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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
---------------------------------------- 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   (๑)  นายภัทรพล กุลวัชรจินดา  หมายเลขโทรศัพท์ 082-2948057 
   (๒)  นางสาวณัฐนิชา มานิตย์นาค  หมายเลขโทรศัพท์ 098-8855811 
 ๒)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๓.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค ์
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 และด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ            ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         ด้านบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ .................................................     

๔.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน   

นอกแผนปฏิบัติงาน  ในแผนปฏิบัติงาน ...ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์.... 
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๕.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  

ต่อเนื่อง    ใหม่ 

๖.  สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   

             ด้านคุณธรรม จริยธรรม (การพัฒนาลักษณะนสิัย ประพฤติดี มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)  
 ด้านความรู้ (ความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี)         

              ด้านทักษะทางปัญญา (ประยุกต์ความรู้ แนวคดิ หลักการ เพื่อใช้คิดเพื่อการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์)          
  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรส์ถิติ) 

๗.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การผลิตบัณฑิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

๘.  หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือสมาชิกภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ 
มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้า สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ การจัดกิจกรรมร่วมกัน  
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในองค์กร จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีภายในหมู่คณะ  
และท าให้สมาชิกเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ทุ่มเท 
ก าลังกายและใจ ในการที่จะท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีกิจกรรม 
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันของสมาชิกภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนิสิตทั้งใน 
ระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ 
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมภายในองค์กรที่ดรีะหว่างสมาชิกภายในคณะให้เกิดความรัก ความสามัคคี และ 
ความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตมีน้ าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตผู้อ่ืนในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ 

๙.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมภายในองค์กรที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดความรัก  
ความสามัคคี และความผูกพันจากการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 ๒)  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีน้ าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติและ
เคารพผู้อ่ืน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตผู้อ่ืนในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ 
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๑๐.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

             วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๒.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑)  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร   
 ๒)  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกฬีา    

๑๓.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ต.ค. พ.ย. 

๖-๑๒ ๑๓-๑๙ ๒๐-๒๖ ๒๗-๒ ๓-๙ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

๑) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพ่ือน าปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาใช้ในการ
วางแผนและก าหนดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

     

๒) ประชุมหัวหน้ากลุ่มนิสิต เพ่ือชี้แจงการจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

     

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 

๓) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      

๔) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม      

๕) จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน      

๖) ด าเนินการจัดกิจกรรม      

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

๗) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

     

๘) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
 

     

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 

๙) รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ต่อคณบดี  
เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะที่เกิดข้ึน  
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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๑๔.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 ๑)  การประกวดภาพถ่าย SPORTSMANSHIP 
 โดยจัดให้มีการประกวดภาพถ่ายของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา “Sport Science Games 
Sportsmanship” ที่แสดงถึงความมีน ้าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP” ความสามัคคี ความเป็นน ้าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความเคารพและให้เกียรติตนเองและผู้อื่น  
ระเบียบการส่งผลงาน  (๑)  ติดรูปถ่ายหรือปริ นรูปถ่ายสี ลงในกระดาษ A๔ แผ่นละ ๑ รูปเท่านั น 
         พร้อมระบุ... ชื่อภาพ ชื่อ-สกุล รหัสนิสิตชั นปี สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์   
   (๒)  จ้ากัดจ้านวน ๑ คน สามารถส่งได้ ๒ ผลงานเท่านั น 
   (๓)  ส่งผลงานภายในวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ ห้องพัฒนานิสิตฯ ชั น ๑ 
         (ถ่ายได้เฉพาะในรอบคัดเลือก อังคาร-พุธ) 
   (๔)  ตัดสินผลการประกวดและมอบรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน  
ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา 
 ๒)  การแข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP”  
 เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ 
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความมีน ้าใจเป็นนักกีฬา 
“SPORTSMANSHIP” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น ซึ่งการจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๔ สี ดังนี  
 โดยจัดการแข่งขันทั งหมด ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลชาย/หญิง 
บาสเกตบอลชาย/หญิง และกีฬาฮาเฮ โดยใช้รูปแบบการจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ผู้ชนะจะได้เข้ารอบ 
ชิงชนะเลิศ และผู้แพ้จะได้เข้ารอบชิงอันดับ ๓ ซึ่งมีระเบียบการจัดการแข่งขัน ดังนี  

การแข่งขันกีฬาสี Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สีเขยีว สีขาว สีเหลือง สีน ้าเงิน 

 

อ.ปัญญา ผศ.ดร.ฉัตรกมล อ.ไพโรจน์ ผศ.ดร.นฤพนธ ์
 อ.นาคิน ผศ.ดร.ธนิดา ผศ.ดร.สุกัญญา ดร.วัชชริน 
อ.จิรภา ผศ.อรวรีย์ รศ.ดร.นภพร ดร.ไพฑูรย์ 
อ.สราลี ดร.สมพร ดร.รังสฤษฎ์ ดร.วิรัตน์ 

อ.พรพจน์ อ.อัตถสิทธิ์ อ.กมลมาลย์ ดร.กวีญา 
อัฐพร วนิษา พรรณปพร ดร.ธรรมนันทิกา 
นิภาพร เจษฎา ชนณิการณ ์ นวลพร 

 เฉวียง  นันทวรรณ 
นิสิตป ี4 กลุ่ม 3 นิสิตปี 4 กลุ่ม 4 นิสิตปี 4 กลุ่ม 1 นิสิตปี 4 กลุ่ม 5 
นิสิตป ี3 กลุ่ม 2 นิสิตปี 3 กลุ่ม 5 นิสิตปี 4 กลุ่ม 2 นิสิตปี 4 กลุ่ม 6 
นิสิตป ี2 กลุ่ม 5 นิสิตปี 2 กลุ่ม 2 นิสิตปี 3 กลุ่ม 1 นิสิตปี 3 กลุ่ม 3 
นิสิตป ี1 กลุ่ม 2 นิสิตปี 1 กลุ่ม 3 นิสิตปี 2 กลุ่ม 6 นิสิตปี 2 กลุ่ม 1 
นิสิตป ี1 กลุ่ม 6 นิสิตปี 1 กลุ่ม 4 นิสิตปี 1 กลุ่ม 5 นิสิตปี 2 กลุ่ม 3 

   นิสิตปี 1 กลุ่ม 1 
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๑.  กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆ ละ ๒๕ นาที ฝ่ายใดท้าประตูได้มากท่ีสุด 
         เป็นฝ่ายชนะ หากเสมอกันในเวลาให้ยิงลูกโทษตัดสิน จ้านวน ๕ คน 
                         (๒)  จ้านวนผู้เล่นในสนามสีละ ๑๑ คน ต้องมีบุคลากร/นิสิตบัณฑิตฯ อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๒๒ คน  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ   
ก้าหนดการแข่งขัน         วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๐๐ น.   สีเหลือง vs สีน ้าเงิน 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๑๕ น.   สีขาว vs สีเขียว 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๕.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๖.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 

๒.  กีฬาวอลเลย์บอล (ทีมชาย/หญิง) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ เซตๆ ละ ๒๕ คะแนน (เซตแรกเป็นทีมชายและ 
         เซตที่ ๒ เป็นทีมหญิง) หากเสมอกัน ๑-๑ เซต ให้ท้าการแข่งขันในเซตที่ ๓ โดยใช้ 
         ผู้เล่นผสม (ชาย ๓ คนและหญิง ๓ คน) ฝ่ายใดถึง ๑๕ คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ  
                               (๒)  จ้านวนผู้เล่นในสนาม สีละ ๖ คน ต้องมีบุคลากร/นิสิตบัณฑิตฯ อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๒๔ คน (ชาย ๑๒ คน/หญิง ๑๒ คน)  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ  
ก้าหนดการแข่งขัน         วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๓๐ น.   สีขาว vs สีน ้าเงิน 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๓๐ น.   สีเหลือง vs สีเขียว 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๔.๓๐ น.   สี.............. vs สี................. 

๓.  กีฬาบาสเกตบอล (ทีมชาย/หญิง) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆ ละ ๑๕ นาที (ครึ่งแรกเป็นทีมชายและ 
         ครึ่งหลังเป็นทีมหญิง) นับคะแนนรวมกันทั ง ๒ ครึ่ง ฝ่ายใดได้คะแนนมากที่สุด 
         เป็นฝ่ายชนะ หากเสมอกันในเวลาให้ยิงลูกโทษตัดสิน จ้านวน ๓ คน 
                          (๒) จ้านวนผู้เล่นในสนาม สีละ ๕ คน ต้องมีบุคลากร/บัณฑิต อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๒๔ คน (ชาย ๑๒ คน/หญิง ๑๒ คน)  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ  
ก้าหนดการแข่งขัน         วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ โรงยิมฯ บาสเกตบอล 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๐๐ น.   สีขาว vs สีเหลือง 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๐๐ น.   สีน ้าเงิน vs สีเขียว 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ โรงยิมฯ บาสเกตบอล 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๕.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๖.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
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๔.  กีฬาแชร์บอล (หญิง) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆ ละ ๑๕ นาที ฝ่ายใดท้าประตูได้มากท่ีสุด 
         เป็นฝ่ายชนะ หากเสมอกันในเวลาให้ยิงลูกโทษตัดสิน จ้านวน ๓ คน 
                         (๒)  จ้านวนผู้เล่นในสนาม สีละ ๖ คน ต้องมีบุคลากร/นิสิตบัณฑิตฯ อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๑๕ คน  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ 
ก้าหนดการแข่งขัน         วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ สนามบาสเกตบอล กลางแจ้ง 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๐๐ น.   สีเขียว vs สีเหลือง 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๐๐ น.   สีขาว vs สีน ้าเงิน 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ สนามบาสเกตบอล กลางแจ้ง 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๕.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๖.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 

๕.  การแข่งขันกีฬาฮาเฮ 
ระเบียบการแข่งขัน จ้านวน ๔ - ๕ เกมส์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขันต่อไป  
ก้าหนดการแข่งขัน         วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 

๑๕.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 แหล่งงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการแข่งขัน
กีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” (๓๐,๐๐๐ บาท) โดยมีรายการงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑)  ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
      จ านวน ๒๐๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท 
 ๒)  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มผู้ตัดสิน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
       จ านวน ๒๐ คนๆ ละ ๒ วนัๆ ละ ๕๐ บาท 
 ๓)  ค่าเงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท 
      -  รางวัลชนะเลิศ (๘๐๐ บาท) 
      -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (๖๐๐ บาท) 
      -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (๕๐๐ บาท) 
      -  รางวัลชมเชย (๓๐๐ บาท)  
 ๔)  ค่าจัดท าป้ายการแข่งขัน ขนาด ๔ x ๒.๔ เมตร เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท  
 ๕)  ค่าขนมของรางวัล เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท 
                          รวมเป็นเงิน     (สองหม่ืนบาทถ้วน)    เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๖.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

      ๑)  สมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนิสิต 
ระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดค่านิยมภายในองค์กรที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคี และ 
ความผูกพันจากการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 ๒)  นิสิตเกิดความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติและ 
เคารพผู้อ่ืน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตผู้อ่ืนในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ 
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๑๗.  การพัฒนาโครงการจากครั้งท่ีผ่านมา 

 การสร้างกลุ่มไลน์ของหัวหน้ากลุ่มนิสิต บุคลากรและคณาจารย์ ในแต่ละสี ได้แก่ กลุ่มสีเขียว  
กลุ่มสีขาว กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ าเงิน เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในสี 
ในการนัดหมายเวลา ซ้อมกีฬา และท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะท าให้สมาชิกที่อยู่ในสีมีความเข้าใจ 
และรับทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมของสีตนเองได้อย่างทั่วถึงเพ่ิมกันมากขึ้น ส่งผลต่อจ านวน 
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตที่น่าจะเพ่ิมมากข้ึนตามมาด้วย 

๑๘.  ผลส าเร็จของโครงการ 

 การประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
โดยประเมินผลความส าเร็จจากระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวมจะต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 

สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  

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

ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ  - ชาย (๒๑ คน) คิดเป็น ๔๓.๘ %   

- หญิง (๒๗ คน) คิดเป็น ๕๖.๓ % 
 ๒. สถานภาพ - นิสิตชั้นปีที่ ๑ (๖ คน) คิดเป็น ๑๒.๕ % - นิสิตชั้นปีที่ ๒ (๓๒ คน) คิดเป็น ๖๖.๗ % 
   - นิสิตชั้นปีที่ ๓ (๑๐ คน) คิดเป็น ๒๐.๘ % - บุคลากร/บัณฑิต (๐ คน) คิดเป็น ๐ % 

ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นตัวเลข  
   ระดับการให้คะแนน 

๕   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
๓   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
๒   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
๑   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ที ่ รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนน ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คุณภาพ 

๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ๔๒.๕% ๔๐% ๑๒.๕% ๒.๕% ๒.๕% ๔.๒ 

๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔๒.๕% ๕๐% ๕% ๒.๕% ๐% ๔.๓ 

๓ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓๒.๕% ๕๗.๕% ๗.๕% ๒.๕% ๐% ๔.๒ 

๔ รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔๕% ๓๕% ๒๐% ๐% ๐% ๔.๓ 

๕ สมาชิกภายในคณะฯ เกิดการมีส่วนร่วม  
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และท ากิจกรรม 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

๕๒.๕% ๓๕% ๑๐% ๒.๕% ๐% ๔.๔ 

๖ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปริญญาตรี  ๔๗.๕% ๕๐% ๒.๕% ๐% ๐% ๔.๕ 
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และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดความผูกพัน 
ต่อองค์กร สามารถท างานร่วมกันได้อย่าง 
มีความสุข 

๗ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรี และ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดค่านิยมองค์กรที่ดี  
มีความรัก ความสามัคคี และความปรารถนาดี
ต่อกันภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๕๒.๕% ๓๗.๕% ๑๐% ๐% ๐% ๔.๔ 

๘ ความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ 

๕๒.๕% ๓๗.๕% ๑๐% ๐% ๐% ๔.๔ 

๙ ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ๕๐% ๓๒.๕% ๑๗.๕% ๐% ๐% ๔.๓ 

ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม ๔.๓ 

สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน   จากเกณฑ์ระดับคะแนนคุณภาพ ดังนี้ 
๔.๕๑ - ๕    หมายถึง   อยู่ในระดับดีมาก 
๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง   อยู่ในระดับดี 
๒.๕๑ - ๓.๕๐    หมายถึง   อยู่ในระดับปานกลาง 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย 
๑ - ๑.๕      หมายถึง   อยู่ในระดับน้อยมาก 

๑)  การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๒)  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๓)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๔)  รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๕)  สมาชิกภายในคณะฯ เกิดการมีส่วนร่วม ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และท ากิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน      มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๖)  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปริญญาตรี และนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๗)  คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรี และ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดค่านิยมองค์กรที่ดี  
มีความรัก ความสามัคคี และความปรารถนาดีต่อกันภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
๘)  ความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๙)  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ (ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม = ๔.๓) อยู่ในระดับดี 



- ๙ - 
 

๑๙.  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

  -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนน้อย 
  -  ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในคณะ ในการเข้าร่วมโครงการ 

๒๐.  ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

  -  การวางแผนและเตรียมความพร้อมของการจัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนขึ้นไป  
เพ่ือให้มีช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงาน และมีการเตรียม 
ความพร้อมในการจัดงานที่ดี 
  -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  
เนื่องจากคณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาจัดการแข่งขัน จึงควรให้นิสิตที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว  
มีโอกาสได้น าความรู้มาใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาจริง 

-  จัดกิจกรรมที่ดึงดูด สร้างแรงจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมโครงการในจ านวนมาก โดยการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรแข่งขันกีฬำสี Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ ำปีกำรกีฬำ ๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที ่๓๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนำมกีฬำภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

เวลำ      กิจกรรม 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  ลงทะเบียน/นิสิตพร้อมกัน ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.  พิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP”  

+ นักกีฬาแต่ละสีเข้าแถวพร้อมกัน ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
+ นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงาน/คณบดีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท 

๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  กำรแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชำย/หญิง (โรงยิมฯ วอลเลย์บอล)  
    คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๓.๓๐ น.   สีขาว vs สีน ้าเงิน 

คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๔.๔๕ น.   สีเหลือง vs สีเขียว 
คู่ชิงชนะเลิศ เวลา ๑๖.๐๐ น.  สี............ vs สี............ 
ฟุตบอลชำย (สนำมกีฬำกลำงเชำวน์ มณีวงษ์) 

    คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๓.๓๐ น.   สีเหลือง vs สีน ้าเงิน  
    คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๔.๔๕ น.    สีขาว vs สีเขียว 
    คู่ชิงชนะเลิศ เวลา ๑๖.๐๐ น.  สี............ vs สี............  
               บำสเกตบอลทีมชำย/หญิง (โรงยิมฯ บำสเกตบอล)  
    คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๓.๓๐ น.   สีขาว vs สีเหลือง   

คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๔.๔๕ น.   สีน ้าเงิน vs สีเขียว 
แชร์บอลหญิง (สนำมบำสเกตบอล กลำงแจ้ง) 
คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๓.๓๐ น.   สีเขียว vs สีเหลือง  
คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๔.๔๕ น.   สีขาว vs สีน ้าเงิน  

    คู่ชิงชนะเลิศ เวลา ๑๖.๐๐ น.  สี............ vs สี............ 
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  กำรแขง่ขันกีฬำฮำเฮ/รับประทำนอำหำร 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.  พิธีปิดกำรแข่งขันกีฬำ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” 

   มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในแต่ละกิจกรรม ดังนี   
+ รางวัลการประกวดภาพถ่าย “SPORTSMANSHIP” 
+ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสี  

กล่าวปิดโครงการ/ถ่ายภาพร่วมกัน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมำยเหตุ  เวลา ๑๖.๐๐ น. สิ นสุดการส่งผลงานการประกวดภาพถ่าย “SPORTSMANSHIP” 
    (เขียนชื่อ/ชั นปี/สาขา/เบอร์โทร/ชื่อผลงาน/อธิบายความหมายของภาพ 

แล้วติดลงในกระดาษ A4 ส่งผลงานได้ที่โต๊ะกรรมการ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล) 
  เวลา ๑๖.๓๐ น. ตัดสินการประกวดภาพถ่าย “SPORTSMANSHIP” 



 
 
 
 
 

สรุปผลการแข่งขัน 
โครงการแข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการกีฬา ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที ่๒๙ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
----------------------------------- 

 
 
ผลการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ “SPORTSMANSHIP” 

ชนิดกีฬา/สี คะแนนจากการแข่งขัน 
สีเขียว สีขาว สีเหลือง สีน  าเงิน 

1. ฟุตบอลชาย ๓ ๑ ๑ ๕ 
๒. แชร์บอลหญิง ๓ ๕ ๑ ๑ 
๓. บาสเกตบอล ๕ ๑ ๓ ๑ 
๔. วอลเลย์บอล ๑ ๑ ๓ ๕ 
๕. กีฬาฮาเฮ ๓ ๑ ๕ ๑ 

รวม ๑๕ ๙ ๑๓ ๑๓ 
 
  อันดับที่ ๑ ได้แก่ สีเขียว 
  อันดับที่ ๒ ได้แก่ สีเหลือง 
  อันดับที่ ๒ ได้แก่ สีน ้าเงิน 
  อันดับที่ ๔ ได้แก่ สีขาว 
 
 
 



ประชุมแบ่งหน้าที่การท างาน 
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ฝ่าย หน้าที่งาน ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 สถานที่และอุปกรณ์ - ประสานการยืมอุปกรณ์กีฬาจากพ่ีเจษ และให้กรรมการไปเบิกอุปกรณ์ก่อนแข่งขัน 

- จัดโซฟาแดง 1 ชุด และเก้าอ้ี 12 ตัว ที่เวทีประธาน  
- ไปเอาป้ายไวนิลที่ร้านป้ายตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามน และน ามาติดตั้งที่ด้านหลัง 
เวทีประธาน โดยใช้เชือกฟางหรือลวดขึงระหว่างแสตนสีทั้งสองด้าน 
- ตั้งโต๊ะลงทะเบียน จ านวน 2 ตัว บริเวณประตูทางเข้าภายในโรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
- ติดตั้งเครื่องเสียง ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล เพื่อใช้ในพิธิเปิด-ปิด 

- พฤ. 13.00 น. 
- ก่อน พฤ. 13.00 น. 

- ช่วงเย็นวันพุธ 
หรือก่อน พฤ. 13.00 น. 
- ก่อน พฤ. 12.45 น. 
- ก่อน พฤ. 12.45 น. 

 

2 ลงทะเบียน - รับเอกสารใบลงทะเบียนที่พ่ีโดยแยกเป็น ๔ สี และใบลงทะเบียนของบุคลากร 
ด าเนินการรับลงทะเบียนบริเวรทางเข้าภายในโรงยิมวอลเลย์บอล 

- พฤ. 12.45 น.  

3 ต้อนรับ - ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรเมื่อเดินทางมาถึงสนาม พาไปลงทะเบียนและ 
นั่งบริเวณเวทีประธาน พร้อมกับให้บริการน้ าดื่ม 

- พฤ. 13.00 น.  

4 พิธีกร - ด าเนินการตามล าดับในก าหนดการ พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน - พฤ. 13.00 น.  
5 จัดการแข่งขันกีฬา - จัดหากรรมการและด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 5 ชนิดกีฬาตามก าหนดการ 

- เบิกอุปกรณ์และน าไปคืนให้ครบตามรายการ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาฮาเฮและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬากินวิบาก 

- พฤ. 13.00 น. 
- ก่อน พฤ. 13.00 น. 

- ช่วงเย็นวันพุธ 

 

6 ประเมินผล - ออกแบบประเมินผลของโครงการ ลงใน Google Form 
- ด าเนินการปริ้น QR Code ลงในกระดาษ A4 เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

- พฤ. 17.00 น.  

7 สวัสดิการ - จัดเตรียมน้ าดื่มส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 
- จัดเตรียมข้าวกล่องส าหรับกรรมการ 
- เตรียมถุงด า เพ่ือเก็บขยะและท าความสะอาดบริเวณสนามกีฬาทุกสนาม 

- พฤ. 17.00 น.  



 
 
 

ระเบียบการแข่งขัน 
การจัดการแข่งขันกีฬาสี Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------------------------------- 

 การแข่งขันกีฬา “Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากรนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความมีน ้าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 โดยจัดการแข่งขันทั งหมด ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลทีมชาย/หญิง 
บาสเกตบอลทีมชาย/หญิง และกีฬาฮาเฮ โดยใช้รูปแบบการจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ผู้ชนะจะได้เข้าสู่ 
รอบชิงชนะเลิศ และผู้แพ้จะได้เข้ารอบชิงอันดับ ๓  

การแข่งขันกีฬาสี Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สีเขยีว สีขาว สีเหลอืง สีน  าเงิน 

    
     
    
    
    
    
    
      

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 

 

๑.  กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ คร่ึงๆ ละ ๒๕ นาที ฝ่ายใดท้าประตูได้มากท่ีสุด 
         เป็นฝ่ายชนะ หากเสมอกันในเวลาให้ยิงลูกโทษตัดสิน จ้านวน ๕ คน 
                         (๒)  จ้านวนผู้เล่นในสนามสีละ ๑๑ คน ต้องมีบุคลากร/นิสิตบัณฑิตฯ อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๒๒ คน  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ   
ก้าหนดการแข่งขัน         วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๐๐ น.   สีเหลือง vs สีน ้าเงิน 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๑๕ น.   สีขาว vs สีเขียว 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๕.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๖.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 



- ๒ - 
 

๒.  กีฬาวอลเลย์บอล (ทีมชาย/หญิง) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ เซตๆ ละ ๒๕ คะแนน (เซตแรกเป็นทีมชายและ 
         เซตที่ ๒ เป็นทีมหญิง) หากเสมอกัน ๑-๑ เซต ให้ท้าการแข่งขันในเซตที่ ๓ โดยใช้ 
         ผู้เล่นผสม (ชาย ๓ คนและหญิง ๓ คน) ฝ่ายใดถึง ๑๕ คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ  
                               (๒)  จ้านวนผู้เล่นในสนาม สีละ ๖ คน ต้องมีบุคลากร/นิสิตบัณฑิตฯ อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๒๔ คน (ชาย ๑๒ คน/หญิง ๑๒ คน)  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ  
ก้าหนดการแข่งขัน         วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๓๐ น.   สีขาว vs สีน ้าเงิน 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๓๐ น.   สีเหลือง vs สีเขียว 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๔.๓๐ น.   สี.............. vs สี................. 
๓.  กีฬาบาสเกตบอล (ทีมชาย/หญิง) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ คร่ึงๆ ละ ๑๕ นาที (คร่ึงแรกเป็นทีมชายและ 
         คร่ึงหลังเป็นทีมหญิง) นับคะแนนรวมกันทั ง ๒ คร่ึง ฝ่ายใดได้คะแนนมากที่สุด 
         เป็นฝ่ายชนะ หากเสมอกันในเวลาให้ยิงลูกโทษตัดสิน จ้านวน ๓ คน 
                          (๒) จ้านวนผู้เล่นในสนาม สีละ ๕ คน ต้องมีบุคลากร/บัณฑิต อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๒๔ คน (ชาย ๑๒ คน/หญิง ๑๒ คน)  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ  
ก้าหนดการแข่งขัน         วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ โรงยิมฯ บาสเกตบอล 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๐๐ น.   สีขาว vs สีเหลือง 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๐๐ น.   สีน ้าเงิน vs สีเขียว 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ โรงยิมฯ บาสเกตบอล 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๕.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๖.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
๔.  กีฬาแชร์บอล (หญิง) 
ระเบียบการแข่งขัน (๑)  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น ๒ คร่ึงๆ ละ ๑๕ นาที ฝ่ายใดท้าประตูได้มากท่ีสุด 
         เป็นฝ่ายชนะ หากเสมอกันในเวลาให้ยิงลูกโทษตัดสิน จ้านวน ๓ คน 
                         (๒)  จ้านวนผู้เล่นในสนาม สีละ ๖ คน ต้องมีบุคลากร/นิสิตบัณฑิตฯ อย่างน้อย ๑ คน 
         อยู่ในสนามแข่งขัน ส่งรายชื่อได้ทั งหมด ๑๕ คน  
    (๓)  กฎและกติกาอ่ืนๆ ให้ใช้ของสมาคมฯ 
ก้าหนดการแข่งขัน         วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) ณ สนามบาสเกตบอล กลางแจ้ง 
   คู่ท่ี ๑   เวลา ๑๘.๐๐ น.   สีเขียว vs สีเหลือง 
   คู่ท่ี ๒   เวลา ๑๙.๐๐ น.   สีขาว vs สีน ้าเงิน 
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบชิงฯ) ณ สนามบาสเกตบอล กลางแจ้ง 
   คูช่ิงอันดับ ๓  เวลา ๑๕.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
   คู่ชิงชนะเลิศ  เวลา ๑๖.๐๐ น.   สี.............. vs สี................. 
๕.  การแข่งขันกีฬาฮาเฮ 
ระเบียบการแข่งขัน จ้านวน ๔ - ๕ เกมส์ ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขันต่อไป  
ก้าหนดการแข่งขัน         วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 



   บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โทร ๒๐๖๐ 
ที่  ศธ ๖๒๑๕/-           วันที ่ ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” 
 

เรียน  คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
 

 ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีโครงการ  
แข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมภายในองค์กรที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้แก่  
คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดความรัก  
ความสามัคคี และความผูกพันจากการท ากิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีน  าใจเป็นนักกีฬา 
“SPORTMANSHIP” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติและเคารพผู้อ่ืน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตผู้อ่ืน 
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรม 
ในวันอาทิตยท์ี่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา นั น 

     ในการนี  เพ่ือร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมของนิสิตและเพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะ จากการท ากิจกรรมร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐- ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียด 
ตามก าหนดการดังแนบ 

 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  

 
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/           วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองกีฬาและนันทนาการ   
 

 ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีโครงการ  
แข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมภายในองค์กรที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้แก่  
คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดความรักและ 
ความสามัคคจีากการท ากิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีน  าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP”  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตผู้อ่ืนในการประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดตามโครงการดังแนบ นั น 

     ในการนี  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง  
เพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
  -  วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.  
ขอใช้สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ และโรงยิมฯ วอลเลย์บอล  

-  วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. 
ขอใช้โรงยิมฯ บาสเกตบอล และสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 
  -  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
ขอใช้โรงยิมฯ วอลเลย์บอล 
  -  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ขอใช้สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ โรงยิมฯ บาสเกตบอล และสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 
 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี  
 
 
 
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)      
                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร. ๒๐๖๐ 
ที ่ อว ๘๑๑๕/-   วันที่  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ขอยืมอุปกรณ์ 
 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีโครงการแข่งขัน
กีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมภายในองค์กรที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เกิดความรัก
และความสามัคคีจากการท ากิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีน  าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP”  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตผู้อ่ืนในการประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา นั น 

 ในการนี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอยืมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น  
ตามรายการดังต่อไปนี  

  ๑)  ลูกฟุตบอล   จ านวน ๕ ลูก 
  ๒)  ลูกวอลเลย์บอล  จ านวน ๖ ลูก 
  ๓)  ลูกแชร์บอลพร้อมตะกร้า จ านวน ๒ ชุด 
  ๔)  ลูกบาสเกตบอล  จ านวน ๖ ลูก 
  ๕)  กรวย   จ านวน ๑๒ อัน 

ทั งนี  ได้มอบหมายให้ นายภัทรพล กุลวัชรจินดา ต าแหน่ง นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ  
หมายเลขโทรศัพท์ 082-2948057 เป็นผู้รับผิดชอบในการยืมอุปกรณ์ครั งนี  ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ นกิจกรรม  
จะด าเนินการส่งอุปกรณ์ทั งหมดคืนให้ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี  
  
                   
        

   
         นายภัทรพล กุลวัชรจินดา 
                         นิสิตผูร้ับผิดชอบโครงการ 
     

 
 

  
         (อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร) 
                                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร. ๒๐๖๐ 
ที ่ อว ๘๑๑๕/-   วันที่  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ขอยืมอุปกรณช์ุดเครื่องเสียง 
 

เรียน   คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

 ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีโครงการแข่งขัน
กีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมภายในองค์กรที่ดีระหว่างสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เกิดความรัก
และความสามัคคีจากการท ากิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีน  าใจเป็นนักกีฬา “SPORTSMANSHIP”  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตผู้อ่ืนในการประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา นั น 

 ในการนี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอยืมอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียง เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม 
ดังกล่าวข้างต้น ในโครงการแข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  

ทั งนี  ได้มอบหมายให้ นายภัทรพล กุลวัชรจินดา ต าแหน่ง นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ  
หมายเลขโทรศัพท์ 082-2948057 เป็นผู้รับผิดชอบในการยืมอุปกรณ์ครั งนี  ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ นกิจกรรม  
จะด าเนินการส่งอุปกรณ์ทั งหมดคืนให้ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี  
  
                   
        

   
         นายภัทรพล กุลวัชรจินดา 
                         นิสิตผูร้ับผิดชอบโครงการ 
     

 
 

  
         (อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร) 
                                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 


