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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2๑ 
“ประดู่แดงเกมส์” 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

๑.  ชื่อโครงการ   

 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2๑ “ประดู่แดงเกมส์” 

๒.  นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ๑)  นายวันชัย ศุภสาร  หมายเลขโทรศัพท์ 095-0083028 
 ๒)  นางสาววิรัญญา กลิ่นไกล          หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๒๕๑๓๗๖๔ 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ๒)  นายอัฐพร  โสวัตร์          นักวิชาการศึกษา 

๔.  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 
 ด้านสุนทรยีารมย์ตระหนักในคณุคา่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   

    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ            ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ ............................................................          
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๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน   

นอกแผนปฏิบัติงาน  ในแผนปฏิบัติงาน ...ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์.... 

๖.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  

ต่อเนื่อง    ใหม่ 

๗.  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) 

๘.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

๙.  หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเล็งเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา รัฐบาลจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะผลิตบุคลากรทางการกีฬาและการออกก าลังกาย  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของสถาบันการอุดมศึกษาที่สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมและสามารถตอบปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน
ในเรื่องของการออกก าลังกาย 
 จากนโยบายในเรื่องการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของภาครัฐบาล ท าให้เกิดกระแสการตื่นตัว
อย่างรุนแรงของคนไทย ในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้น า
เกี่ยวกับการออกก าลังกายและส่งเสริมสุขภาพในสังคมและประเทศชาติ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่ายผู้น าการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้กิจกรรมการออกก าลังกายและ 
การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพให้กับประชาชน จึงได้รวมกันก่อตั้ง 
“เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการร่วมมือวิจัย พัฒนา และสร้าง
เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพของชาติสู่ระดับสากล เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
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ทางการกีฬาระหว่างสถาบัน ตลอดจนเพ่ือเป็นการร่วมมือด้านการออกก าลังกาย กีฬา และวัฒนธรรมทางการกีฬา 
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ริเริ่มให้มกีารจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ 
และเพ่ือเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมทางการกีฬาที่ดีงามของชาติ ตลอดจนความร่วมมือทางด้านต่างๆ  
จากการเป็นเครือข่ายร่วมกัน  
 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อ 
“ประดู่แดงเกมส์” และมกี าหนดการจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสถาบนัที่เข้าร่วม
การแข่งขันทั้งหมด ๑๕ สถาบัน ได้แก่  
  ๑)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  ๒)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๓)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
  ๔)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  ๕)  มหาวิทยาลัยทักษิณ    
  ๖)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ๗)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
  ๘)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๙)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  ๑๐)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๑๑)  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา   
  ๑๒)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ๑๓)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ๑๔)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  ๑๕)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือสร้างความร่วมมือมือในการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาสัมพันธ์ของนิสิตในระดับชาติ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ก าหนด 
ให้มีการจัดโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ “ประดู่แดงเกมส์”  
โดยก าหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมในปีนี้
ค่อนข้างไกลใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยและความเหมาะสมจึงได้ก าหนด 
ให้เดินทางไปก่ออนวันแข่งขันจริง 

๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑)  เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ได้แข่งขันกีฬาและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
ซึ่งน าไปสู่การเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเพ่ือนร่วมวิชาชีพเดียวกัน 
 ๒)  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และวัฒนธรรมทางกีฬาระหว่างเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การกีฬาสัมพันธ์ 
 ๓)  เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ ความรัก และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ 
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๑๑.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

              ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  ๑)  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน ๗๔ คน 
  ๒)  อาจารย์และบุคลากรผู้ควบคุม    จ านวน ๒ คน 
       รวมทั้งหมด จ านวน ๗๖ คน 

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ 
๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ ๑๖-๓๑ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

๑) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพื่อรวบรวมปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานครั้งที่ผ่านมา 

      

๒)  ประชุมผู้บริหารคณะฯ เพ่ือน าเสนอและหาข้อเสนอแนะ
ในการจัดโครงการและกิจกรรม 

      

๓) ประชุมสโมสรนิสิต ชี้แจงกิจกรรมและแบ่งหน้าที่        

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 

๔) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ       

๕) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม       

๖) ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อม       

๗) ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือชี้แจงและนัดหมาย       

๘) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ       

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)  

๙) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

      

๑๐) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

      

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 

๑๑) รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ต่อคณบดี  
เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะที่เกิดข้ึน  
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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๑๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 ๑)  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
  โดยแบ่งออกเป็น ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ 
   (๑)  กีฬาฟุตบอล ๗ คน (ทีมชาย) 
   (๒)  กีฬาวอลเลย์บอล (ทีมชาย+ทีมหญิง) 
   (๓)  กีฬาบาสเกตบอล (ทีมชาย+ทีมหญิง) 
                          (๔)  กีฬาแอโรบิคแดนซ์ (ทีมผสม) 
   (๕)  กีฬา E-Sports 
   (๖)  กีฬาฮาเฮ (เกมส์ท้าดวล/วิ่งหลายขา/ชักเย่อ) 
 ๒)  การจัดกิจกรรมการแสดงผู้น าเชียร์ 
 ๓)  การจัดกิจกรรมการประกวด Sport Science IDOL 
 ๔)  การจัดกิจกรรมงานเลี้ยง Sport Science Night Party 

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 งบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑)  งบประมาณจากโครงการแข่งขันกีฬา Sport Science Games “SPORTSMANSHIP” 
(จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท) 
  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒)  งบประมาณจากโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ (๕๐,๐๐๐ บาท) 
  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
  รวมทั้งหมด   (หกหม่ืนบาทถ้วน) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 โดยมรีายละเอียดการใช้งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 ๑)  ค่าเช่ารถบัสเดินทางไปส่งและรับผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นเงิน ๓๕,๓๖๐ บาท 
 ๒)  ค่าอาหารเช้า จ านวน ๗๐ คนๆ ละ ๗๖ บาท เป็นเงิน ๕,๓๒๐ บาท 
 ๓)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๗๐ คนๆ ละ ๗๖ บาท เป็นเงิน ๕,๓๒๐ บาท 
 ๔)  ค่าอาหารงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน จ านวน ๗๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท      เป็นเงิน ๑๔,๐๐0 บาท  
           รวมทั้งหมด   (หกหม่ืนบาทถ้วน)   เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๗.  การพัฒนาการด าเนินงานโครงการจากครั้งท่ีผ่านมา 

 การสร้างกลุ่มไลน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบ
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากในการด าเนินงานโครงการปีนี้ มีระยะเวลาจ านวนหลายวัน จากการ
เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การใช้กลุ่มไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการนัดหมายก าหนดการเวลา และท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจและรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเพ่ิมกันมากข้ึน  
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๑๘.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑)  นิสิตและนักศึกษาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ได้ท าการแข่งขันกีฬา ได้พบปะสังสรรค์ 
และท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างเพ่ือนร่วมวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งพัฒนาไปความร่วมมือในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
 ๒)  นิสิตและนักศึกษาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ และวัฒนธรรมทางกีฬาระหว่างกัน และท านุบ ารุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมกีฬาที่ดีงามของชาติไทย 
 ๓)  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับประสบการณ์ ความรู้ และเกิดความรัก 
ความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างนิสิตภายในคณะฯ 

๑๙.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

  ๑)  นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกรายการที่จัดขึ้น เกิดความรัก ความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในหมู่คณะ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมวิชาชีพ
เดียวกัน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้ 
  (๑)  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
  โดยแบ่งออกเป็น ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ 
   (๑.๑)  กีฬาฟุตบอล ๗ คน (ทีมชาย) 
   (๑.๒)  กีฬาวอลเลย์บอล (ทีมชาย+ทีมหญิง) 
   (๑.๓)  กีฬาบาสเกตบอล (ทีมชาย+ทีมหญิง) 
                          (๑.๔)  กีฬาแอโรบิคแดนซ์ (ทีมผสม) 
   (๑.๕)  กีฬา E-Sports 
   (๑.๖)  กีฬาฮาเฮ (เกมส์ท้าดวล/วิ่งหลายขา/ชักเย่อ) 
  (๒)  การจัดกิจกรรมการแสดงผู้น าเชียร์ 
  (๓)  การจัดกิจกรรมการประกวด Sport Science IDOL 
 (๔)  การจัดกิจกรรมงานเลี้ยง Sport Science Night Party 
  ๒)  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาได้แสดงทักษะความสามารถทางด้านกีฬา 
สมรรถภาพทางกาย และความรู้ทางด้านวิชาการ โดยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๓ รางวัล 
ได้แก่    (๑)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตบอล 
   (๒)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด Sport Science Idol ประเภทชาย 
   (๓)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด Sport Science Idol ประเภทหญิง 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป 

 ๑)  การจัดเตรียมน้ าดื่มหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ให้เพียงพอต่อนักกีฬา เนื่องจากน้ าดื่มท่ีเจ้าภาพ
จัดบริการให้ อาจไม่เพียงพอต่อนักกีฬาที่ท าการแข่งขันตลอดทั้งวัน 
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ก าหนดการ 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 21 “ประดู่แดงเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 2๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

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

     เวลา       กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑๗.๓๐ น.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันหน้าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ๑๘.๐๐ น.   เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
  ๒๑.๐๐ น.   รับประทานอาหาร ณ จังหวัดอยุธยา 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๐๘.๓๐ น.   รับประทานอาหารเช้า    
  ๑๐.๐๐ น.   เดินทางถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ส ารวจพื้นที่สนามแข่งขัน 
  ๑๑.๓๐ น.   เดินทางเข้าที่พัก/รับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓.๓๐ น.   เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย 
      -  สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง (Tree Top Walk) พระธาตุดอยตุง 
      วัดร่องขุ่น เชียงรายไนท์บาซาร์ ฯลฯ 
  ๑๘.๓๐ น.   รับประทานอาหารเย็น 
  ๑๙.๓๐ น.   เดินทางกลับที่พัก/ประชุม 

 ๒๐.๓๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๐๗.๐๐ น.   เดินทางออกจากที่พัก 
  ๐๗.๓๐ น.   เดินทางถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๐๘.๓๐ น.    เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์  
    ครั้งที่ ๒1 “ประดู่แดงเกมส์” 

 ๐๙.๐๐ น.   เริ่มการแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ช่วงเช้า) 
 ๑๐.๐๐ น.   ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ 
 ๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ น.   เริ่มการแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ช่วงบ่าย) 
 ๑๘.๐๐ น.   เข้าร่วมงานเลี้ยงตอนกลางคืน/การประกวด Sport Science Idol 
 ๒๑.๓๐ น.   เดินทางกลับมหาวิทยาลัยบูรพา 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          ๑2.๐๐ น.                  เดินทางถึงมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ นายอฐัพร โสวัตร์ และนางนิภาพร จั่นแพ เป็นผู้ควบคุมดูแลนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
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ภาคผนวก 



 
 

รายช่ือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 21 “ประดู่แดงเกมส์ ”  

ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
บุคลากร จ านวน 2 คน และนิสิต จ านวน 74 คน 

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

บุคลากร 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

2 นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา 
3 นางสาวนิภาพร จั่นแพ นักวิชาการเงิน 

 

นักกีฬาวอลเลย์บอล 14 คน (ชาย 8 คน หญิง 6 คน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นายพงษ์กร  กาฬสุวรรณ 62100001 1 
2 นายบวรภัค อินทร์เนื่อง 60100105 3 
3 นายธนากร ทองแถม 62100238 1 
4 นายเอกลักษณ์ ปิติสา  62100096 1 
5 นายฮาซัน สานละดิง 62100272 1 
6 นายอริโย ใสกระจ่าง  61100042 2 
7 นายณัฐวัฒน์ โต๊ะศรี 60100159 3 
8 นายจตุพร ประสงค์เงิน  62100222 1 
9 นางสาวณัฐนิชา มานิตย์นาค  60100158 3 
10 นางสาวนุสรา เกสโร 61100162 2 
11 นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร  61100039 2 
12 นางสาวจีรภา พร้อมเพรียง  60100153 3 
13 นางสาวญาดา โชคแสวงการ  61100051 2 
14 นางสาวเกษดา มอบทองหลาง  61100045 2 

 

นักกีฬาฟุตบอล 17 คน (ชาย 8 คน หญิง 9 คน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นายปนัด ปานนิล  62100036 1 
2 นายศิวกร มีมัน  62100298 1 
3 นายสมภพ นาคประสพ 62100301 1 
4 นายธีรฉัตร ชัยมงคล  62100028 1 
5 นายชินวัตร นครชู  62100071 1 
6 นายเตชสิทธิ์ สุริยาชัยวัฒนะ  62100024 1 
7 นายอภิชน น้อยหืด  62100088 1 



8 นายวีรวิชญ์ พงศ์วราพิศาล  62100084 1 
9 นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ  62100052 1 
10 นางสาวเดือนดารา เล็กคง  62100063 1 
11 นางสาวนฤมล ชั่งทอง  62100034 1 
12 นางสาววิรากานต์ ค าปาละ  62100083 1 
13 นางสาวพรชนก พลุสวัสดิ์  62100206 1 
14 นางสาวสุจิตรา จรรยาธรรม  62100103 1 
15 นางสาวสุดารัตน์ เดชา  62100210 1 
16 นางสาววรรณพร วงเวียน  61100077 2 
17 นางสาวนพชนก มากแก้ว  60100167 3 

 
นักกีฬาบาสเกตบอล 11 คน (ชาย 5 คน หญิง 6 คน ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นางสาวอรวรรยา แข็งการ  62100180 1 
2 นางสาวณัฐกานต์ แซ่อ้ึง  62100091 1 
3 นางสาวศิลารัตน์ อัมพรศักดิ์  62100053 1 
4 นางสาวชุติมดี แก้วสีมหาวงค์  62100133 1 
5 นางสาวปาติมา พานิชอัตรา  62100038 1 
6 นางสาวพิชาดา สว่างภพ 62100041 1 
7 นายปารเมศ สุวรรณดี  62100244 1 
8 นายณัฐธัญ ฉันทอภิชัย 62100062 1 
9 นายณัฐพล ดีลอส ซานโตส  62100194 1 
10 นายปุณณเมธ กลิ่นชู   62100176 1 
11 นายเกียรติกุล ปนิสสวัสดิ์ 62100015 1 

 

นักกีฬา E-sport (ชาย 5 คน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นายเอกดนัย แซ่ตั้ง  62100149 1 
2 นายทวีศักดิ์ แพทย์ชัยวงศ์  62100195 1 
3 นายศตวรรษ พรนิคม  62100261 1 
4 นายวิรุฬห์ ลานทอง  62100145 1 
5 นายธราธร ชังมอญ  62100156 1 

 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประกวด Sport Science IDOL 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นายสมุทร แก้ววัน  62100265 1 
2 นางสาววิรัญญา กลิ่นไกล 61100078 2 



 
 

 

 

นักกีฬาเฮฮา 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นายกุสุมภ์ ภิรมณ์จันทร์  62100166 1 
2 นายพชรพล อินทผลึก 62100040 1 
3 นายณัฐปกรณ์ คงสมสุทธิ์  62100231 1 
4 นางสาว ภัทรา อาจวิชัย 62100141  

 
 

1 
5 นางสาว ศุภกานต์ ชัญถาวร 62100264 1 
6 นางสาวรัตติกาล กลิ่นพิกุล  62100257  

 

1 

การแสดงเชียร์หลีดเดอร์ 8 คน (หญิง 4 คน) (ชาย 4 คนชื่อซ้ าวอลเลย์บอล) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นางสาวสุวรรณา คงประมูล 62100269 1 
2 นางสาวปนัดดา เงางาม  62100114 1 
3 นางสาวคณัสนันท์ นพไทยสงค์ 62100275 1 
4 นางสาวชุติกาญจน์ สีหาบุตโต 62100193 1 
5 นายฮาซัน สาและดิง (ชื่อซ้ ากับวอลเลย์บอลชาย) 62100272 1 
6 นายณัฐวัฒน์ โต๊ะศรี (ชื่อซ้ ากับวอลเลย์บอลชาย) 60100159 3 
7 นายธนากร ทองแถม (ชื่อซ้ ากับวอลเลย์บอลชาย) 62100238 1 
8 นายจุตพร ประสงค์เงิน (ชื่อซ้ ากับวอลเลย์บอลชาย) 62100222 1 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 15 คน (ชาย 11 คน หญิง 4 คน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 

1 นายสุรพรรณ ทองเงิน 62100068 1 
2 นายสรวิชญ์ ไทธะนุ 62100056 1 
3 นายยุทธวิชัย สกุลมาก 62100101 1 
4 นายเสฎฐวุฒิ ประสงค์สุข 62100060 1 
5 นายกฤษติกร ดลเสมอ 62100165 1 
6 นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน 62100182 1 
7 นางสาวกิติยา ค่ ายัง 62100137 1 
8 นายพงนัดย์ อู่ทรัพย์ 62100246 1 
9 นางสาวตวงพร แคล้วอ้อม 61100074 2 
10 นายมูฮัมมัดฮาวี ตูโยง 61100188 2 
11 นายคามิน อ่อนรักษ์ 61100174 2 
12 นางสาวศุภาพิชญ์ ชิณโสม 61100192 2 
13 นายปฎิภาน นามโคตร  61100083 2 
14 นายนพนัย รักษาถ้อย  60100168 3 
15 นายธีรเมธ ไกรชมสม 59100188 4 

https://reg.buu.ac.th/registrar/learn_time.asp?studentid=100351347&f_cmd=2&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7+%C0%D1%B7%C3%D2+%CD%D2%A8%C7%D4%AA%D1%C2
https://reg.buu.ac.th/registrar/learn_time.asp?studentid=100356685&f_cmd=2&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7+%C8%D8%C0%A1%D2%B9%B5%EC+%AA%D1%AD%B6%D2%C7%C3
https://reg.buu.ac.th/registrar/learn_time.asp?studentid=100356678&f_cmd=2&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7+%C3%D1%B5%B5%D4%A1%D2%C5+%A1%C5%D4%E8%B9%BE%D4%A1%D8%C5


 


