เห็นควรให้การจับสลากแบ่งสายในครั้งหน้า ให้แชมป์อยู่ในทีม
วางอันดับหนึ่งสาย A โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทีมที่ได้แชมป์
2. การจัดตารางการแข่งขันในรอบที่ 2 ไม่ควรซับซ้อนมากเกินไป

59

ฟุตบอล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่วันที่ 3 – 9
ธันวาคม 2561

อุปสรรค/ปัญหา
1. การประชุมผู้จัดการทีมได้ตกลงกติกาที่
นอกเหนือจากระเบียบการแข่งขันในสูจิบัตร
2. มีการยั่วยุกันเกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นทั้ง 2 ทีม จน
เกือบจะนาไปสู่การใช้กาลังกัน
3. ข้อมูลรายชื่อในสูจิบัตรไม่ตรงกับรายชื่อของทีมที่
เข้าร่วมแข่งขัน

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ให้มีการตกลงระเบียบ ข้อบังคับในการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อนจะลงข้อมูลไปในสูจิบัตร
2. ให้มีการกาชับผู้จัดการทีมให้ควบคุมดูแลนักกีฬาของตนให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
3. ให้ทางฝ่ายจัดทาสูจิบัตรได้มีการหารือเรื่องข้อมูลสูจิบัตรร่วมกันกับทางคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันก่อน
ทาการออกสูจิบัตร
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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ลีลาศ
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การออกระเบียบเบิกจ่าย
2. การออกระเบียบชนิดกีฬา

3. การจัดเตรียมสถานที่

4. การประสานงาน

อุปสรรค/ปัญหา
1. อัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนน้อยเกินไป ไม่
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง
2. เกิดความผิดพลาดและผิดขั้นตอนในการสื่อสาร
ระหว่าง สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
เทคนิคกีฬา และผู้ช่วยเลขานุการเทคนิคกีฬา
3. ไม่มีคนงานช่วยยกโต๊ะเก้าอี้ระหว่างที่
อนุกรรมการมาจัดรูปแบบการจัดวางสถานที่
เนื่องจากไม่ได้ขอไว้ล่วงหน้า
ผู้ช่วยเลขาอนุกรรมการเทคนิคกีฬาไม่มีความรู้เรื่อง
การแข่งขันกีฬาลีลาศ ทั้งกฎกติกา มารยาท
ธรรมเนียมปฏิบัติ จึงทาให้การประสานงาน
ไม่ราบรื่น ไม่เหมาะสม

แนวทางแก้ไขปัญหา
จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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วอลเล่ย์บอล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ก่อนการแข่งขัน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอล งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล
- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สนามแข่งขัน
สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
- การประชุมคณะทางาน ฝ่ายเทคนิคกีฬา
วอลเล่ย์บอล
- การประชุมเทคนิคกีฬาวอลเล่ย์บอล ผู้จัดการทีม
จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
ระหว่างการแข่งขัน
- การประสานงานคณะกรรมการดาเนินการจัดการ
แข่งขัน ประกอบด้วย ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประมวลผล
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ฯลฯ
- การดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
- การรายงานผลการแข่งขัน
- การมอบเหรียญรางวัล
หลังการจัดการแข่งขัน
- การจัดทารายงานสรุปผล การดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล การแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 43

อุปสรรค/ปัญหา
- ขาดบุคลากรโรงเรียนในคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันทาให้ประสานงานล่าช้า
- สนามแข่งขันมีขนาดเล็กและเพดานต่าเกินไป

- กรรมการตัดสินบางท่านไม่มั่นใจในการตัดสิน
- ห้องน้าสาหรับนักกีฬาและผู้ชมมีจานวนน้อยและ
ไม่สะอาด

- ไม่มี

แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-

62

ว่ายน้า
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. ประสานงานคณะกรรมการผู้ตัดสิน

2. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในสนามแข่งขัน

3. การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน

4. การลงทะเบียนนักกีฬา

อุปสรรค/ปัญหา
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสินไม่เป็นที่
พึงพอใจ เนื่องจากต่ากว่าค่าตอบแทนที่ควรได้ตาม
ประสบการณ์
2.1 อัฒจันทร์ไม่มีหลังคา ทาให้มีร่มไม่เพียงพอ
สาหรับผู้รับชม
2.2 อุปกรณ์ขยายเสียงมีขนาดเล็กเกิน
3.1 พื้นที่รองรับการจอดรถมีจากัด เนื่องจากต้องใช้
ร่วมกันหลายชนิดกีฬา
3.2 มีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาในพื้นที่เดียวกัน ทา
ให้เกิดเสียงรบกวนขณะปล่อยตัว
4. มีการเปลี่ยนแปลงการสมัครตลอดเวลา และมี
ความคลาดเคลื่อน ตกหล่นจากการลงทะเบียนใน
ระบบออนไลน์

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ประธานการจัดการแข่งขันเป็นผู้อธิบายถึงความจาเป็นในการตั้งค่าตอบแทนผู้ตัดสินในจานวนดังกล่าว
2. นาเต้นท์สนามติดตั้งจานวนหนึ่ง และอธิบายถึงข้อจากัดเรื่องสถานที่ให้แต่ละสถาบันทราบ รวมถึงการอานวย
ความสะดวกเต็นท์และพื้นที่พักผ่อนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจาทีมให้เพียงพอ รวมถึงอานวย
ความสะดวกเรื่องไฟฟ้าให้แต่ละสถาบัน
3. เพิ่มขนาดของเครื่องเสียงและขอให้สนามข้างเคียงลดระดับเสียงดนตรี
4. ทาความสะอาดพื้นที่ข้างสระเพื่อเพิ่มที่จอดรถเพิ่มเติมสาหรับกีฬาว่ายน้า และมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องจุดรับ-ส่ง
ของแต่ละชนิดกีฬาที่อยู่ใกล้กัน
5. ติดต่อสอบถามรายชื่อนักกีฬาโดยตรงกับแต่ละสถาบัน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
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หมากกระดาน
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
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
2. จัดการประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในเช้าวัน
วันแข่งขันวันแรก (วันที่ 3 และ 6 ธันวาคม) ก่อน
เริ่มทาการแข่งขัน เพื่อชี้แจงในเรื่องของกติกาและ
ข้อตกลงต่างๆ ในการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด
โดยจัดประชุมในเวลา 7.30 น. และแยกห้องประชุม
ตามชนิดกีฬา
3. ลาดับการมอบเหรียญรางวัลของกีฬาหมาก
กระดานจะเริ่มต้นโดยมอบรางวัลตามระดับช่วงชั้น
ของผู้เข้าแข่งขันโดยเริ่มจากระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และในแต่ละระดับชั้นจะเริ่มมอบรางวัล
ให้แก่นักกีฬาจากรางวัลการแข่งขันประเภททีม
รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล และรางวัลนักกีฬา
ดีเด่น ตามลาดับ

อุปสรรค/ปัญหา
1. เนื่องจากการประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ในช่วงเช้าของวันแรกที่ทาการแข่งขันทุกชนิดของ
หมากกระดาน จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการเริ่มต้น
การแข่งขันวันแรกของแต่ละชนิดกีฬา

- ไม่มี

- ไม่มี
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
4. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและจานวนรอบ - ไม่มี
แข่งขันในกีฬาหมากกระดานในประเภทต่างๆ มีดังนี้
4.1 หมากรุกสากลระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน จานวนรอบใน
การแข่งขันทั้งหมด 5 รอบ
4.2 หมากรุกสากลระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 9 รอบ
4.3 หมากรุกสากลระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน มีจานวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ
4.4 เอแม็ทระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ
4.5 เอแม็ทระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 12 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 11 รอบ
4.6 เอแม็ทระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 14 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 13 รอบ
4.7 ครอสเวิร์ดระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 5 รอบ
4.8 ครอสเวิร์ดระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน มีจานวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ
4.9 ครอสเวิร์ดระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 13 โรงเรียน มีจานวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 13 รอบ
4.10 หมากฮอสระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ
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อุปสรรค/ปัญหา

การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
4.11 หมากฮอสระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ
4.12 หมากฮอสระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 โรงเรียน มีจานวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ
4.13 หมากรุกไทยระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ
4.14 หมากรุกไทยระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน มีจานวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 9 รอบ
4.15 หมากรุกไทยระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจานวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 7 รอบ
4.16 หมากล้อมระดับประถม มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 5 รอบ
4.17 หมากล้อมระดับมัธยมต้น มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจานวนรอบแข่งขัน
ทั้งหมด 7 รอบ
4.18 หมากล้อมระดับมัธยมปลาย มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจานวนรอบ
แข่งขันทั้งหมด 7 รอบ
5. สมาคมกีฬาที่ส่งผู้แทนสมาคม และผู้ตัดสินของ - ไม่มี
กีฬาหมากกระดาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
5.1 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งผู้แทนสมาคมและผู้ตัดสิน
มาปฏิบัติหน้าที่ดาเนินการตัดสินการแข่งขันหมาก
รุกไทยและหมากฮอส
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
5.2 สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ได้ส่ง
ผู้แทนสมาคมและผู้ตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่ดาเนินการ
ตัดสินการแข่งขันหมากรุกสากล
5.3 สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม และซู
โดกุ แห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้ตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่
ดาเนินการตัดสินการแข่งขันเอแม็ทและครอสเวิร์ด
5.4 สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่ง
ผู้แทนสมาคมและผู้ตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่ดาเนินการ
การตัดสินการแข่งขันหมากล้อม
ในการนี้ทางสมาคมกีฬาข้างต้นได้ให้บริการเช่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาหมากกระดานด้วย
6. ประสานงานนิสิตอาสาสมัครจากชมรมหมาก
- ไม่มี
กระดานของมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเป็นผู้ช่วยผู้
ตัดสินตลอดช่วงการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
ทั้งหมด 12 คน
7. จัดห้องพักสาหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้
- ไม่มี
ฝึกสอนจากโรงเรียนต่างๆ

อุปสรรค/ปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. เลื่อนเวลาในการจัดการแข่งขันออกไปจากตารางการแข่งขันเดิมประมาณ 30 นาทีเฉพาะวันแข่งขันวันแรก
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ควรมีการจัดประชุมผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมในวันก่อนที่จะมีการดาเนินการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
2. ควรให้มีการจัดการแข่งขันในห้องขนาดใหญ่ที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 3 ชนิด รวมไปถึงเป็น
สถานที่ในการมอบเหรียญรางวัล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานของผู้จัดการแข่งขัน และการเข้า
ห้องแข่งขันของนักกีฬา
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ฮอกกี้
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ก่อนวันจัดการแข่งขัน
1. จัดสรรเงินเพื่อใช้ในงานฝ่าย จัดหาเครื่องดื่มต่างๆ
ของว่าง ติดต่อสั่งอาหาร ของใช้ที่จาเป็น เตรียมไว้ใช้
ระหว่างการประชุมผู้จัดการทีมและวันจัดารแข่งขัน
ติดต่อโรงแรมสาหรับกรรมการฝ่ายกีฬา
2. ประสานงานกับตัวแทนสมาคมและอนุกรรมการ
ฝ่าย ผู้จัดการทีมฮอกกี้แต่ละโรงเรียน ประสานงาน
กับฝ่ายกีฬาภายในโรงเรียน
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สาหรับการประชุม
ผู้จัดการทีม
4. จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการทาสนามฮอกกี้ และทา
สนามฮอกกี้ ตกแต่งสถานที่

อุปสรรค/ปัญหา
ก่อนวันจัดการแข่งขัน
1. โรงแรมส่วนใหญ่ถูกจองล่วงหน้า ทาให้ต้องมีการ
ติดต่อหลายโรงแรม ไม่มีความแน่นอน ไม่ทราบ
จานวนเครื่องดื่มที่โรงเรียนจัดให้

2. ฝ่ายกีฬาโรงเรียนมีจานวนคนน้อยในการช่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการทีมในระบบไม่ใช่เบอร์
ติดต่อโดยตรง ทาให้บางครั้งประสานงานยาก
3. สถานที่ (ราชภัฎ-เพรสเซ็นเตอร์) ไม่เหมาะในการ
ใช้ประชุม (ประตูพัง, ห้องน้าเปิดโล่ง)
4. วัสดุทาสนามไม่เพียงพอ (ตาข่าย,เชือก,เชือกฟาง)
ขาดแรงงานคนที่ช่วยจัดทาสนาม ขาดความรู้เรื่อง
สนามฮอกกี้ จานวนเก้าอี้ โต๊ะที่เขียนไว้ใช้งาน ได้
น้อยกว่าที่เขียนไป สถานที่ให้วางเต็นท์ไม่ตรงกับที่
ต้องการเพราะเวลาตั้งเต็นท์เป็นเวลากลางคืน และ
เวลาไม่เพียงพอต่อการทาสนามให้เสร็จภายในไม่กี่
วัน
วันจัดการแข่งขัน
วันจัดการแข่งขัน
1. เริ่มปฏิบัติงาน 7.00 น. เลิกปฏิบัติงาน
1. น้าแข็ง เครื่องดื่ม อุปกรณ์สาหรับใช้ในการดื่มชา
โดยประมาณ 17.30 น. ของทุกวัน
กาแฟ ส่งช้า และน้าแข็งที่จัดให้ไม่เพียงพอเพราะ
เป็นกีฬากลางแจ้ง
2. ดูแลอานวยความสะดวกคณะกรรมการฝ่ายกีฬา, 2. ฝ่ายงานโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัย
นักกีฬา, ผู้จัดการทีม, อาจารย์ และผู้ปกครองที่มา นเรศวร ไม่มีอยู่ในราชภัฏ ทาให้เวลาติดต่อ
ชมการแข่งขัน ระหว่างวันติดต่อฝ่ายกีฬา ฝ่าย
ประสานงานต้องเดินทางไกล
การเงินของโรงเรียน
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
3. ก่อนการแข่งขัน จัดโต๊ะ เก้าอี้ บริการนักกีฬาและ
คณะกรรมการ รวมทั้งจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม
กาแฟบริการคณะกรรมการฝ่ายกีฬาและผู้ช่วยผู้
ตัดสิน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละวัน จัดเก็บ
ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่การแข่งขัน
4. จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายกีฬา
5. วันสุดท้ายของการแข่งขัน ประสานงานฝ่ายพิธี
การเพื่อเตรียมมอบรางวัลแก่นักกีฬา ปรึกษา
คณะกรรมการฝ่ายกีฬาเกี่ยวกับระบวนการมอบ
รางวัล
6. จัดเก็บสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันฮอกกี้
หลังวันจัดการแข่งขัน
1. จัดเก็บสถานที่ รวบรวมสิ่งของคืนทางโรงเรียนแต่
ละฝ่ายงาน
2. ส่งใบสาคัญรับเงินให้กับฝ่ายงานต่างๆ

อุปสรรค/ปัญหา
3. การดูแลรักษาความสะอาดค่อนข้างยากในบางจุด
เนื่องจากเป็นสนามกลางแจ้งขนาดใหญ่

4. สภาพภูมิอากาศเป็นอุปสรรคทั้งการแข่งขันและ
วันมอบเหรียญรางวัล และการจัดเก็บสถานที่

หลังวันจัดการแข่งขัน
1. ฝ่ายงานคนน้อย ขาดแรงงานช่วยเก็บของสาหรับ
สถานที่
2. วิธีการเขียนใบสาคัญรับเงินบางฝ่ายแจ้งหลังเสร็จ
สิ้นการแข่งขัน จาเป็นต้องเขียนใหม่ ต้องติดต่อหา
คนเซ็นรับเงินอีกรอบ

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. เตรียมงบประมาณกีฬาแต่ละฝ่ายกีฬาให้มากกว่าเดิม เพราะวัสดุบางอย่างใช้มากกว่าที่คาดการณ์
2. เตรียมงบประมาณสาหรับจ้างผู้มาปฏิบัติงานเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาฮอกกี้ควรมาจากสถาบันพลศึกษาอ่างทอง เพราะมีความเป็นมืออาชีพ
2. งบประมาณสาหรับคณะกรรมการฝ่ายกีฬาครั้งหน้าควรต้องเพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้
3. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ควรมาขายของส่วนของสนามราชภัฏด้วย เพราะมีผู้ชมกีฬาจานวนมาก
4. สาหรับสนามกลางแจ้ง น้าแข็งที่บริการให้ควรมีอย่างต่า 160 กิโลกรัมต่อวัน
5. เพื่อป้องกันการผิดพลาดเรื่องรับของที่ไม่ได้อย่างที่ต้องการ ควรระบุเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้
ตรวจสอบกันทั้งสองฝ่าย โดยมีสมุดบันทึกของการรับของสาหรับทุกงานที่เกี่ยวข้อง
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6. ควรมีเวลาเตรียมการจัดการแข่งขันอย่างน้อย 2 สัปดาห์
7. เครื่องดื่ม น้า น้าแข็ง ควรแจ้งล่วงหน้าว่ามีปริมาณเท่าไหร่ และเครื่องดื่มกับน้าควรได้รับก่อนวันเริ่มงาน
8. สิ่งของจาเป็นในการทางานควรแจกล่วงหน้าหลายวัน การเขียนใบสาคัญรับเงินก็ควรมีตัวอย่างให้ดูล่วงหน้า
ก่อนวันจัดงาน
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แฮนด์บอล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. กาหนดพื้นที่สาหรับคณะกรรมการตัดสิน
ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาในการแข่งขัน
2. การจัดเตรียมสนามแข่งขัน

อุปสรรค/ปัญหา
1. ผู้ควบคุมทีม ผู้ปกครองของบางสถาบัน ต้องการ
พื้นที่ในการชม/เชียร์กีฬา
2. ผู้ควบคุมทีมของบางสถาบันเห็นว่า การไม่มีวัสดุ
สาหรับบังแดด ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการแข่งขัน

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ชี้แจงกับผู้ควบคุมทีม และผู้ปกครองของสถาบันนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อจากัดในการใช้พื้นที่
2. คณะกรรมการตัดสินกีฬาได้แจ้งต่อผู้ควบคุมทีมว่า วัสดุบังแดดไม่มีผลต่อการแข่งขัน สามารถแข่งขันได้โดยไม่
มีทีมใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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สรุปผลการดาเนินงานคณะอนุกรรมการดาเนินงานฝ่ายสนับสนุนกีฬา
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ฝ่ายเลขานุการเทคนิคกีฬา
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. แต่งตั้งคาสั่งคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

2. แต่งตั้งผู้แทนสมาคม ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน

3. จัดเตรียมสนามในจัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา

อุปสรรค/ปัญหา
1. มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
ทาให้การติดต่อประสานงานติดขัดเนื่องจากไม่ทราบ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2.1 ในการจัดการแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้ผู้แทนสมาคม
ผู้ตัดสินสมาคม การประสานงานมีปัญหาคือ
เนื่องจากฝ่ายเทคนิคไม่ได้เป็นผู้ประสานงานด้วยตนเอง
ทาให้ได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และในส่วนของผู้ช่วยผู้ตัดสิน
ก็มีปัญหาด้วยเช่นกัน คือนิสิตที่ติดต่อประสานงานไม่มี
ความรับผิดชอบในบางชนิดกีฬาทาให้การจัดการแข่งขัน
ค่อนข้างติดขัดล่าช้า
2.2 ผู้ตัดสินมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก ผลของการ
ตัดสินจึงเกิดการประท้วงขึ้น
3.1 สนามแข่งขันของมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่มีความ
พร้อมเท่าที่ควร
3.2 สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
รายละเอียดดังนี้
1) บริเวณของสนามแฮนด์บอล ฟุตซอล ที่พักของ
นักกีฬาไม่เพียงพอ ที่นั่งชมมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
สนามแฮนด์บอลไม่มีที่สาหรับนั่งชมการแข่งขัน
เต็นท์กันแดด ฝนไม่เพียงพอ
2) การจราจรวุ่นวายมากในบริเวณสนามแข่งขันไม่
เป็นระเบียบ ไม่มีป้ายกากับเข้าออก
3) สนามการแข่งขันของฟุตบอล แฮนด์บอล
บาสเกตบอล ตะกร้อ อยู่ในโดมเดียวกัน ทาให้การ
จัดการแข่งขันดาเนินการไม่สะดวกเท่าที่ควร
นักกีฬาอาจเสียสมาธิในการแข่งขัน
4) ผู้ตัดสินไม่มีการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์
และสนาม
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
4. จัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดกีฬาโดย
คณะผู้ตัดสินจากสมาคม

อุปสรรค/ปัญหา
4.1 คณะกรรมการตัดสินไม่พึงพอใจกับค่าตอบแทนที่
ได้รับเพราะบางชนิดกีฬาก็มีการเรียกร้องค่าตอบแทนใน
อัตราที่สูง ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค
กีฬาก็ได้รับเอกสารการเบิกจ่ายไปดูรายละเอียดแล้วแต่
ไม่ได้ให้ความกระจ่างกับผู้ตัดสินในเรื่องของค่าตอบแทน
4.2 ผู้ปกครองมีบทบาทในการจัดการแข่งขันมากเกินไป
5. ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา 5. มีการประท้วง เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ
แต่ละชนิด
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี จึงเกิดเหตุการณ์ประท้วงส่วน
ใหญ่การประท้วงมาจากผู้ปกครอง ทาให้การจัดการ
แข่งขันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
6. ประกาศผลการแข่งขันให้ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการ 6.ข้อมูลที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน
แข่งขันทราบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย - ไม่มี
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ในส่วนของผู้ตัดสิน ในการแข่งขันครั้งต่อไปควรทาหนังสือไปที่สมาคมของ 17 ชนิดกีฬาเพื่อที่สมาคม
จะเป็นผู้พิจารณาส่งผู้ตัดสินที่มีคุณสมบัติตรงกับที่เจ้าภาพต้องการ
2. กฎ กติกาข้อบังคับ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ควรตกลงกันในคณะอนุกรรมการและผู้ควบคุมทีมของ
แต่ละสถาบัน เพราะเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
3. การประท้วง ให้แต่ละสถาบันทาข้อตกลงชี้แจง กากับดูแล ผู้ปกครองในด้านขอบข่ายหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
4. การประสานงาน ควรมีจุดประสานงานของคณะอนุกรรมการดาเนินงานฝ่ายเทคนิคกีฬา
5. ควรมีจัดให้มีที่พักนักกีฬา ที่นั่งชม แบ่งเป็นโซนตามจานวนทีมที่เข้าแข่งขัน จัดการแข่งขันชนิดกีฬาแยกออก
จากกันเพื่อสะดวกในการจัดการแข่งขัน พร้อมจัดทาป้ายกากับเข้าออกให้ชัดเจนในแต่ละสนามแข่งขันเพื่อลด
การจราจรติดขัด
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ควรมีการประสานงานทุกฝ่าย เพื่อให้การจัดการแข่งขันสาเร็จลุล่วง
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ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่ทาธุรกรรมรายใหญ่กับ
โรงเรียน เพื่อขอรับการสนับสนุน

อุปสรรค/ปัญหา
1. ไม่ได้รับการตอบกลับ
2. บางแห่งอ้างว่า จานวนเงินในเอกสารหลักเกณฑ์
การสนับสนุนสูงมากเกินไป
3. ไม่พบผู้บริหารสูงสุด เจ้าหน้าที่รับหนังสือไว้
แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
4. ไม่มีบริษัท/หน่วยงานใด ทาสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์
รวมทั้งเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันทั้งสองฝ่าย
การอนุมัติโครงการไม่สามารถทาได้ก่อนเดือน
ตุลาคม ทาให้การดาเนินงานล่าช้า
ร้านค้าจาหน่ายสินค้าได้น้อย เพราะนักกีฬา 8
โรงเรียน พักโรงแรมภายนอก และสนามกีฬา
กระจายไป 2 มหาวิทยาลัย อีกทั้งสนามกีฬาที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ห่างกัน

การจัดทาโครงการเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43
การจัดสถานที่ให้ผู้ประมูลจาหน่ายสินค้าใน
มหาวิทยาลัย

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนหลายชุดขึ้นอยู่กับจะส่งให้หน่วยงาน/บริษัทใด และต้องระมัดระวังเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
2. ควรเจรจาและทาสัญญาให้เรียบร้อยในคราวเดียวกัน
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ฝ่ายปฎิคม
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. ต้อนรับผู้บริหาร, อาจารย์. นักกีฬา และแขกที่
ที่มาร่วมงานใน พิธีเปิด-ปิด
2.ต้อนรับประธานมอบเหรียญรางวัลในแต่ละสนาม
การแข่งขัน
3. ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตาม และจัดอาหารว่าง
สาหรับการประชุมผู้บริหาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561
4. ต้อนรับผู้บริหารและกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1-4
5. จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันสาหรับการ
ประชุมครั้งที่ 1-4

อุปสรรค/ปัญหา
1. สถานที่ในการประชุมผู้บริหารวันที่ 6 ธันวาคม
2561 มีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมต่อการจัดการประชุม
ไม่มีโต๊ะให้แต่ละโรงเรียนไว้วางของที่ระลึก
2. อุปกรณ์โสตฯ ไม่พร้อม
3. ความจากัดของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดพิธีเปิด-ปิด ทา
ให้ไม่สามารถจัดที่นั่งสาหรับแขกวีไอพีได้เหมาะสม
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอาหารว่างไม่เพียงพอและ
ไม่สามารถยืมได้ทั้งหมด ทาให้ต้องใช้งบประมาณ
เพิ่มเติม (นอกเหนือจากที่เขียนไว้ในโครงการ) ใน
การซื้ออุปกรณ์

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. เปลี่ยนห้องประชุมให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและมีอุปกรณ์โสตฯที่พร้อมใช้งาน
2. จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับใช้จัดอาหารว่างในการประชุม
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ในกรณีที่ไม่สามารถยืมอุปกรณ์จัดอาหารว่างได้ ควรสั่งซื้อตั้งแต่เริ่มโครงการ เพราะการซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวใน
เวลากระชั้นชิดทาให้มีตัวเลือกในการเลือกอุปกรณ์น้อยและอุปกรณ์มีราคาแพง
2. ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหา ฝ่ายอื่นๆ ต้องช่วยเหลือกันโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นงาน
ของฝ่ายใด
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ฝ่ายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. พิธีการในพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
1.1 พิธีเปิด
- ขอข้อมูลในการจัดขบวนพาเหรดในพิธีเปิดจาก
โรงเรียนต่าง ๆ
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพิธีการของโรงเรียน
ต่าง ๆ ในการซ้อมพิธีเปิด

อุปสรรค/ปัญหา

1.1 พิธีเปิด
- ข้อมูลขบวนพาเหรดที่แต่ละโรงเรียนส่งมามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ฝ่ายพิธีการบางโรงเรียนไม่อ่านข้อมูลข่าวสารที่แจ้ง
ในไลน์กลุ่มที่ตั้งไว้ ทาให้เกิดการสับสนของข้อมูล
บางอย่าง
- ติดต่อประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพิธีเปิด - การประสานงานบางอย่างไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เช่น
เช่น เลขานุการ ปฏิคม นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเปิด การเข้าร่วมงานของแขก VIP (เนื่องจากต้องจัดเวที
และรูปแบบการเดินขึ้นเวทีพิธีการ) การร่วมขบวน
- จัดหาพิธีกรและฝึกซ้อม
ของนักกีฬาในขบวนเจ้าภาพ
1.2 พิธีปิด
1.2 พิธีปิด
- การติดต่อประสานงานกับฝ่ายพิธีการของโรงเรียน - ฝ่ายพิธีการบางโรงเรียนไม่อ่านข้อมูลข่าวสารที่แจ้ง
ต่าง ๆ ในการซ้อมพิธีปิด
ในไลน์กลุ่มที่ตั้งไว้ ทาให้เกิดการสับสนของข้อมูล
บางอย่าง
- การติดต่อประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพิธี - การประสานงานบางอย่างไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เช่น
ปิด เช่น เลขานุการ ปฏิคม เทคนิคกีฬา นักเรียน การเข้าร่วมงานของแขก VIP (เนื่องจากต้องจัดเวที
ที่เข้าร่วมพิธีปิด
และรูปแบบการเดินขึ้นเวทีพิธีการ) การร่วมขบวน
ของนักกีฬาในขบวนเจ้าภาพ (ซึ่งต้องใช้นักกีฬา
ค่อนข้างมากเนื่องจากหลายโรงเรียนเดินทางกลับ
ก่อน และขอให้เจ้าภาพจัดนักกีฬาเดินขบวนแทน)
การประสานงานกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนน
รวมกรีฑา และว่ายน้าค่อนข้างช้า และบางโรงเรียน
ใช้นักกีฬาคนเดิมรับหลายรางวัล
- จัดหาพิธีกรและฝึกซ้อม
- จานวนนักเรียนในฝ่ายพิธีการที่เหลืออยู่ในพิธีปิด
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากนักเรียนในฝ่ายบางส่วนต้อง
ไปร่วมในการมอบเหรียญรางวัล
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แนวทางแก้ไขปัญหา
1. แก้ไขข้อมูลขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนเท่าที่ทาได้ (ก่อนเวลาที่ขบวนพาเหรดจะเข้าสู่สนาม)
2. ฝ่ายพิธีการแต่ละโรงเรียนไม่อ่านข้อมูลที่ส่งให้ แก้ไขโดยการแจ้งข้อมูล และตอบคาถามใหม่อีกครั้ง
3. การเข้าร่วมงานของแขก VIP แก้ไขโดยรอจนถึงเวลาที่ออแกไนซ์ไปคุยคิวลาดับพิธีการ จากนั้นดึงเก้าอี้ออก
เพื่อให้ภาพบนเวทีเกิดความสวยงาม
4. จัดหานักกีฬาที่ว่างเว้นจากการแข่งขัน และการฝึกซ้อม เข้าร่วมขบวนในพิธีเปิด
5. การประสานงานเรื่องโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมกรีฑา และว่ายน้า แก้ไขโดยการใช้นักกีฬาคนเดิมรับ
หลายรางวัล
6. นักเรียนในฝ่ายพิธีการที่เข้าร่วมในพิธีปิดเหลือค่อนข้างน้อย แก้ไขโดยการขอยืมนักเรียนในฝ่ายปฏิคม และ
ทัศนศึกษามาช่วย (นักเรียนช่วยเชิญพาน และโล่เกียรติยศต่าง ๆ)
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. การติดต่อสื่อสาร และประสานงานในแต่ละฝ่ายต้องชัดเจน รวดเร็ว มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (ในการขอ
ข้อมูลฝ่ายพิธีการแต่ละโรงเรียนพบว่าบางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ทาให้การประสานงานบางเรื่องล่าช้า)
2. ขอความร่วมมือจากนักกีฬาที่ว่างเว้นจากการซ้อม และแข่งขันเข้าร่วมในขบวนพิธีเปิด และปิด (โดยเฉพาะ
พิธีปิดเพราะต้องใช้นักกีฬาจานวนมาก เพื่อเดินขบวนแทนนักกีฬาโรงเรียนอื่น)
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ฝ่ายการเงินและพัสดุ
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. รวบรวมข้อมูลประกาศกีฬาของโรงเรียนที่เคยเป็น
เจ้าภาพกีฬาสาธิตฯ เพื่อมาปรับใช้ในการดาเนินงาน
กีฬา
2. เสนอผู้บริหารพิจารณาประกาศของกีฬาสาธิตฯ
(ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ)

อุปสรรค/ปัญหา
1. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศกีฬาหลายครั้ง
และการเสนอขออนุมัติการใช้ประกาศใช้เวลานานใน
การจัดทาประกาศ
2. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่พักนักกีฬาในระยะเวลาที่
ใกล้เกิดงาน ทาให้การขออนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้
สถานที่เป็นกรณีพิเศษ เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยกระชั้นชิด
3. เสนอเรื่องประกาศกีฬาเข้าประชุมกลั่นกรอง
3. มีบางโรงเรียนสาธิตฯ ประสงค์จะจ่ายเงินสมทบใน
เพื่อออกประกาศกีฬา
ปีงบประมาณ2560 แต่ทางเจ้าภาพแจ้งให้จ่ายเงิน
สมทบในปีงบประมาณ 2561 ทาให้ต้องเร่งเขียน
โครงการเพื่อสามารถรับเงินดังกล่าวได้
4. การขออนุมัติโครงการเจ้าภาพกีฬา(เงินสมทบ)
4. ได้รับข้อมูลในการยืมเงินแต่ละกิจกรรมล่าช้า
เพื่อให้โรงเรียนสาธิตโอนเงินสมทบในปีงบประมาณ ทาให้มีการส่งเอกสารการยืมเงินล่าช้า และทาให้
2560 ได้ทัน
ได้รับเงินช้า
5. ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ของ
5 ข้อมูลแต่ละชนิดกีฬาไม่ถูกต้อง ทาให้มีการแก้ไข
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นที่พัก
ตลอดเวลา และไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ในบาง
นักกีฬา และเจ้าหน้าที่
ชนิดกีฬา
6. เสนอขออนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ เข้า
6. บางชนิดกีฬาไม่พึงพอใจกับค่าตอบแทนตาม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ ประกาศของกีฬาสาธิตฯ
เป็นกรณีพิเศษ
7. การส่งเอกสารเงินยืมตามกิจกรรมในโครงการ
7. การเขียนบิลและการออกใบเสร็จของผู้ขายไม่
เจ้าภาพกีฬาฯ
ถูกต้อง (การคิดยอดเงินในการรวมภาษีไม่ถูกต้อง)
จึงต้องติดต่อเพื่อเปลี่ยนบิลทาให้เสียเวลาในการ
เบิกจ่าย
8. การเตรียมเอกสารตามกิจกรรมในโครงการ
8.ในกรณีที่เป็นการจัดจ้างกับหน่วยงานที่เป็นสมาคม
เจ้าภาพกีฬาฯ
ไม่สามารถเรียกรับบิลจากสมาคมได้
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
9. การจัดเตรียมค่าตอบแทนของฝ่ายเทคนิคกีฬาทุก
ชนิดกีฬา

อุปสรรค/ปัญหา
9.การคานวณปริมาณการใช้วัสดุมีจานวนมากขึ้น
และสั่งซื้อในเวลากระชั้นชิด ทาให้วัสดุบางรายการ
ตกหล่น
10. การตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายในโครงการ 10.ผู้ให้เช่าเรียกชาระเงินก่อนกาหนด ไม่เป็นไปตามที่
กีฬาสาธิตฯ
ตกลงว่าจะให้ระยะเวลาในการชาระเงินแบบเครดิต
คือหลังจากเสร็จโครงการ 3 อาทิตย์
11. การจัดทาใบคืนเงินเหลือจ่าย(เงินสด)ตาม
กิจกรรม พร้อมส่งเอกสารคืนเงินเตรียมทาฎีกา
12. การจัดทาฎีกาชดใช้เงินยืมตามกิจกรรมใน
โครงการเจ้าภาพกีฬาฯ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรมีระยะเวลาเสนอคาสั่งให้อธิการบดีลงนาม ไม่ควรกระชั้นชิดจนเกินไป ทาให้ไม่มีเวลาเตรียมเอกสารได้
2. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในคาสั่งก่อนลงนาม เนื่องจากมีผลต่อการเบิกจ่ายในส่วนของ
ค่าตอบแทน/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
3. ควรให้ทุกคนในฝ่ายเทคนิคกีฬาทราบก่อนในเรื่องของการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันก่อน
ปฏิบัติงาน
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อประสานงานกับร้านค้าเพื่อเปลี่ยนใบเสร็จเพื่อนามาตั้งเบิก
5. ใช้ใบสาคัญรับเงินและสาเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนผู้รับเงิน
6. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการซื้อวัสดุตามรายการที่ยังไม่ครบ
7. ยืมเงินบัญชีเจ้าภาพกีฬาสาธิตออกมาชาระก่อนบางส่วนให้แก่ผู้เช่า
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ฝ่ายกิจกรรมเชียร์ และพิธีเปิด-ปิด
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การซ้อมกองเชียร์ ผู้นาเชียร์ นักแสดง
2. จัดพิธีเปิดและพิธีปิด

อุปสรรค/ปัญหา
1. นักเรียนและผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร
2. งานที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายอื่นขอรับไปทา ล่าช้า
หรือไม่ได้คุณภาพ เช่น เสาธง(ของมาถึงก่อนงานเริ่ม
1 วัน) คบเพลิง (ทาผิดแบบ)
3. สถานที่ทับซ้อน หรือใกล้เคียงกับการแข่งกีฬาอื่น
ไม่เป็นไปตามที่เคยตกลงกันตั้งแต่แรก
4. นักเรียนที่สังกัดฝ่ายอื่นไม่เข้าใจ คิดว่าตนเองต้อง
ได้รับอาหารเหมือนฝ่ายเชียร์ มีนักกีฬาบางคนมาขอ
อาหาร บอกว่าตนไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง
5. ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาเท่าที่ควรในการ
เดินขบวนพิธีปิด

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรพูดคุยทาความเข้าใจและขอความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครอง
2. ทุกฝ่ายควรมองภาพรวมของงานทั้งหมด ก่อนมองแยกส่วนฝ่ายของตนเอง
3. อาจารย์ควรชี้แจงเรื่องการจัดอาหาร การเบิกจ่ายให้นักเรียนในฝ่ายของตนเข้าใจ
4. อาจารย์ผู้ดูแลกีฬา ควรทาความเข้าใจกับนักกีฬาถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพที่ต้องร่วมเดินขบวน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ขอให้ทุกฝ่าย มองงานกีฬาสาธิตสามัคคีในภาพรวมมากกว่านี้ งานกีฬาสาธิตสามัคคี ไม่ได้เป็นแต่เพียงงาน
กีฬา แต่เป็นเหมือนการจัดงานของโรงเรียนให้ลุล่วง งานแต่ละฝ่ายมีรายละเอียดซับซ้อนและมีความสาคัญ
เท่าเทียมกัน
2. ทบทวนความสามารถและศักยภาพการเป็นเจ้าภาพของตนในครั้งถัดไป ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรขอเลื่อนการเป็นเจ้าภาพออกไปก่อน
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3. บทบาทของโรงเรียนและบุคลากร ในฐานะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กับในฐานะเจ้าภาพแตกต่างกันมาก ควรมี
การวางแผนในการเข้าร่วมแข่งขันใหม่ เช่น นาอาจารย์ไปดูแลนักกีฬาเพิ่ม อาจารย์ไปดูงานฝ่ายต่าง ๆ เพิ่ม
โดยจัดอาจารย์ที่ไปดูงานฝ่ายต่าง ๆ เป็นกองกลางคอยดูและที่พักและนักเรียนตลอดเวลา
4. การเข้าร่วมในครั้งถัดไป ควรเพิ่มเวลาเผื่อการเดินทางไป-กลับ สัก 1 วัน เพื่อความปลอดภัย และเผื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น รถเสีย และวันกลับควรเหลือนักกีฬาไว้ช่วยเจ้าภาพในพิธีปิด
5. จัดเตรียมระเบียบเบิกจ่ายสาหรับกีฬาสาธิตสามัคคี เพื่อเบิกจ่ายได้ทุกรายการที่จาเป็น
6. ควรส่งกองเชียร์เข้าร่วมหากเจ้าภาพขอความอนุเคราะห์
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ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับบุคลากร ทีมงานจาก
โรงเรียนต่าง
2. กิจกรรมนิทรรศการ พระอัจริยะภาพทางด้าน
กีฬา ร.9

อุปสรรค/ปัญหา
- ไม่มี
- ไม่มี

แนวทางแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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ฝ่ายทัศนศึกษา
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การส่งหนังสือเชิญ
2. การรับแบบตอบรับกลับคืน
3. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

อุปสรรค/ปัญหา
1. ไม่มีปัญหา
2. บางโรงเรียนส่งแบบตอบรับล่าช้า ทาให้การจัดทา
รายชื่อและระบุจานวนคนล่าช้า
3. รายชื่อที่ส่งมาในแบบตอบรับไม่ตรงกับผู้ที่มาใน
กิจกรรมวันจริง (มีการเปลี่ยนตัว) ทาให้ต้องมี
การแก้ไขรายชื่อ และปรับเปลี่ยนจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
4.1 สภาพอากาศไม่เหมาะสม (อากาศร้อนมาก)
4.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความหลากหลาย บางคน
ชอบถ่ายรูป ชอบซื้อของ ทาให้เสียเวลาเพราะต้อง
รอคนมาให้ครบ จึงจะออกเดินทางไปยังจุดต่อไปได้
4.3 บางกิจกรรม สถานที่แคบ ไม่สะดวกต่อการทา
กิจกรรม

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ในกรณีการส่งแบบตอบรับกลับคืนล่าช้า จะใช้วิธีโทรสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูล
2. มีการปรึกษาทางด้านการเงินตลอดถึงแนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายที่รายชื่อไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางโรงเรียน
ส่งมาให้
3. อากาศร้อน ได้มีการจัดเตรียมร่มไว้ให้ แต่อาจมีปริมาณไม่เพียงพอและมีการแจกเครื่องดื่มเย็นๆ ให้เรื่อยๆ
เพื่อคลายร้อน
4. พยายามดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความพอใจสูงสุด ติดตามคนทีล่ ่าช้าให้เร็วขึ้นและดูแลคนที่มาถึงก่อน
อย่างดี
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. กาหนดวันส่งแบบตอบรับให้เร็วขึ้น หรือห่างจากวันดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย 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
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดทาเว็บไซต์สาหรับประชาสัมพันธ์โครงการ
- พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
- พัฒนาระบบประมวลผลการแข่งขัน
งานประมวลผลการแข่งขัน
- รายงานผลการแข่งขันทุกชนิดกีฬา
- จัดทาเล่มรายงานสรุปผลการแข่งขัน
- จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญ
รางวัลและนักกีฬาดีเด่น
งานประชาสัมพันธ์
- จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
o ป้ายไวนิล
o ป้ายจอภาพ LED
o ป้ายขวางถนน

- จัดทาจดหมายข่าว
- การเชิญสื่อมวลชน

อุปสรรค/ปัญหา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการแจ้งความจานง สธ.1 – สธ.4 ไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- การลงทะเบียนในระบบบางสถาบันกรอกข้อมูล
มาไม่ถูกต้อง เช่น คานาหน้าชื่อ
งานประมวลผลการแข่งขัน
- มีการรายงานผลผิดพลาด และล่าช้า
- ไม่ลงทะเบียนนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน
ให้ตรงตามประเภทการแข่งขัน
- บางชนิดกีฬาที่ต้องการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเองไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาให้ไม่ได้จัดเตรียม
อุปกรณ์ไว้ให้
งานประชาสัมพันธ์
- การขออนุญาตติดตั้งป้ายจากหน่วยงานภายนอก
ใช้เวลาหลายสัปดาห์
- บางครั้งสื่อมวลชนอาจไม่มาทาข่าวและอาจจะไม่
ตอบแบบตอบรับการเชิญทาให้ไม่สามารถทราบ
จานวนสื่อที่จะมาเข้าร่วมงานได้
- การผลิตไวนิลแบบให้ร้านติดตั้งใช้เวลานาน
มากกว่า 2 สัปดาห์
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งานสารณียากร
- จัดทาหนังสือที่ระลึกเสลาเกมส์
- จัดทาสูจิบัตรทุกชนิดกีฬา

บันทึกภาพ
- จัดทาสื่อวีดิโอประชาสัมพันธ์ก่อนวันจัดการ
แข่งขัน
- บันทึกภาพการประชุมอานวยการ
- บันทึกภาพกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด
- บันทึกภาพการแข่งขันทุกชนิดกีฬา
- ประมวลภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต

งานสารณียากร
- มีการเปลี่ยนวันและสถานที่การแข่งขันบ่อยทาให้
โรงพิมพ์ต้องแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ
- การใช้ชื่อย่อโรงเรียนในตารางการแข่งขันเทคนิค
กีฬาใช้ชื่อย่อโรงเรียนไม่ถูกต้อง ทาให้ต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบและแก้ไข
- อัพโหลดรูปภาพไม่ตรงกับบุคคลที่ลงทะเบียน
- จานวน ID Card ไม่เพียงพอเนื่องจากได้ยอด
จานวนผู้ตัดสินล่าช้า
- สายคล้องป้าย ID Card ชารุดง่าย
- มีการติดต่อให้ทาแผ่นป้ายไวนิลตารางการแข่ง
จานวนมากก่อนใช้งาน 1 วันทาให้ต้องใช้บุคลากร
ในฝ่ายช่วยทา จึงต้องปรับแผนการทางานในฝ่าย
บันทึกภาพ
- ไม่มี

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรแยกเป็นฝ่ายงานย่อยออกจากกันทั้ง 5 งาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ควรเข้มงวดการลงทะเบียนนักกีฬาให้ถูกต้อง สอดคล้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด
2. ควรให้ฝ่ายสารณียากรออกแบบระบบลงทะเบียนของทุกฝ่าย
3. ควรทา ID Card ไว้ประมาณ 12,000 ใบ
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ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ช่วงวันเตรียมงาน
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน กาหนดงาน
2. รวบรวมข้อมูลจานวนนักเรียน อาจารย์ บุคลากร
ของแต่ละโรงเรียนที่ประสงค์เข้าพัก
3. ประสานหน่วยงาน และคณะต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหา
ที่พักในการรองรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจานวนของ
ผู้เข้าพัก
4. จัดทาหนังสือขอใช้สถานที่เพื่อยืนยันการขอใช้
สถานที่เป็นที่พักนักกีฬา
5. เข้าสารวจสถานที่เพื่อกาหนดจุดห้องพัก
จุดศูนย์กลาง จุดตากผ้า จุดอาบน้า ฯลฯ และสารวจ
ความเรียบร้อยโดยทั่วไป
6. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อจัดทาบริเวณตากผ้า
พื้นที่อาบน้า รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงาน
7. ประสานงานแม่บ้าน เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
และนิสิตช่วยงานฝ่ายที่พักของแต่ละจุดที่พัก เพื่อ
ชี้แจงบทบาทหน้าที่การทางานในช่วงที่มีการเข้าพัก
8. ประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)
เพื่อเช่าชุดอุปกรณ์เครื่องนอน และการจัดส่ง
อุปกรณ์
9. จัดวางชุดอุปกรณ์เครื่องนอนตามจุดที่พัก ตาม
จานวนผู้เข้าพัก และเช็คความเรียบร้อย
10. ประชุมสรุปงานการเตรียมที่พัก และวางแผน
การทางานในช่วงที่ผู้เข้าพักต้องพักอาศัยตลอดการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯ

อุปสรรค/ปัญหา
1. ระยะเวลาในการเตรียมงานมีจากัด เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงที่พักจากหอพักนิสิต เป็นอาคาร
เรียนตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเวลาในการประสานงานและ
เตรียมงานเพียง 3 สัปดาห์
2. ที่พักไม่เพียงพอ เนื่องจากประมาณการ
คลาดเคลื่อน
3. ห้องน้าไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นอาคารเรียน จึงมี
เพียงห้องน้า ซึ่งไม่ได้ทาไว้รองรับการใช้เป็นห้อง
อาบน้าสาหรับคนจานวนมาก
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลไม่ทั่วถึง เช่น รปภ.ไม่
สามารถให้ข้อมูลใดๆได้เนื่องจากไม่ทราบว่ามีงาน
5. ความร่วมมือของคณะ หน่วยงาน และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยน้อย
6. จานวนกาลังคนไม่เพียงพอกับการทางาน
7. ยานพาหนะไม่เพียงพอกับการทางาน
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การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ช่วงเข้าพัก
11. เมื่อนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินทางถึง
ที่พัก ให้ทาการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องนอน
อุปกรณ์ภายในห้องนอน ห้องน้า
เพื่อความเรียบร้อยโดยมีนิสิตช่วยงานของแต่ละจุด
ตรวจสอบพร้อมตัวแทนอาจารย์ที่เข้าพัก
12. ผู้เข้าพักติดต่อรับกุญแจห้องพักพร้อมชาระเงิน
ค่าที่พักและค่าประกันของเสียหายที่ฝ่ายงานการเงิน
13. ในระหว่างการเข้าพักต้องสอดส่องดูแลความ
เรียบร้อยโดยทั่วไปของแต่ละจุดที่พัก
14. ประชุมสรุปงานร่วมกับนิสิตช่วยงาน
เพื่อสอบถามถึงปัญหาที่พบในแต่ละวัน และวางแผน
การทางานในวันต่อไป
ช่วงเสร็จสิ้นงาน
15. เมื่อผู้เข้าพักจะออกจากที่พักให้นิสิตช่วยงาน
ประจาจุด และตัวแทนอาจารย์ตรวจเช็คอุปกรณ์
เครื่องนอน อุปกรณ์ในห้องนอน ห้องน้า หากพบ
อุปกรณ์เสียหายให้นิสิตแจ้งข้อมูลแก่ทีมงานเพื่อ
ประสานงานการเงินในการจัดเก็บค่าประกันของ
เสียหายต่อไป
16. จัดเก็บสถานที่พักแต่ละจุด ส่งคืนอุปกรณ์เครื่อง
นอน และจัดเก็บห้องพักให้อยู่ในสภาพเดิม
17. ประชุมสรุปงาน

อุปสรรค/ปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรจัดเตรียมและวางแผนการหาที่พักไว้ล่วงหน้าในระยะยาว (1 ปี เป็นต้นไป)
2. สารวจพื้นที่และวัดขนาดจากสถานที่จริงกับอุปกรณ์เครื่องนอนเพื่อไม่ให้การประมาณการคลาดเคลื่อน
3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งต่อไป
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ฝ่ายยานพาหนะ
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. จัดตารางเดินรถในแต่ละวันระหว่างการจัดการ
แข่งขันกีฬา
2. ดาเนินการแจ้งตารางเดินรถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ในทุกวัน
3. นัดหมายพนักงานขับรถและแจ้งตารางเดินรถให้
ทราบในแต่ละวัน

อุปสรรค/ปัญหา
1. มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการแข่งขัน โดยไม่ได้
แจ้งฝ่ายยานพาหนะให้ทราบ
2. ไม่มีผู้ควบคุมนักเรียนและนักกีฬาขึ้นรถ ตามเวลา
ที่กาหนดไว้
3. พนักงานขับรถไม่มาตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย
ตารางการเดินรถ
4. สนามการแข่งขันอยู่คนละสถานที่ทาให้
ยานพาหนะไม่เพียงพอสาหรับนักกีฬา
5. นักเรียนและนักกีฬาไม่ขึ้นรถตรงตามจุดนัดหมาย
จึงทาให้ตารางการเดินรถคลาดเคลื่อน

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. สนามจัดการแข่งขันกีฬาควรอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
2. ควรจัดให้มียานพาหนะที่เพียงพอเพื่อรองรับการบริการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3. ผู้ขอใช้ยานพาหนะของแต่ละฝ่ายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการแข่งขันควรแจ้งฝ่ายยานพาหนะ
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
4. ควรมีผู้ควบคุมนักเรียนและนักกีฬาของแต่ละฝ่ายงานในการขึ้นและลงรถ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. สนามสาหรับจัดการแข่งขันกีฬาควรอยู่ในสถานที่เดียวกัน
2. ควรจัดให้มียานพาหนะในการโดยสารที่เพียงพอ
3. แต่ละฝ่ายงานควรระบุจานวนผู้โดยสารให้ถูกต้องเพื่อฝ่ายยานพาหนะจัดรถได้ตามความเหมาะสมกับจานวนที่
ระบุ
4. ควรมียานพาหนะสารองไว้ตลอดช่วงการแข่งขันอย่างน้อย 1 คัน
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ฝ่ายสวัสดิการและงานเลี้ยง
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารการจ่ายเงิน
ค่าอาหารบุคลากร ในฝ่ายต่างๆ

อุปสรรค/ปัญหา
1. เนื่องจากบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ
ในเรื่องเอกสารการจ่ายเงินไม่ถูกต้องชัดเจน
จึงก่อให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้า และเสียเวลาใน
การติดตามแก้ไขเอกสารใหม่
2. การดูแลนักเรียนช่วยงาน และการให้ข้อมูล
2. มีข้อมูลในส่วนของรายละเอียดนักกีฬา และเวลา
ผู้ปกครองในเรื่องเวลาเริ่ม-สิ้นสุดการแข่งขันของแต่ การแข่งขัน ในแต่ละสนามไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถ
ละชนิดกีฬา ในวันที่มีการแข่งขัน
วางแผน และให้ข้อมูลกับผู้ปกครองนักเรียนช่วยงาน
ได้
3. การประสานงานกับทุกฝ่าย
3. การประสานงานในแต่ละฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกันใน
การจัดการ มีความล่าช้า สถานที่ห่างกัน ทาให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
4. การขนส่งน้าดื่มไปยังสนามแข่งขันต่าง ๆ ใน
4. จานวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
ทุก ๆวัน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ร่วมประชุมทาความเข้าใจให้ตรงกัน และปรึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
2. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนช่วยงานทราบข้อมูลวันต่อวัน
3. ประสานงานกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
4. ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสถานที่
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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ฝ่ายแพทย์และพยาบาล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยขอ
ความอนุเคราะห์ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นจาก
โรงพยาบาล ม.นเรศวร
2. จัดให้มีแพทย์คอยดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ประจาอยู่
ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน โดยมี
ช่องทางพิเศษให้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับ
การรักษา โดยให้แสดง ID card ก่อนเข้ารับ
การรักษา
3. จัดให้มีพยาบาลประจาสนามกีฬาทุกชนิด ยกเว้น
เปตองและหมากกระดาน คอยให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน
4. จัดให้มีนักเรียนอาสาสมัครคอยดูแลความ
เรียบร้อยประจาสนามกีฬาทุกชนิด
5. จัดให้มีรถพยาบาลคอยรับผู้ป่วยระหว่าง
การแข่งขัน และตลอด 24 ชั่วโมง
6. จัดให้มีโต๊ะสาหรับพยาบาลนั่งประจาที่ในบริเวณ
สนามแข่งขัน
7. ผู้ประสานฝ่ายแพทย์และพยาบาลประจาอยู่ที่
Press center ที่ ม.นเรศวร และที่ ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม

อุปสรรค/ปัญหา
1. มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้ง
ฝ่ายพยาบาลให้ทราบล่วงหน้า
2. ผู้ป่วยขอให้รถพยาบาลขับรถไปส่งที่พัก
ซึ่งรถพยาบาลจะต้องรีบไปเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย
รายต่อไป

แนวทางแก้ไขปัญหา
แจ้งทุกฝ่ายเกี่ยวกับการใช้รถพยาบาลและหน้าที่พยาบาลประจาสนาม
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
-
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ฝ่ายประเมินผล
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. ออกแบบประเมินและส่งให้ที่ปรึกษาตรวจ
2. จัดทาแบบประเมิน
3. แจกแบบประเมิน
4. เก็บรวบรวมข้อมูล

5. บันทึกข้อมูล
6.วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล

อุปสรรค/ปัญหา
- ไม่มี
- ไม่มี
- การแจกและการเก็บแบบประเมินไม่เป็นไปตามที่
ได้วางแผนไว้
- ได้รับแบบสอบถามกลับมาไม่ครบ
- ผู้ตอบแบบประเมินไม่สามารถนาแบบประเมิน
กลับมาส่งที่จุดที่นัดไว้ได้
- แบบประเมินมีหลายชุด ทาให้เกิดความสับสนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ไม่มี
- การตอบแบบสอบถามหรือข้อเสนอแนะไม่ตรงกับ
แบบประเมินที่ได้จัดให้

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. กรณีที่ไม่สามารถแจกแบบประเมินตามที่ได้วางแผนไว้ แก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนที่ได้รับมอบหมายเดิน
แจกแบบประเมินที่สนามการแข่งขัน
2. กรณีที่ผู้ตอบแบบประเมินไม่สามารถนาแบบประเมินกลับมาส่งที่จุดที่นัดไว้ได้ แก้ปัญหาโดยขอ
ความช่วยเหลือจากเลขานุการของแต่ละเทคนิคกีฬา รวมถึงฝ่ายที่พัก ให้เก็บรวบรวมแบบประเมิน
ส่งฝ่ายประเมินผล
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายใดๆ ควรมีการแจ้งข้อมูลให้ทุกส่วนได้รับทราบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่แต่ละฝ่ายได้วางแผนไว้
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ฝ่ายจัดทาและจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างทาสินค้าที่ระลึก

2. การจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
3. การจาหน่ายเครื่องดื่ม

อุปสรรค/ปัญหา
1.1 ไม่สามารถไปติดต่อขอดูตัวอย่างสินค้าได้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากมีข้อจากัดในด้านงบประมาณและ
ระยะเวลา จึงต้องให้ผู้ผลิตสินค้าส่งตัวอย่างมาให้
ดูก่อนทาการตัดสินใจเลือกสินค้าแต่ละประเภท ทา
ให้ใช้เวลาในการติดต่อที่นานกว่าจะเริ่มผลิตสินค้า
แต่ละประเภท
1.2 ผู้ผลิตสินค้าบางประเภทไม่สามารถขึ้นแบบ
ตัวอย่างสินค้าที่ตกลงสั่งผลิตก่อนการอนุมัติผลิตใน
ขั้นตอนสุดท้าย ทาให้สินค้าบางประเภทที่ผลิต
ออกมาไม่ตรงความต้องการ หรือมีคุณภาพต่ากว่าที่
คาดหวัง
1.3 ผู้ผลิตส่งรูปถ่ายแบบสินค้าตัวอย่างบางชนิดที่จะ
สั่งผลิตให้ดูทางออนไลน์ แต่พอสินค้ามาถึงแล้วกลับ
พบว่ามีคุณภาพต่ากว่าที่สั่ง
1.4 สินค้าบางประเภทต้องสั่งจากหลายแหล่งเพื่อมา
รวมเป็นชุดเดียวกัน เพราะผู้ผลิตใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
ไม่ตรงตามที่แจ้งไว้
1.5 สินค้าบางประเภทมีการส่งล่าช้ากว่ากาหนด
2. สินค้าบางประเภทยังจาหน่ายไม่หมด
3.1 มียอดจาหน่ายที่ไม่สูงตามที่คาดไว้ เพราะมีการ
กระจายสนามแข่งขันออกจากกัน รวมถึงนักกีฬา
ที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยจานวนมาก
3.2 มีผู้รับผิดชอบในการจาหน่ายไม่เพียงพอ เพราะ
ทราบภายหลังว่าต้องบริการจุดจาหน่ายเครื่องดื่ม
ให้กับผู้เข้าร่วมงาน หลังจากที่แต่ละคนในฝ่ายมี
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
3.3 ไม่สามารถนับสินค้าคงเหลือในแต่ละวันได้
เพราะมีสินค้าที่แช่เย็นเหลือจานวนมากในแต่ละวัน
93

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. เมื่อไม่สามารถเดินทางไปดูสินค้าจากแหล่งผลิตได้ด้วยตนเอง จึงต้องให้ผู้ผลิตส่งตัวอย่างสินค้ามาทาง
ไปรษณีย์ให้ดูก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภทได้
2. เมื่อผู้ผลิตสินค้าบางประเภทไม่สามารถขึ้นแบบตัวอย่างสินค้าที่ตกลงสั่งผลิตก่อนการอนุมัติผลิตในขั้นตอน
สุดท้าย จึงต้องมีการประสานงานและเน้นย้าคุณภาพสินค้ากับทางผู้ผลิตหลายครั้งก่อนอนุมัติแบบ
3. เมื่อผู้ผลิตส่งรูปถ่ายแบบสินค้าตัวอย่างบางชนิดที่จะสั่งผลิตให้ดูทางออนไลน์ แต่พอสินค้ามาถึงแล้วพบว่ามี
คุณภาพต่ากว่าที่สั่ง จึงทาการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิตลดราคาสินค้าลง
4. สินค้าบางประเภทต้องสั่งจากหลายแหล่งเพื่อมารวมเป็นชุดเดียวกัน เพราะผู้ผลิตใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่ตรง
ตามที่แจ้งไว้ จึงต้องทาการสั่งสินค้าประกอบจากหลายผู้ผลิต เช่นชุดกระเป๋าดินสอ ต้องใช้ผู้ผลิตถึง 3 บริษัท
คือ ผลิตกระเป๋าพร้อมสกรีน ผลิตดินสอประทับตรา และสั่งซื้อไม้บรรทัดที่ทาจากไม้ เพื่อนามารวมเป็นชุด
เครื่องเขียนรักษ์โลก
5. เมื่อสินค้าบางประเภทมีการส่งล่าช้ากว่ากาหนด จึงทาการปรับตามสัญญาที่จัดทา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ควรจะมีการเดินทางไปดูสินค้าจากแหล่งที่ผลิตด้วยตนเองเพื่อให้ได้เห็นสินค้าตัวจริง และดูคุณภาพของสินค้า
ได้
2. ควรมีการนาสินค้าที่ยังจาหน่ายไม่หมดมาหมุนเวียนเป็นของที่ระลึกของโรงเรียนตามเทศกาลต่าง ๆ หรือ
นามาจัดจาหน่ายในราคาที่ถูกลง เพื่อให้ได้เงินทุนคืน
3. ควรจัดเตรียมกาลังคนในการจาหน่ายเครื่องดื่มให้เพียงพอ
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ฝ่ายอาสาสมัคร
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. รับสมัครนักเรียนช่วยงานในฝ่ายต่างๆ

2. จัดทาเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนช่วยงาน

อุปสรรค/ปัญหา
1. นักเรียนลงสมัครช่วยงานหลายฝ่าย ซึ่งทับซ้อน
เวลาในการปฏิบัติงาน
2. ได้รับข้อมูลคุณสมบัติของนักเรียนช่วยงานบาง
ฝ่ายล่าช้า ทาให้ช่วงเวลาในการรับสมัครค่อนข้าง
น้อย
3. ไม่ได้รับรายละเอียดการทางานของนักเรียน
ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ ทาให้ไม่สามารถชี้แจงกับ
นักเรียนได้ ทาให้นักเรียนไม่มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ
4. จานวนนักเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
แต่ละฝ่ายงานที่แจ้งความประสงค์
5. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การรับสมัครและการทางานของนิสิตช่วยงานจาก
มหาวิทยาลัย
- ไม่มี

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. นัดพบนักเรียนที่ลงสมัครช่วยงานหลายฝ่ายงานที่ทับซ้อนกัน แล้วชี้แจงปัญหาพร้อมกับให้นักเรียนตัดสินใจ
เลือกฝ่ายงานอีกครั้ง หากจะลงหลายฝ่ายงาน ต้องไม่ทับซ้อนในเรื่องของเวลาปฏิบัติงาน
2. ให้ประธานหรืออนุกรรมการทุกฝ่ายงาน ชี้แจงกับนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดและหน้าที่ในการทางานของ
ฝ่ายงานนั้นๆ โดยใช้ช่วงเวลาประชุมสายชั้น
3. จากความไม่แน่นอนในการรับสมัครและการทางานของนิสิตช่วยงาน จึงไม่รับอาสาสมัครช่วยงานเป็นนิสิต
จากมหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ควรคัดเลือกนักกีฬาให้แล้วเสร็จก่อนทาการรับสมัครนักเรียนช่วยงาน ซึ่งควรคัดเลือกนักกีฬาตั้งแต่เปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1
2. ก่อนเปิดรับสมัครนักเรียนช่วยงาน ควรจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การสมัครและการตัดสินใจในการสมัคร เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบ
3. ควรจัดรับสมัครนักเรียนช่วยงานทุกฝ่ายงานพร้อมกัน 1-2 เดือนก่อนมีการประชุมอานวยการครั้งที่ 1 เป็น
อย่างน้อย
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ฝ่ายเลขานุการ
การดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
1. ทาจดหมายเชิญ/จดหมายขอความอนุเคราะห์/
จดหมายการประสานงาน

2. จัดทาร่างโครงการเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงาน
โครงการและคณะอนุกรรมการการดาเนินงาน
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานใน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน
5. จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการและ
คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี 4 ครั้ง
6. เป็นผู้ประสานงานให้แก่ฝ่ายงานอื่น ๆ

อุปสรรค/ปัญหา
1.1 ผู้ที่ต้องการให้ออกจดหมายมอบหมายให้ทา
ล่าช้าทาให้ต้องทาในเวลากระชั้นชิดจนไม่มีเวลา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
1.2 การตอบกลับจากหน่วยงานที่ทาหนังสือไปได้รับ
ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด ทาให้ต้อง
ใช้เวลาในการติดตามเอกสารเป็นจานวนมาก
2. แต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลด้านจานวน
ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรรมและงบประมาณล่าช้าทาให้
เกิดการประมาณการงบประมาณที่ไม่ครบถ้วน
3. มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลายครั้งทาให้
เพิ่มเวลาในการทางาน
4. การประชุมใช้เวลามากเนื่องจากประชุมพร้อมกัน
ทุกฝ่าย
5.1 สถานที่จัดประชุมไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมใน
การประชุมในแต่ละครั้ง
5.2 การจัดทาเอกสารประกอบการประชุมล่าช้าและ
มีข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ส่งมาจากแต่ละฝ่ายงาน
6. คณะกรรมการในฝ่ายมีจานวนน้อยและทางานใน
ฝ่ายอื่น ๆ ด้วย ทาให้ต้องปฏิบัติงานในปริมาณมาก
จนอาจทาให้การประสานงานล่าช้า
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แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ฝ่ายเลขานุการควรกาหนดปฏิทินหรือระยะเวลาในการรับเรื่องและข้อมูลจากฝ่ายอื่น ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้มี
ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2. ในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ ควรทา template ให้สาหรับผู้ที่จะจัดส่งข้อมูลส่งเอกสารมาให้เพื่อความถูกต้อง
ของแบบฟอร์มและลดระยะเวลาในการจัดแบบฟอร์มใหม่
3. การประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานให้ประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬาให้ชัดเจนก่อนและให้ฝ่ายเทคนิคกีฬาแบ่ง
ประชุมย่อยกับฝ่ายงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโดยแบ่งประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกระชับเวลาใน
การประชุม
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งต่อไป
1. ฝ่ายเทคนิคกีฬาคือฝ่ายที่ต้องส่งข้อมูลขั้นต้นที่ชัดเจนให้กับฝ่ายอื่น ๆ ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะมี
การมอบหมายงานที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้คณะอนุกรรมการดาเนินงานทุกฝ่ายสาหรับการแข่งขัน
กีฬาทุกชนิด อีกทั้งควรมีการประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
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ประมวลภาพกิจกรรม
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ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและงานประชุมคณะกรรมการอานวยการครั้งที่ 2
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

101

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

102

ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

103

104

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษา
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ จังหวัดสุโขทัย
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมราลึกพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รัชกาลที่ 9
วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ โถงอาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา

108

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล

109

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทนนิส

110

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

111

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง

112

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

113

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาลีลาศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

114

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว่ายน้า

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน

115

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
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คาสั่งแต่งตั้ง
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คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ 05751/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓
“เสลาเกมส์”
.....................................................
ด้ว ยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะดาเนินการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่า งๆ ณ มหาวิท ยาลัย นเรศวร แต่ต่อ มามีก ารเปลี่ย นแปลงผู้บ ริห ารของสถาบัน การพลศึก ษา ซึ่ง เป็น
คณะกรรมการในการจัด การ แข่ง ขัน กีฬ าสาธิต สามัค คี ประกอบกับ มีก ารเปลี ่ย นแปลงรายชื ่ อ
คณะกรรมการบางส่ วน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่ าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
ฉะนั ้น อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๓๘๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ฉบับลงวันที่
๒๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่
๔๓ “เสลาเกมส์ ” ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์)
๔. อธิบดีกรมพลศึกษา
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๖. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
๘. แม่ทัพภาคที่ ๓
๙. ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๖
๑๐. ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
๑๑. ผู้บัญชาการกองบิน ๔๖
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๑๒. ผู้กากับการตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
๑๓. นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลพลายชุมพล
๑๗. นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
๑๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๙. รองอธิการบดี
๒๐. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
๒๑. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
๒๒. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง
๒๓. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
๒๔.รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
๒๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๒๖. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๒๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๒๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๒๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๓๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๓๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๓๒. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓๓. ผู้อานวยการกองคลัง
๓๔. ผู้อานวยการกองกลาง
๓๕. ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
๓๖. ดร.กิตติพงษ์
โพธิมู
๓๗. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
๓๘. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
๓๙. นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
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หน้าที่ ๑. พิจารณา/ให้คาปรึกษาจัดการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และสนับสนุนเกี่ยวกับการแข่งขัน
กีฬาตลอดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
๒. ให้คาแนะนากรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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คณะกรรมการบริหารการแข่งขัน
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน
๕. ดร.ทิพวรรณ
ธรรมาธิวัฒน์
๖. นางนิกุน
เพ็งผล
๗. นายขวัญชัย
ศิริเวช
๘. นางสาวณิชา
ราตรี
๙. นางสาวบุณฑริกา
บุบผชาติกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. บริห ารการจัด การแข่ง ขัน กีฬ าฝ่า ยต่า งๆ ในการแข่ง ขัน กีฬ าสาธิต สามัค คีใ ห้เ ป็น ไป
ตามระเบียบฯ
๒. ให้คาแนะนาและเอื้ออานวยความสะดวกในการบริหารให้แก่ฝ่ายต่างๆ
คณะกรรมการอานวยการ
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๕. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๘. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๑. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๑๒. ผู้อานวยการกองคลัง
๑๓. ผู้อานวยการกองกลาง
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๑๔. ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
ที่ปรึกษา
๑๕. ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
ที่ปรึกษา
๑๖. ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษา
๑๗. ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๑๘. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน
รองประธานกรรมการ
๑๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกสถาบัน กรรมการ
๒๐. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย กรรมการและเลขานุการ
๒๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนมัธยม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าที่ อานวยความสะดวกในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
๑. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๔. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายบริหารและพัฒนา
๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา
สังขวดี
๗. ดร.กิตติพงษ์
โพธิมู
๘. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย
ทองวินิชศิลป
๙. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
๑๐. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเพชรบูรณ์
๑๑. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาลาปาง
๑๒.รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย
๑๓.รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาอ่างทอง
๑๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กาญจนา
เชี่ยววิทย์การ
๑๕. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์
เขยผักแว่น
๑๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์
แก้วอุไร
๑๗. ผู้อานวยการกองคลัง
๑๘. ผู้อานวยการกองกลาง
๑๙. ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
๒๐. ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๒๑. ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒. นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๓. ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๔. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๒๕. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา
สังขวดี
๒๘. นางสาววิวรรษา
ภาวะไพบูลย์
๒๙. นางสุภิญญา
สายทน
๓๐. นายประสรรค์
ตันติเสนาะ
๓๑. นายอิสรพงศ์
คงเมือง
๓๒. นางสาวสรัสวดี
ภู่กร
๓๓. นางสาวเพียรพิมพ์
ยาระนะ
๓๔. นายสถิต
จรูญไธสง
๓๕. นางมณีรัตน์
ดีดน้อย
๓๖. นางสาวณัชาพร
จันทร์เกษม
๓๗. นางสาวเกษกาญจน์
ศิริเมธาวงศ์
๓๘. นางพิมลสิริ
เถาว์แล เอี่ยมละออ
๓๙. ดร.ทิพวรรณ
ธรรมาธิวัฒน์
๔๐. นางนิกุน
เพ็งผล
๔๑. นายขวัญชัย
ศิริเวช
๔๒. นางสาวณิชา
ราตรี
๔๓. นางสาวบุณฑริกา
บุบผชาติกุล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ดาเนินจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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คำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร
ที่ 05752/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกีฬำสำธิตสำมัคคี ครั้งที่ ๔๓
“เสลำเกมส์”
..................................................
ด้ว ยโรงเรี ย นมัธยมสาธิตมหาวิทยาลั ยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะดาเนิน การแข่งขัน กีฬา
ประเภทต่า งๆ ณ มหาวิท ยาลัย นเรศวร แต่ต่อ มามีก ารเปลี่ย นแปลงผู้บ ริห ารของสถาบัน การพลศึก ษา
ซึ่ง เป็น คณะกรรมการในการจัด การแข่ง ขัน กีฬ าสาธิต สามัค คี ประกอบกับ มีก ารเปลี ่ย นแปลงรายชื ่ อ
คณะกรรมการบางส่ วน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่ าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
ฉะนั ้น อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๓๘๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสาธิ ต สามั ค คี ครั้ ง ที่ ๔๓ “เสลาเกมส์ ” ฉบั บ ลงวั น ที่
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้แ ต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการดาเนิน งานจัด การแข่ง ขัน กีฬ าสาธิต สามัค คี
ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์ ” ดังต่อไปนี้
คณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยเทคนิคกีฬำ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา
สังขวดี
ประธานอนุกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์
เขยผักแว่น
รองประธานอนุกรรมการ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์
พูลสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
๕. นายสมบัติ
จาปาน้อย
อนุกรรมการ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุญเลิศ
เจิมปลั่ง
อนุกรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์
ประจันบาน
อนุกรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์พัฒนา
ราชวงศ์
อนุกรรมการ
๙. นายธนู
เพ็งแก่นแท้
อนุกรรมการ
๑๐. พันตรีสุทัศน์
กลัดอยู่
อนุกรรมการ
๑๑. นายไพฑูรย์
ประเสริฐทรัพย์
อนุกรรมการ
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๑๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สันต์
๑๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์
๑๔. อาจารย์สบโชค
๑๕.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โกศล
๑๖. ดร.พงษ์เอก
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
๑๘. ดร.ขจรศักดิ์
๑๙. ดร.กิตติพงษ์
๒๐. รองศาสตราจารย์วิวรรธน์
๒๑.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช
๒๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ฉัตรชัย
๒๓. นางนิกุน
๒๔. นายขวัญชัย
๒๕. นายสถิต
๒๖. นายเอกสิษฐ์

จันทร์สมศักดิ์
สว่างเมฆ
ดาราวิทยากร
รอดมา
สุขใส
สุขดี
รุ่นประพันธ์
โพธิมู
วณิชาภิชาติ
วงศ์เพม
แสงสุขีลักษณ์
เพ็งผล
ศิริเวช
จรูญไธสง
หาแก้ว

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬาแต่ละชนิดโดยความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
๒. ประกาศผลการแข่งขันให้ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. จัดทาเสื้อสาหรับแข่งขัน ชุดวอร์ม และเสื้อยืดสาหรับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันและ
นักกีฬา เสื้อนิสิตและนักเรียนช่วยงาน และเสื้อสาหรับนักกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล และ ตุ๊กตาที่ระลึก
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำยได้และสิทธิประโยชน์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา
สังขวดี
๒. ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ดร.ทิพวรรณ
ธรรมาธิวัฒน์
๔. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ
อินพาเพียร
๕. นายมรกต
แสนกุล
๖. นางพิมลสิริ
เถาว์แล เอี่ยมละออ
๗. นางนิกุน
เพ็งผล
หน้ำที่ จัดหางบประมาณรายได้และสิทธิประโยชน์ จากผู้สนับสนุนหลัก
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ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ
๑. ผู้อานวยการกองกลาง
๒. นางสาววิวรรษา
๓. นางพิมลสิริ
๔. นางนันฐกาญจน์
๕. นางสาวสรัสวดี
๖. นางสาวศิพร
๗. นางสาวประภัสศร

ภาวะไพบูลย์
เถาว์แล เอี่ยมละออ
แสนกุล
ภู่กร
อนันต์ธีระชัย
บารุงดี

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. ดูแล ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ คณะครู และนักเรียน
๒. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสาหรับการประชุมในแต่ละครั้ง
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและมอบเหรียญรำงวัล
๑. ผู้อานวยการกองกลาง
๒. นางสุภิญญา
สายทน
๓. นางสาวลินละดา
จันทนะชาติ
๔. นางสาววชิรญาณ์
สัจจากุล
๕. นางเมธาวี
ทองจันทร์
๖. นางสาวปรินธร
เอี่ยมสะอาด
๗. นายขวัญชัย
ศิริเวช
๘. นางสาวสาวิตตรี
อ่อนกอง
๙. นายเศกสิทธิ์
อิ่มผึ้ง
๑๐. นายณรงค์ศักดิ์
แดงทองดี
๑๑. นางสาวเกศแก้ว
คงคล้าย
๑๒. นางสาวพรพิมล
วุ่นกลัด
๑๓. นายมงคล
กลั่นทรัพย์
๑๔. นายพิพัฒน์พงค์
จันทวงศ์
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีวัชรชีพ
ณรงค์เดชา
๑๖. นายสาเริง
พวงสุดา
๑๗. นายธรรมนูญ
ศิริรัตน์
๑๘. นางสาววราพร
ขจรศรี
๑๙. นางสาวพนิดา
เนตรโสภา
๒๐. นางสาวทัชชภร
รัตนอุทัยกูล
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ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒๑. นางสาวอริยา
๒๒. นางสาวดวงนภา
๒๓. นายประสรรค์

ศรีสมเพ็ชร
บัวมาก
ตันติเสนาะ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. ออกแบบ วางแผนการดาเนินงานพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬา การประชุมอานวยการและ
พิธีการต่างๆ ตลอดการแข่งขัน
๒. ประชุมวางแผนจัดการพิธีมอบเหรียญรางวัล สรุปจานวนเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล
และดาเนินการมอบเหรียญรางวัลแต่ละชนิดกีฬา
๓. ประสานงานนักกีฬาวิ่งคบเพลิงจานวน ๑ – ๕ คน ทูตกีฬา นักกีฬาอาวุโส และจัดเตรียมการ
เชิญธงกีฬาและธงกีฬาสาธิตสามัคคี
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ
๑. ผู้อานวยการกองคลัง
๒. นางสาวนภารัตน์
นาอ่อน
๓. นายถวัลย์
พรหมสิทธิ์
๔. นางนิกุน
เพ็งผล
๕. นางสาวบุญณิสา
ท้วมวงษ์
๖. นางสาวไพจิตรี
เผือกเนียม
๗. นางสาวจิตตมาส
หาญกล้า
๘. นางสาวพิชยา
กันตวารี
๙. นางสาวชนนี
นาคเจือทอง
๑๐.นางอมรรัตน์
บุญมี
หน้ำที่ ดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในโครงการ และจัดเตรียมเอกสาร
๖. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมเชียร์ และพิธีเปิด-ปิด
๑. นายประสรรค์
ตันติเสนาะ
๒. นายรัฐพงษ์
โพธิรังสิยากร
๓. นางพันธ์ศิริ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๔. นายเศกสิทธิ์
อิ่มผึ้ง
๕. นางสาวธนวลัย
กูลประดิษฐ์
๖. นางสาววันทกาญจน์
เล็กกระจ่าง
๗. นายณรงค์ศักดิ์
แดงทองดี
๘. นายวุฒิศักดิ์
กาญจนาภา
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. วางแผนการดาเนินการแสดงพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน
๒. การแสดงของเจ้าภาพกีฬา ครั้งที่ ๔๓ ในวันรับมอบธงพิธีปิด (ธันวาคม ๒๕๖๑)
๓. วางแผนการฝึกซ้อมการแสดงผู้นาเชียร์ และกองเชียร์
๔. ติดต่อประสานงานกับวงโยธวาทิต
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและนันทนำกำร
๑. นายอิสรพงศ์
คงเมือง
๒. นายจาตุรันต์
วัฒนกุล
๓. นางวรอัญญู
ณรงค์เดชา
๔. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ
อินพาเพียร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ/ดนตรี และงานเลี้ยงรับรองในช่วงการแข่งขัน
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยทัศนศึกษำ
๑. ผู้อานวยการกองกลาง
๒. นางสาวสรัสวดี
ภู่กร
๓. นางพิมลสิริ
เถาว์แล เอี่ยมละออ
๔. นางสาวประภาพร
แสงอนุศาสน์
๕. นางสาววิวรรษา
ภาวะไพบูลย์
๖. นางสาวประภัสศร
บารุงดี
๗. นางสาวศิพร
อนันต์ธีระชัย
หน้ำที่ จัดเตรียมและประสานงานการทัศนศึกษาของผู้บริหารทุกสถาบัน

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประมวลผลกำรแข่งขัน ประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ
ที่ปรึกษา
๒. ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษา
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ที่ปรึกษา
๔. นางสาวเพียรพิมพ์
ยาระนะ
ประธานอนุกรรมการ
๕. นางสาวนันทิดา
บุญชู
อนุกรรมการ
๖. นายทวีสิน
อานวยพันธ์วิไล
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
อิ่มผึ้ง
อนุกรรมการ
๒๑. ดร.ทิพวรรณ
ธรรมาธิวัฒน์
อนุกรรมการ
๒๒. นายณรงค์ศักดิ์
แดงทองดี
อนุกรรมการ
๒๓. นางสาวเกศแก้ว
คงคล้าย
อนุกรรมการ
๒๔. นายอัฏฐะพร
ผาคา
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
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารและดาเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันในทุกรูปแบบ
๒. จัดเตรียมเว็บไซต์สาหรับการแข่งขันและลงทะเบียนการแข่งขัน
๓. ประมวลผลการแข่งขันเป็นรายวันเผยแพร่ทุกรูปแบบ
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมและงานเลี้ยงต้อนรับ
๕. บันทึกภาพการประชุมและการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาทุกสนาม
๖. ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย
๗. จัดทาเอกสาร หนังสือคู่มือการแข่งขันเทคนิคกีฬาต่างๆ
๘. จัดทาข่าว หนังสือ บัตรประจาตัวทุกประเภท
๙. จัดทาเกียรติบัตร
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
๑. ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
๒. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓. ผู้อานวยการกองกลาง
๔. อาจารย์อนิรุทธ์
ชัยเสวก
๕. นายมรกต
แสนกุล
๖. นางปัญฑิตา
รอดมา
๗. นางสาววราพร
ขจรศรี
๘. นายพิพัตน์พงค์
จันทวงศ์
๙. นายสุรัตน์
รอดมา
๑๐. นายสิริวัฒน์
เดียวสูงเนิน
๑๑. นายฉัตรสมบูรณ์
ตั้งศรีวงศ์
๑๒. นายสงกรานต์
บัวดิษฐ์
๑๓. นายสุทน
เอี่ยมพุก
๑๔. นายสมศักดิ์
ทูลภิรมย์
๑๕. นางวิมล
เอี่ยมพุก
๑๖. นายอานาจ
ดวนมีสุข
๑๗. นางเนาวรัตน์
สุภามณี
๑๘. นายนเรศ
นิเวศณา
๑๙. นางจริยา
สิงหเดช
๒๐. นายวิวัฒน์
นุชท่าโพธิ์
๒๑. นายณรงค์
รอดมณี
๒๒. นายสาคร
ก้อนคง
๒๓. นายอนุ
ภูมิผล
๒๔. นายจารุวุฒิ
แก้วกล่อม
๒๕. นายนที
จิระประภูศักดิ์
๒๖. นายสุประดิษฐ์
จันทร์อิน
๒๗. นายพิเชษฐ์
มยุโรวาส
๒๘. นายสงกรานต์
ชิดเชื้อ
๒๙. นางประไพ
สังข์แก้ว
๓๐. นางมะลิ
สุดวัดยาง
๓๑. นางประจวบ
กองกาล
๓๒. นางศิรัญลักษณ์
สิทธิเขตการ
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๓๓. นางวรรณา
๓๔. นายคณาธิป
๓๕. นางอาภรณ์
๓๖. นางสมนึก
๓๗. นางมณี
๓๘. นางลัดดา
๓๙. นางสาวอธิกมาส
๔๐. นางสาวน้าอ้อย
๔๑.นางสาวปรินธร
๔๒.นายวันเฉลิม
๔๓.นายศักดิ์ชัย
๔๔.นางสาวพิชยา
๔๕.นางสาวสุธัญญา
๔๖.นางสาวภัทรพรรณ
๔๗.นายพีระพัฒน์
๔๘.นายทองสุข
๔๙.นายบุญเตียง
๕๐.นายสาธิต
๕๑.นายประสงค์
๕๒.นางหยกฟ้า
๕๓.ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุโณทัย
๕๔.นายกฤตดนัย
๕๕.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา
๕๖.นายวุฒิศักดิ์
๕๗.นายวุฒิกุล
๕๘.นางพัชลี
๕๙.นางภิรมย์
๖๐.นางรุ่งทิวา
๖๑.นายชลอ
๖๒.นางสาวสวาท
๖๓.นางสาวคะนึง
๖๔.นางสาวนวรัตน์

กลมหัวไผ่
พรหมา
ฟักเกตุ
เปลี่ยนวิถี
บุตะวงศ์
ชื่นล้อม
ทิมเครือจีน
สีชมพู
เอี่ยมสะอาด
จันทร์ทรง
ศรีโสม
กันตวารี
บุญชุม
ใจทน
ประภาสโนบล
เทียมราช
จันทาศรี
มณีโชติ
ไทยสง่า
ขาปลื้มจิต
กาวน
ไทยสง่า
แก้วอ้น
กาญจนาภา
สัจจชัยฤทธิ์
อบอินทร์
ทับทิมทอง
เอี่ยมสาย
กลิ่นลาดวน
ทองเสริฐ
กลิ่นลาดวน
เชิดศาสตร์
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๖๕.นางสังเวียน
มาสม
อนุกรรมการ
๖๖.นายจรูญ
บุญประจง
อนุกรรมการ
๖๗.นายฮามือเสาะ
บราเฮง
อนุกรรมการ
๖๘.นายเชน
มาสม
อนุกรรมการ
๖๙.นายไตรเทพ
ขาคา
อนุกรรมการ
๗๐.นายวันเฉลิม
คงเกิด
อนุกรรมการ
๗๑.นายสนธยา
บุญศรี
อนุกรรมการ
๗๒.นางสาวอกนิษฐ์
กันเข็ม
อนุกรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬา
๒. จัดเตรียมตกแต่งอาคารสถานที่ และแผนผังอาคารเอนกประสงค์แผนผังสนามกีฬาทั้งหมด
๓. ประสานฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียมการประชุม และงานเลี้ยงต้อนรับ
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยที่พักนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่
๑. ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
๒. นางกมลทิพย์
๓. นายสถิต
๔. นางศิริพร
๕. นางสาวพิชามญชุ์
๖. นางสาวสรัญญา
๗. นางสาวกันยารัตน์
๘. นางกุหลาบ
๙. นางสาวจรัสศรี
๑๐. นายนิธิพัส
๑๑. นายชิติพัทธ์
๑๒. นางสาวกนกวรรณ
๑๓. นางสาวสุธัญญา

กมลวรเดช
จรูญไธสง
จงเจริญ
กลับสุข
สุขเพิ่ม
อยู่ดี
มีขา
มีชัยโย
เกตุแก้ว
ชวลิตอโนชา
ดาบคม
บุญชุม

หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมที่พักและประสานงานกับฝ่ายที่พักของทุกสถาบัน
๒. จัดเตรียมแผนผังอาคารหอพัก ภาพตัวอย่างที่พัก
๓. รับลงทะเบียนจองห้องพักและการเข้าออกหอพัก
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ จรำจรและควำมปลอดภัย
๑. ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
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
ศรีดี
อนุกรรมการ
๑๕.นายบัณฑิต
หนูสอน
อนุกรรมการ
๑๕.ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา
คุณพระรักษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวพนิดา
เมืองมูล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะของทุกสถาบัน
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และงานด้านจราจร
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและงำนเลี้ยง
๑. นางดุษฎี
ภาชนะพรรณ์
๒. นางสาววิมล
จ่อมจีน
๓. นางอาพร
พิพัฒน์ศาสตร์
๔. นางวรรณรัตน์
ครุธน้อย
๕. นางสาวณัชาพร
จันทร์เกษม
๖. นางสาวกาญจนา
อ่าพูล
๗. นางสาวจันทิมา
พงษ์พานิช
๘. ดร.พิชยา
โชติวรรณกุล
๙. นางสาวชญานี
บุญคง
๑๐. นางสาววราภรณ์
พิรัตน์
๑๑. นายสุรเชษฐ์
ทองประเสริฐ
๑๒. Mr. David
Frederick Glover
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ที่ปรึกษา
ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑๓. Mr. Juan
๑๔. Miss Elisa
๑๕. Mr. Kim
๑๖. นางสาวพนิตนาฏ

Carlo Donato Antonio
Calma Balisi
Patrick Abe
ผสมทรัพย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมน้าดื่มสาหรับกรรมการผู้ตัดสินทุกสนามในช่วงการแข่งขัน
๒. จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มสาหรับงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา
๓. จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มสาหรับผู้มอบเหรียญและผู้ติดตาม
๔. จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มสาหรับอาจารย์ฝ่ายต่างๆ
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยแพทย์และพยำบำล
๑. คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓. ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช
๔. ผู้อานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๖. นางสาวเกษกาญจน์
ศิริเมธาวงศ์
๗. ดร.นฤมล
เอกธรรมสุทธิ์
๘. ผศ.ดร.อินทิรา
ปากันทะ
๙. นายประยูร
คาเติม
๑๐. นางสาวชรินทร์ทิพย์
เครือบุญมา
๑๑. นายวิญญู
พันธุ์เมืองมา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. ประสานงาน และจัดเตรียมแพทย์และพยาบาลของแต่ละสนาม ตลอดการแข่งขัน
๒. จัดเตรียมรถพยาบาล พลเปล ประจาสนามแข่งขัน
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๑. ดร.กัลยา
บุญหล้า
๒. ดร.ทิพวรรณ
ธรรมาธิวัฒน์
๓. นางสาวอัจจิมา
เมืองชื่น
๔. นางเมธาวี
ทองจันทร์
๕. นางสาวกาญจนา
อุทิศ
๖. นางสาวบุณฑริกา
บุบผชาติกุล
๗. นางสาวประภาพร
แสงอนุศาสน์
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ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. จัดทาแบบประเมินผลการจัดการแข่งขัน ๑๗ ชนิดกีฬา
๒. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินการจัดการแข่งขัน
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดทำและจำหน่ำยของที่ระลึก
๑. นางพิมลสิริ
เถาว์แล เอี่ยมละออ
๒. นางนิกุน
เพ็งผล
๓. นางอมรรัตน์
บุญมี
๔. นางวรอัญญู
ณรงค์เดชา
๕. นางสุภิญญา
สายทน
๖. นายทวีสิน
อานวยพันธ์วิไล
๗. นางสาวอกนิษฐ์
กันเข็ม
๘. นางสาวจิตตมาส
หาญกล้า
๙. นางสาวไพจิตรี
เผือกเนียม
๑๐. นางสาวประภัสศร
บารุงดี
๑๑. นายศักดิ์ชัย
ศรีโสม
๑๒. นายวันเฉลิม
จันทร์ทรง
๑๓. นางนันฐกาญจน์
แสนกุล
๑๔. นางสาวชนนี
นาคเจือทอง
๑๕. นางสาวพิชยา
กันตวารี
๑๖. นางสาวพนิดา
เมืองมูล
๑๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา
คุณพระรักษ์
๑๘. นางพิริยา
วีระมาชา
๑๙. นางสาวบุญณิสา
ท้วมวงษ์
๒๐. นางสาวชญานี
บุญคง
๒๑. นางสาวศิพร
อนันต์ธีระชัย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ จัดทาและจาหน่ายของที่ระลึกในการแข่งขัน
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำสำสมัคร
๑. นางสาวพรรนิพา
ใจดี
๒. นางสาวณิชา
ราตรี
๓. นายจารุพัฒน์
จากิจ
๔. นายภูริต
แก้วเจริญเนตร
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ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๕. นางสาววันทกาญจน์
๖. นางสาวอมรวรรณ
๗. นางสาวไสว
๘. นางลลิตภัทร
๙. นายธนัสนันทน์

เล็กกระจ่าง
วงศ์โกมลเชษฐ์
พานิชเลิศ
ศิริรักษ์
กาวิละนันท์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ติดต่อประสานงานและดาเนินงานกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรับสมัครนิสิต
อาสาสมัครช่วยงาน และรับสมัครนักเรียนอาสาช่วยงานในส่วนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร
๑. ดร.ทิพวรรณ
ธรรมาธิวัฒน์
๒. นางนิกุน
เพ็งผล
๓. นายขวัญชัย
ศิริเวช
๔. นางสาวณิชา
ราตรี
๕. นางสาวบุณฑริกา
บุบผชาติกุล
๖. นางสาวกาญจนา
อ่าพูล
๗. นางสาวจันทิมา
พงษ์พานิช
๘. นางสาวชญานี
บุญคง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารการประชุม
๒. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
๓. ประสานงานการดาเนินงานของทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

135

คำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร
ที่ 05753/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเทคนิคกีฬำสำธิตสำมัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลำเกมส์”
ประจำปี ๒๕๖๑
.....................................................
ด้ว ยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะดาเนินการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่า งๆ ณ มหาวิท ยาลัย นเรศวร แต่ต่อ มามีก ารเปลี่ย นแปลงผู้บ ริห ารของสถาบัน การพลศึก ษาซึ่ง เป็น
คณะกรรมการในการจัด การแข่ง ขัน กีฬ าสาธิต สามัค คี ประกอบกับ มีก ารเปลี ่ย นแปลงรายชื ่ อ
คณะกรรมการบางส่ วน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่ าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
ฉะนั ้น อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๓๘๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยเทคนิ ค กี ฬ าสาธิ ต สามั ค คี ครั้ ง ที่ ๔๓ “เสลาเกมส์ ” ประจ าปี ๒๕๖๑ ฉบั บ ลงวั น ที่
๒๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้แ ต่ง ตั ้ง คณะอนุก รรมการฝ่า ยเทคนิค กีฬ าสาธิต สามัค คี ครั ้ง ที ่ ๔๓
“เสลาเกมส์ ” ประจาปี ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกรีฑำ
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุญเลิศ เจิมปลั่ง
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มงคล
อักษรดิษฐ์
๓. อาจารย์บรรหยัด
อินสุวรรณ
๔. อาจารย์พุธิตา
ศรียางนอก
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สาลี่
สมาเอม
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อัฐชลากร เกิดช่าง
๗.ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ
อินพาเพียร
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ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำกอล์ฟ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง
รองประธานอนุกรรมการ
๓. พันเอกพินิจ
งามขา
อนุกรรมการ
๔. ดร.สาธิน
ประจันบาน
อนุกรรมการ
๕. อาจารย์ต่อศักดิ์
คล้ายขยาย
อนุกรรมการ
๖. ดร.ปริญญา
สร้อยทอง
อนุกรรมการ
๗. ดร.ลภัสรดา
จูเมฆา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์ประยุทธ
ครุธแก้ว
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำซอฟต์บอล
๑. รองศาสตราจารย์พัฒนา
ราชวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์
รองประธานอนุกรรมการ
๓. อาจารย์สุพจน์
สุขสวัสดิ์
อนุกรรมการ
๔. อาจารย์ธัญญาลักษณ์
จันทรสมบัติ
อนุกรรมการ
๕. อาจารย์ธนกาญจน์
เข็มงาม
อนุกรรมการ
๖. นายบูชิต
จิ๋วนารายณ์
อนุกรรมการ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชัยณรง มะยมหิน
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. นายประยูร
คาเติม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. อาจารย์อัมพวัลย์
คาเชียงเงิน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ
๑. นายธนู
เพ็งแก่นแท้
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายวิราม
หอมมาลา
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภิญโญ
ดวงประเสริฐ
อนุกรรมการ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ ตรีเมฆ
อนุกรรมการ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประรัญญา 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. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 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. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เงินทอง
รองประธานอนุกรรมการ
๕. นางสาวพรรนิพา
ใจดี
อนุกรรมการ
๖. นางสาวสมปอง
เขียวทอง
อนุกรรมการ
๗. นางศิริวรรณ
กมลพัฒนะ
อนุกรรมการ
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไชยา
อังศุสุกนฤมล
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาววชิรญาณ์
สัจจากุล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำบำสเกตบอล
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
๒. ดร.อาพัทธ์
เตียวตระกูล
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มงกุฎ
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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คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแบดมินตัน
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายวิทยา
ญาณลาพ
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายกษิดิศ
เทพวัลย์
อนุกรรมการ
๔. นายอนนท์
นันทนาพรชัย
อนุกรรมการ
๕. อาจารย์ณัฐวุฒิ
พิมพา
อนุกรรมการ
๖. นางสาวจารุวรรณ
ปวงสุข
อนุกรรมการ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 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
เอี่ยมสะอาด
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โกศล รอดมา
ประธานอนุกรรมการจัดการ
๒. อาจารย์อนิรุทธิ์
ชัยเสวก
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายทองสุข
เทียมราช
อนุกรรมการ
๔. ดร.ธีระวัฒน์
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. นายธีรวุฒิ
บุตรดี
อนุกรรมการ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา
อนุกรรมการ
๕. นายคงคา
ตาดี
อนุกรรมการ
๖. นายกิตติชัย
พีระพันธุ์
อนุกรรมการ
๗. อาจารย์ชานาญ
สุคันธภักดี
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. นายวัชรพงศ์
อยู่คง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายกิตติพงษ์

ส่งศิริ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำลีลำศ
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุขดี
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมาน
สาระกุล
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศิริวรรณ สุขดี
อนุกรรมการ
๔. นางสาวณัฐธยาน์
ศักดิ์ประยูร
อนุกรรมการ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปทิตตาท์ วงศ์แสงเทียน
อนุกรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี
จั่นมา
อนุกรรมการ
๗. อาจารย์จุฑารัตน์
บารุงไทย
อนุกรรมการ
๘. นางชวนชม
อาษา
อนุกรรมการ
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภัททิยา โพธิมู
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐.อาจารย์อาภรณ์
พรหมสวัสดิ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวอัจจิมา
เมืองชื่น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล
๑. ดร.ขจรศักดิ์
รุ่นประพันธ์
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายพิสิฐ
แสงอนันตการ
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ดร.พิชย
จานงค์ประโคน
อนุกรรมการ
๔. นายคารณ
สายโสภา
อนุกรรมการ
๕. นางสาวกมลพรรณ
ศ เรืองญาณ
อนุกรรมการ
๖. อาจารย์ปิยะนุช
กระโทกนอก
อนุกรรมการ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ สิทธิ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธารารัตน์ เรืองจิตติ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๙. นางสาวปทาธิป

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รุ่นประพันธ์

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำว่ำยน้ำ
๑. ดร.กิตติพงษ์
โพธิมู
ประธานอนุกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยเอกชยาศิษย์
คาสายพรม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายสมชัย
โต๊ะถม
อนุกรรมการ
๔. นายวีระ
เพ็ชรคง
อนุกรรมการ
๕. นายไชยยงค์
นวลใจบุตร
อนุกรรมการ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดาเนิน สีนวล
อนุกรรมการและเลขานุการ
๗. อาจารย์รัตนา
บุญลือ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายธนัสนันทน์
กาวิละนันท์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวธนวลัย
กูลประดิษฐ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำหมำกกระดำน
๑. รองศาสตราจารย์วิวรรธน์
๒. นายพงศกร
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นพรัตน์
๔. นายประธาน
๕. นายอธิพร
๖.นางสาวรจเรข
๗. อาจารย์อาพร
๘. นายประกาศิต
๙. นายอติเทพ
๑๐. นายอัฏฐะพร
๑๑. นายสมนึก

วณิชาภิชาติ
เบ็ญจขันธ์
สงทุ่ง
สายคา
โพธิคุณ
แก้วพฤกษ์
สินมา
นทีประสิทธิพร
วิชาญ
ผาคา
แสงอบ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฮอกกี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทเวช วงศ์เพม
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ฤทธิพงฎ์ ระฤกชาติ
รองประธานอนุกรรมการ
๓.นายเฉลิมพงษ์
วงษ์ไทย
อนุกรรมการ
๔. นางลลิตภัทร์
ศิริรักษ์
อนุกรรมการ
๕. ดร.ภัควัฒน์
เชิดพุทธ
อนุกรรมการ
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๖. ดร.ทัศนา
จารุชาด
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รักอยู่
๘. นางสาววันทกาญจน์
เล็กกระจ่าง
๙. นายบารุง
งามพิมาย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันแฮนด์บอล
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์
ประธานอนุกรรมการ
๒. อาจารย์นันทิภาคย์
พวงสถิตย์
รองประธานอนุกรรมการ
๓. อาจารย์อนุพงษ์
กมุกะมกุล
อนุกรรมการ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์
อนุกรรมการ
๕. อาจารย์ฉัตราวุธ
สุขเฉลิม
อนุกรรมการ
๖. อาจารย์ชนะชัย
ประสาทเกษการณ์
อนุกรรมการ
๗. อาจารย์ชลาฎล
บุญศรี
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์กาจบดินทร์
รังกลาง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวลินละดา
จันทนะชาติ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีของแต่ละชนิดกีฬาและกีฬาให้บรรลุผลสาเร็จ
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. รายงานผลการแข่งขันกีฬาของแต่ละชนิดให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
ให้ทราบในวันถัดไปและหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ผู้สนับสนุน
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มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

สนามกอล์ฟดงภูเกิด

บริษัท พรีเซียส ไทม์เทรดดิ้ง จากัด (PTT_time)

บริษัท กีล่าสปอร์ต (KELA)

บริษัท ศิลาแม็กซิไมซ์ จากัด
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บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จากัด (Molten)

ห้างหุ้นส่วนจากัดเซี่ยงไฮ้สปอร์ต

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จากัด

สถาบันหมากรุกไทยตักกะศิลาดินแดง

ร้าน Hey-ya

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี

อ่อนสวัสดิ์

ผู้เขียน/เรียบเรียง/ตรวจทานรูปเล่ม
ดร.ทิพวรรณ
นางสาวณิชา
นางสาวบุณฑริกา
นางสาวกาญจนา
นางสาวจันทิมา
นางสาวชญานี

ธรรมาธิวัฒน์
ราตรี
บุบผชาติกุล
อ่าพูล
พงษ์พานิช
บุญคง

ออกแบบปก
นางสาวเพียรพิมพ์

ยาระนะ

ปีที่พิมพ์
ธันวาคม 61
ฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
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