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รายงานผลการด าเนินงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House มหาวิทยาลัยบูรพา 

การให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการแข่งขันกีฬาว่ายน  าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ 
(1st King Power Thailand Swimming Championships 2019) 

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ สระว่ายน  ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

-------------------------------------- 

๑.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  หน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม 

 สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓.  วัตถุประสงค์ของการให้บริการ 

 ๑)  เพ่ือประยุกต์การให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาส้าหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ “Thai House” โดยการน้าศาสตร์และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการ “BUU House” การให้บริการวิทยาศาสตร์
การกีฬาส้าหรับนักกีฬาว่ายน ้าในการแข่งขันว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power 
Thailand Swimming Championships 2019) 
 ๒)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและด้านจิตใจของนักกีฬาว่ายน ้า 
ให้สามารถท้าการแข่งขันได้อย่างเต็มความสามารถศักยภาพของตนเองและประสบความส้าเร็จในการแข่งขัน 
 ๓)  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
ได้เห็นถึงความส้าคัญของการน้าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬาในทุกระดับการแข่งขัน 

๔.  รายการแข่งขัน ระยะเวลา และสถานที่ 

 การแข่งขันกีฬาว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power Thailand  
Swimming Championships 2019) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.  สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 สนามแข่งขัน: สระว่ายน ้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
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๖.  กลุ่มเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑)  ผู้รับบริการ  
o นักกีฬาว่ายน ้าสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน  จ้านวน .. คน 
o เจ้าหน้าทีมสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน   จ้านวน .. คน 

         รวมทั งหมด   จ านวน .. คน 
 ๒)  ผู้ให้บริการ (บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)  

o บุคลากรผู้ควบคุม     จ้านวน ๑ คน 
o นิสิตผู้ปฏิบัติงาน      จ้านวน ๑๒ คน 

     รวมทั งหมด   จ านวน ๑๓ คน 

๗.  ขอบเขตในการให้บริการ 

 ๑)  การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)  
  (๑)  การยืดเหยียดกล้ามเนื อ  เป็นการเตรียมสภาพการท้างานของกระดูก ข้อต่อ เอ็น พังพืด  
และกล้ามเนื อ ด้วยการเพ่ิมมุมการเคลื่อนไหวของบริเวณข้อต่อ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านความเร็ว
และความคล่องแคล่วว่องไว รวมทั งเป็นคุณสมบัติส้าคัญที่จ้าเป็นส้าหรับการเล่นกีฬาและการออกก้าลังกายทุก
ประเภทและยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บ 

(๒)  การนวดกระตุ้นกล้ามเนื อก่อนแข่งขัน เพ่ือเตรียมความพร้อมของร่างกายและกล้ามเนื อ 
ส่วนต่างๆ ในร่างกายของนักกีฬาให้มีการตื่นตัวและมีความพร้อมส้าหรับท้าการแข่งขัน เป็นการ Warm - up 
เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนและลดความตึงเครียดของกล้ามเนื อ กระตุ้นการท้างานกล้ามเนื อก่อนหน้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการนวดนวดที่ใช้ระยะเวลาสั นๆแต่มุ่งเน้นที่กล้ามเนื อมัดใหญ่ๆ เตรียมความพร้อม 
ส้าหรับการแข่งขันที่ก้าลังจะมาถึง  

(๓)  การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื อหลังแข่งขัน เพ่ือนวดผ่อนคลายกล้ามเนื อบริเวณส่วนต่างๆ  
ของร่างกายบรรเทาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื อและความตึงเครียดจากการแข่งขัน ท้าให้กล้ามเนื อและร่างกาย
ของนักกีฬาเกิดการผ่อนคลายและรู้สึกสบาย เนื่องจากการนวดมีผลกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดี จึงท้าให้
กรดแล็คติกท่ีคั่งค้างอยู่ในกล้ามเนื อต่างๆ นั น เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด และถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ
ได้ง่ายขึ น อาการเมื่อยล้าจึงบรรเทาลง  
 ๒)  การให้บริการด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา (Sport Mass Communication)  
  การให้บริการเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการแข่งขันกีฬาว่ายน ้า 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ ให้กับนักกีฬาและประชาชนรับทราบ โดยในการแข่งขันครั งนี   
มีขอบเขตของการให้บริการด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา ดังนี  

(๑)  การบันทึกภาพนิ่งถ่ายภาพนักกีฬาและบรรยากาศในการจัดการแข่งขัน 
(๒)  การบันทึกภาพเคลื่อนไหวระยะสั น 
(๓)  การจัดท้าวีดีทัศน์สรุปภาพรวมในการจัดการแข่งขัน 
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๘.  วิธีการด าเนินงาน 

ล าดับ แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
ขั นตอนการวางแผน (Plan) 

๑ ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนการด้าเนินงาน โดยน้า
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด้าเนินงาน 
ครั งที่ผ่านมา ใช้ในการก้าหนดรูปแบบและวางแผน 
การด้าเนินงานในครั งนี  

๑๖ - ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๒ เสนอแผนการด้าเนินงานให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/อนุมัติ/ประสานงาน 

๑๖ - ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ขั นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๓ ประชุม/คัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและ

ชี แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขันและการด้าเนินงาน 
๑ - ๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔ เตรียมความพร้อมและจัดซื อยา เวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ 
ต่างๆ ที่ใช้ในการด้าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ 

๗ - ๑๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๕ ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ BUU House ในการแข่งขันกีฬา
ว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ 

๑๒ - ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ขั นตอนการตรวจสอบ (Check) 
๖ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน โดยการสัมภาษณ์

ผู้รับบริการ ในการด้าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ  
BUU House และการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการ 

๑๒ - ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ขั นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาโครงการครั งต่อไป (Act) 
๗ สรุปผลและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเก็บข้อมูลไว้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการด้าเนินงานต่อไป 
๑๕ - ๓๑ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๙.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน (๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓ วัน) 
รายการ เป็นเงิน 

๑ ค่าเบี ยเลี ยง   
  ๑) ค่าเบี ยเลี ยงนิสิต (นวดทางกีฬา) จ้านวน ๙ คนๆ ละ ๑ วันๆ ละ ๔๐๐ บาท ๓,๖0๐ 
 ๒) ค่าเบี ยเลี ยงนิสิต (สื่อสารมวลชนฯ) จ้านวน ๓ คนๆ ละ ๓ วันๆ ละ ๔๐๐ บาท ๓,๖๐๐ 
  ๓) ค่าเบี ยเลี ยงบุคลากร จ้านวน ๑ คน ๑,๐๐0 
๒ ค่ายานพาหนะ   
 - ค่าเช่าเหมารถตู้ จ้านวน ๑ คัน ๓,๐๐๐ 
 - ค่าน ้ามันเชื อเพลิงรถยนต์ จ้านวน ๑ คัน ๕๐๐ 
๓ ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ๑,๕๐๐ 
๔ ค่าบริการวิชาการ ๑๒% 1,800 

รวมทั งหมด ๑๕,๐๐0 
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6%

14%

16%

21%

43%

กลุ่ม 1 อายุ 18 ปีขึ นไป

กลุ่ม 2 อายุ 15-17 ปี

กลุ่ม 3 อายุ 12-15 ปี

กลุ่ม 4 อายุ 9-11 ปี

กลุ่ม 5 อายุต้่ากว่า 9 ปี

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

๑)  การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)  
(๑)  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
ณ สระว่ายน ้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

(๒)  รายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จ้านวน ๙ คน โดยมีรายชื่อ ดังนี  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั นปี หมายเหตุ 

1 นายบวรภัค อินทร์เนื่อง ๓  
2 นายกฤษฎา รองทอง ๓  
3 นางสาวสุวพิชญ์ ขันใส ๓  
4 นายจตุพล มาตา ๔  
5 นายธีรเมธ ไกรชมสม ๔  
6 นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ ๔  
7 นางสาวอโนมา เสงี่ยมจิตร์ ๔  
8 นางสาวปดิวรัฎดา สิงหรัตน์ ๔  
9 นายคณาธิป จินดา ๔  

 

(๓)  จ านวนผู้ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย นักกีฬาว่ายน ้า ในการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ ดังนี  

-  กลุ่มท่ี ๑ อายุ ๑๘ ปีขึ นไป จ้านวน ๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕.๖ 
-  กลุ่มท่ี ๒ อายุ ๑๕ - ๑๗ ป ี จ้านวน ๑๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๒ 
-  กลุ่มท่ี ๓ อายุ ๑๒ - ๑๕ ป ี จ้านวน ๑๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๖ 
-  กลุ่มท่ี ๔ อายุ ๙ - ๑๑ ป ี จ้านวน ๒๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๘ 
-  กลุ่มท่ี ๕  อายุต่้ากว่า ๙ ปี จ้านวน ๔๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๔ 

 รวมทั งหมด จ านวน ๑๐๖ คน  
   
 
  
  
 
 
 
 



  - ๕ - 
 

   ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House มหาวิทยาลยับูรพา 
           การให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการแข่งขันกีฬาวา่ยน า้ 1st King Power Thailand Swimming Championships 2019 

24%

35%

41%

ยืดเหยียดกล้ามเนื อ นวดกระตุ้นกล้ามเนื อ นวดผ่อนคลายกล้ามเนื อ

  

(๔)  จ านวนการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ที ่ การให้บริการ จ านวน (ครั ง) 
๑ การยืดเหยียดกล้ามเนื อ ๓๒ 
๒ การนวดกระตุ้นกล้ามเนื อก่อนแข่งขัน ๔๘ 
๓ การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื อหลังแข่งขัน ๕๖ 

รวมทั งหมด ๑๓๖ 
 

หมายเหตุ ในการให้บริการ ๑ ครั ง/๑ คน สามารถให้บริการได้มากกว่า ๑ อย่าง 
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๒)  การให้บริการด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา (Sport Mass Communication) 
(๑)  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  
ณ สระว่ายน ้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

(๒)  รายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จ้านวน ๓ คน โดยมีรายชื่อ ดังนี  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั นปี หมายเหตุ 

1 นางสาวพนิดา ยุ่นประยงค์ ๓  
2 นายปิติภัทร ด้านิล ๓  
3 นายวสิน งามข้า ๔  

(๓)  จ านวนการให้บริการด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
ที ่ การให้บริการ จ านวน (ครั ง) 
๑ การบันทึกภาพนิ่งถ่ายภาพนักกีฬา 

และบรรยากาศในการจัดการแข่งขัน 

๕๐๐ รูป 

๒ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวระยะสั น ๙๗ คลิป 
๓ การจัดท้าวีดีทัศน์สรุปภาพรวม 

ในการจัดการแข่งขัน 

๑ เรื่อง 
(๗ นาที) 

รวมทั งหมด ๕๙๘ 
 

๑๑.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานครั งต่อไป 

 ๑)  การเพ่ิมระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ครบทั ง ๓ วัน 
ในการแข่งขัน เพ่ือให้บริการกับนักกีฬาอย่างทั่วถึงและครบตามก้าหนดการแข่งขัน 
 ๒)  การเพ่ิมการให้บริการด้านบริหารจัดการกีฬา เพื่อให้การบริการของศูนย์ปฏิบัติการ  
BUU House ครบตามระบบ ทั ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
และด้านบริหารจัดการกีฬา 

๑๒.  ภาพการปฏิบัติงาน 
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ภาพปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ BUU House มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการแข่งขันกีฬาว่ายน  าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สระว่ายน  ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/-             วันที ่ ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ BUU House ในการแข่งขันกีฬาว่ายน  าชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ 
 

เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
 

 ตามท่ี สมาคมกีฬาว่ายน  าแห่งประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ  
BUU House ในการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน  าชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power Thailand Swimming Championships 2019) 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สระว่ายมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
ความละเอียดทราบแล้ว นั น 

     ในการนี  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน 
การด าเนินงาน จึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ BUU House ในการแข่งขันกีฬาว่ายน  า 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power Thailand Swimming Championships 2019) 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน  ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือรายงานผลฯ ไปยังสมาคมกีฬาว่ายน  า
แห่งประเทศไทย ดังแนบ 

 
 
 

              (นายอัฐพร โสวัตร์) 
                                นักวิชาการศึกษา 
 

 
 

         (อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร) 
                      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 



ที ่อว ๘๑๑๕/ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
       มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
  

               ๒๑  ตลุาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ BUU House ในการแข่งขันกีฬาว่ายน  าชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑  
 

เรียน  นายกสมาคมกีฬาว่ายน  าแห่งประเทศไทย 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ BUU House จ านวน ๑ ฉบับ 
 

ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินงานศุนย์ปฏิบัติการ BUU House                 
ในการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ส าหรับนักกีฬาว่ายน  า 
ในการแข่งขันว่ายน  าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power Thailand Swimming 
Championships 2019) ให้สามารถท าการแข่งขันได้อย่างเต็มความสามารถศักยภาพของตนเองและประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมให้นักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ทีมได้เห็นถึงความส าคัญของการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬา 
ในทุกระดับการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สระว่ายมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ความละเอียดทราบแล้วนั น 

 ในการนี  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ BUU House 
ในการแข่งขันกีฬาว่ายน  าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power Thailand Swimming 
Championships 2019) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน  ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        
                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
 
 
 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๐๐๔๕, ๐ ๓๘๑๐ ๒๐๖๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๐๐๔๕ 
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ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House มหาวิทยาลัยบูรพา 
การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ 

(1st King Power Thailand Swimming Championships 2019) 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ สระว่ายน ้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
-------------------------------------- 

๑.  หน่วยงานรับบริการ 

 สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 

๒.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓.  วัตถุประสงค์ของการให้บริการ 

 ๑)  เพ่ือประยุกต์การให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาส้าหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ “Thai House” โดยการน้าศาสตร์และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการ “BUU House” การให้บริการวิทยาศาสตร์
การกีฬาส้าหรับนักกีฬาว่ายน ้าในการแข่งขันว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power 
Thailand Swimming Championships 2019) 
 ๒)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและด้านจิตใจของนักกีฬาว่ายน ้า 
ให้สามารถท้าการแข่งขันได้อย่างเต็มความสามารถศักยภาพของตนเองและประสบความส้าเร็จในการแข่งขัน 
 ๓)  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
ได้เห็นถึงความส้าคัญของการน้าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬาในทุกระดับการแข่งขัน 

๔.  รายการแข่งขัน ระยะเวลา และสถานที่ 

 การแข่งขันกีฬาว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ (1st King Power Thailand  
Swimming Championships 2019) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.  สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 ๑)  ที่พักนักกีฬา หรือที่ตั งศูนย์ปฏิบัติการ  
 ๒)  สนามแข่งขันกีฬา สระว่ายน ้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 



  - ๒ - 
 

   ศูนย์ปฏิบัติการ BUU House มหาวิทยาลยับูรพา 
           การให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการแข่งขันกีฬาวา่ยน า้ 1st King Power Thailand Swimming Championships 2019 

๖.  กลุ่มเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑)  ผู้รับบริการ  
o นักกีฬาว่ายน ้าสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน  จ้านวน .. คน 
o เจ้าหน้าทีมสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน   จ้านวน .. คน 

         รวมทั งหมด   จ้านวน .. คน 
 ๒)  ผู้ให้บริการ (บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)  

o บุคลากรผู้ควบคุม     จ้านวน ๒ คน 
o นิสิตผู้ปฏิบัติงาน      จ้านวน ๑๘ คน 

     รวมทั งหมด   จ้านวน ๒๐ คน 

๗.  ขอบเขตในการให้บริการ 

 ๑)  การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science) 
  ๑.๑)  จิตวิทยาทางการกีฬา (Sport Psychology) 
 การน้าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทางการกีฬา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางด้านจิตใจและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสร้าง 
แรงกระตุ้นและแรงจูงใจ การลดความวิตกกังวลและความเครียด การตั งจุดมุ่งหมาย การสร้างจินตภาพ 
การฝึกซ้อมในใจ การรวบรวมสมาธิและการตั งใจ ฯลฯ  
  ๑.๒)  การนวดทางการกีฬา (Sport Massage) 

(๑)  นวดกระตุ้นกล้ามเนื อก่อนแข่งขัน เพ่ือเตรียมความพร้อมของร่างกายและกล้ามเนื อ 
ส่วนต่างๆ ในร่างกายของนักกีฬาให้มีการตื่นตัวและมีความพร้อมส้าหรับท้าการแข่งขัน 

(๒)  นวดผ่อนคลายกล้ามเนื อหลังแข่งขัน เพ่ือนวดผ่อนคลายกล้ามเนื อบริเวณส่วนต่างๆ  
ของร่ายกายท่ีมีความเมื่อยล้าและความตึงเครียดจากการแข่งขัน ท้าให้กล้ามเนื อและร่างกายของนักกีฬา 
เกิดการผ่อนคลายและรู้สึกสบาย  
  ๑.๓)  การติดเทปล็อคเพื่อลดและป้องกันอาการบาดเจ็บ (Sport Muscle Tape) 
  การติดเทปล็อคกล้ามเนื อให้กับนักกีฬา เพ่ือป้องกันอาการบาดเจ็บบริเวณจุดที่มีการเคลื่อนที่ 
เพ่ือลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนที่ผิดจังหวะ ลดการกระแทกของกล้ามเนื อ บรรเทาความเจ็บปวดนักกีฬา 
ที่ได้รับอาการบาดเจ็บ เร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย โดยเพิ่มพื นที่ระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื อ  
ท้าให้การไหลเวียนของสารน ้าต่างๆ ดีขึ น ท้าให้หายจากอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ น 
  ๑.๔)  การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยความเย็นหลังแข่งขัน (Ice Recovery) 
 การรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยความเย็นบริเวณกล้ามเนื อส่วนต่างๆ ภายในร่างกายของ
นักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บ ตึง บวม ช ้า เพื่อช่วยให้เส้นเลือดหดตัวลง ลดอาการบวมช ้าได้ โดยมีการให้บริการ 
ประคบน ้าแข็งและการใช้สเปรย์เย็นระงับอาการเจ็บปวดให้กับนักกีฬาในช่วงของการแข่งขัน และการแช่สระ
น ้าแข็งหลังการแข่งขัน เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื อโดยให้นักกีฬาแช่ในสระน ้าแข็ง  
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 ๒)  การให้บริการด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา (Sport Mass Communication)  
  ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ภาคกลาง ๑ (1st King Power Thailand Swimming Championships 2019) เช่น การบันทึกภาพนิ่ง 
การถ่ายทอดสด Live ทางช่องทาง Facebook และการรายงานผลการแข่งขัน รวมถึงการจัดท้าวีดีโอไฮไลท์ 
การแข่งขันและสกรุ๊ปพิเศษต่างๆ ซึ่งสามารถรับชมภาพและวีดีโอ ได้ที่ Page Facebook การแข่งขัน 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับนักกีฬาและประชาชนได้รับทราบบรรยากาศและผลของการแข่งขัน 
 ๓)  การให้บริการด้านบริหารจัดการกีฬา (Sport Management) 
  ให้บริการในการติดต่อประสานงาน บริหารจัดการการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ BUU 
House ข้อมูลการแข่งขัน โปรแกรมและผลการแข่งขัน ข้อมูลการติดต่อที่ส้าคัญ การจัดการประชุมศูนย์ฯ  
การเก็บรวมรวบสถิติการใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ BUU House และอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

  -  การให้บริการข้อมูลการแข่งขันท่ีส้าคัญส้าหรับนักกีฬาว่ายน ้าที่เกี่ยวข้อกับการแข่งขัน และ 
ข้อมลูการให้บริการต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการ BUU House  
  -  การจัดท้าโปรแกรมการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันประจ้าวัน 
  -  การวิเคราะห์โปรแกรมการแข่งขันที่เป็นไฮไลท์ประจ้าวัน เพ่ือให้ฝ่ายต่างๆ ได้น้าไปใช้ 
ในการวางแผนบริหารจัดการการให้บริการในด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -  การจัดท้าข้อมูลการขอรับบริการของศูนย์ปฏิบัติการ BUU House กับสโมสรกีฬา และ
ประสานงานการให้บริการกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ให้การด้าเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  -  การติดต่อประสานงานและอ้านวยความสะดวกระหว่างเจ้าหน้าที่และนักกีฬาว่ายน ้า 
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
  -  ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานของศูนย์ฯ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับ 
เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาว่ายน ้า และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  -  จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการ BUU House ประจ้าวัน (ช่วงเย็น) เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และวางแผนการด้าเนินงานในวันต่อไป 
  -  จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ BUU House ในภาพรวม เพื่อสรุปผล 
และรายงานให้กับสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ และคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬารับทราบ 

๘.  วิธีการด้าเนินงาน 

ล้าดับ แผนการด้าเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
ขั นตอนการวางแผน (Plan) 

๑ ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนการด้าเนินงาน โดยน้า
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด้าเนินงาน 
ครั งที่ผ่านมา ใช้ในการก้าหนดรูปแบบและวางแผน 
การด้าเนินงานในครั งนี  
 

๑๖ - ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๒ เสนอแผนการด้าเนินงานให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/อนุมัต/ิประสานงาน 
 

๑๖ - ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ขั นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๓ ประชุม/อบรมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและ

ชี แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขันและการด้าเนินงาน 
๑ - ๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔ เตรียมความพร้อมและจัดซื อยา เวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ 
ต่างๆ ที่ใช้ในการด้าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ 

๗ - ๑๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๕ ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ BUU House ในการแข่งขันกีฬา
ว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง ๑ 

๑๒ - ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ขั นตอนการตรวจสอบ (Check) 
๖ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน โดยการจัดประชุม

ศูนย์ฯ ทุกวันในช่วงเย็น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผล 
การด้าเนินงานประจ้าวันและวางแผนการด้าเนินงาน 
ในวันต่อไป 

๑๒ - ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๗ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน โดยการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นในการด้าเนินงาน 
จากเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาจังหวัดชลบุร ี

๑๓ - ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ขั นตอนการสรุปผลการด้าเนินงาน เพื่อน้าไปใช้ในการพัฒนาโครงการครั งต่อไป (Act) 
๘ สรุปผลการด้าเนินงานศูนย์ฯ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ เพ่ือเก็บข้อมูลไว้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
การด้าเนินงานต่อไป 

๑๕ - ๓๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๙.  งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงาน (๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้านวน ๓ วัน) 

รายการ เป็นเงิน 
๑ ค่าเบี ยเลี ยง   
  ๑) ค่าเบี ยเลี ยงนิสิต จ้านวน ๑๘ คนๆ ละ ๓ วันๆ ละ ๔๐๐ บาท ๒๑,๖0๐ 
  ๒) ค่าเบี ยเลี ยง+น ้ามันรถบุคลากร จ้านวน ๒ คนๆ ละ ๓ วันๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ๖,๐๐0 
๒ ค่าเดินทาง   

  
- ค่าเช่าเหมารถตู้เพ่ือใช้เดินทางของผู้ปฏิบัติงาน  
จ้านวน ๒ คันๆ ละ ๒ เที่ยวๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 

1๒,000 
 

๓ ค่าที่พัก  
 - ค่าท่ีพัก จ้านวน ๑๐ ห้องๆ ละ ๒ คืนๆ ละ ๗๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ 
๔ ค่ายา เวชภัณฑ์ น ้าแข็ง และวัสดุอุปกรณ์ในการด้าเนินงาน ๕,๐00 

รวมทั งหมด ๕๘,๖๐0 
 


