
การแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

“มหิดลเกมส”
2562



1. วัตถุประสงค

1) เพ่ือเปนสวัสดิการดานการกีฬาและนันทนาการแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

2) เพ่ือเปนการเชื่อมความสามัคคีระหวางบุคลากรในสังกัดสวนงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร

3) เพ่ือใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแตละ
ชนิดกีฬาเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยไป รักษาอันดับ 1 การแขงขันกีฬา
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  
จ. สุราษฎรธานี “ขุนเลเกมส”)



Roadmap

ตค..-ธ.ค. 61

• แตงต้ัง กก.

• ประชุมคร้ังท่ี 1, 2

• อนุมัติ งปม.

ม.ค.-ก.พ. 62

• ประชุมคร้ังท่ี 3

• ชี้แจงสวนงาน

• สงหลักฐาน

• สถานท่ีแขงขัน

• ประชาสัมพันธ

กพ-มี.ค. 62

• พิธีเปด

• พิธีปด

• ประเมินผล

• ประชุมคร้ังท่ี 4 สรุปผล
และเตรียมการกีฬา 
สกอ.

เม.ย. 62

• สงใชเงินยืม

• ประชุมคร้ังท่ี 5 สกอ.

• อนุมัติ งปม.

• ยืมเงินทดรองจาย

• คัดเลือก/ฝกซอมนักกีฬา

พ.ค.-มิย. 62

• คําสั่งเดินทาง

• สถานท่ีพัก

• ยานพาหนะ

• ประกันภัย

• ประสานงานเจาภาพการ
แขงขัน

• พิธีเปด-ปด สกอ.

• ผูแทนพาเหรด

• ผูแทนงานเลี้ยง

• สงใชเงินยืม

• สรุปผลงาน

กพ - 29 มี.ค. 62 ณ ม.มหิดล ศาลายา 24-31 พค. 62 กีฬา สกอ. มรภ.สุราษฎรฯ



Action Plan ประจาํปี  2562
Action Plan - แผนการปฏิบัติงานสําหรับกีฬาบุคลากร ม.มหิดล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ ภารกิจ เริ่มตน-ส้ินสุด ผูรับผิดชอบงาน

1 กีฬาบุคลากร มหิดลเกมส 2561 (ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม)

* พ.ศ. 2561

1.1 ทาบทาม+แตงต้ังคณะกรรมการฯ 1 - 30 ตค. 61 ฝายประสานงานกลาง

1.2 ประชุมฯ ครงท่ี 1 ประชุมเพ่ือหารือ/กําหนดแนวทางดําเนินงาน 31 ตค. 61 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

1.3 กรรมการกีฬาเสนอแผนงานและงบประมาณ ใหฝายประสานงานกลาง 9 พย. 61 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

1.4 ประชุมฯ ครั้งท่ี 2 พิจารณา+อนุมัติแผนงานและงบประมาณ 29 พย. 61 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

* พ.ศ. 2562

1.5 กรรมการยืมเงินทดรองจายจากกองคลัง + แตงต้ังคณะทํางานตางฯ ต้ังแต ม.ค. 62 เปนตนไป กรรมการฯ + กองคลัง

1.6 ประชาสัมพันธการจัดแขงขันกีฬาบุคลากร "มหิดลเกมส 2562" สัปดาหแรก ม.ค. 62 ฝายประสานงานกลาง

1.7 ประชุมฯ ครั้งท่ี 3 เพ่ือชี้แจงผูแทนสวนงานเกี่ยวกับการจัดการแขงขันฯ 11 ม.ค.62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

1.8 สวนงานแสดงความจํานงเขารวมการแขงขันฯ + แนบหลักฐานนักกีฬา ลงในระบบกีฬาฯ 1 - 28 ก.พ. 62 สวนงาน + ประสานงานกลาง

1.9 พิธีเปด การแขงขัน "มหิดลเกมส 2562" ณ ศาลายา 8 มีค. 62 ค.ทํางานเตรียมการพิธีเปด-ปด

1.10 ดําเนินการแขงขัน + ประเมินผล ระหวางการแขงขัน กพ.-มี.ค.62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

1.11 พิธีปด การแขงขัน "มหิดลเกมส 2562" ณ ศาลายา 29 มี.ค. 62 ค.ทํางานเตรียมการพิธีเปด-ปด

1.12 กรรมการฯ สงใชเงินยืมทดรองจาย เม.ย.62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

1.13 รายงานสรุปผลการจัดแขงขันฯ เสนอผูบริหารรับทราบ < 30 เม.ย. 62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

หมายเหตุ : กําหนดการ/แผนงานดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม



Action Plan ประจาํปี 2562 (ต่อ)
Action Plan - แผนการปฏิบัติงานสาํหรับกีฬาบุคลากร ม.มหิดล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลาํดับ ภารกิจ เร่ิมต้น-สิน้สุด ผู้รับผิดชอบงาน

2 กีฬาบุคลากร สกอ. ครัง้ที่ 38 (ม.ราชกัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี)

2.1 ผู้แทนเข้าร่วมประชมุกบัมหาวิทยาลยัเจ้าภาพ ระหวา่ง มี.ค. - เม.ย. 62 ประสานงานกลาง

2.2 ประชุมฯ ครัง้ที่ 4 หารือ/กําหนดแนวทางดําเนินงาน มี.ค. 62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

2.3 กรรมการกีฬาเสนอแผนงานและงบประมาณให้ฝ่ายประสานงานกลาง เม.ย.62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

2.4 ประชุมฯ ครัง้ที่ 5 พิจารณา+อนมุตัิแผนงานและงบประมาณ+จํานวนนกักีฬา เม.ย.62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

2.5 กรรมการยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลงั เม.ย. 62 กรรมการฯ + กองคลงั

2.6 จดัทําคําสัง่อนมุตัิเดินทาง+ประกนัภยัเดินทาง+ประชาสมัพนัธ์ขึน้เว็บไซต์ HR พ.ค. 62 ประสานงานกลาง

2.7 เตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีพกั+คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าภาพ พ.ค. 62 ประสานงานกลาง

2.8 พิธีเปิด - ปิด กีฬา สกอ.ครัง้ท่ี 38 (ผู้แทนจนท.+นกักีฬา เข้าร่วมงาน) 24-31 พค. 62 ผู้บริหาร+กรรมการฯ+ประสานงานกลาง

2.9 กรรมการฯ สง่ใช้เงินยืมทดรองจ่าย ภายในม.ิย.62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

2.10 สรุปผลการสง่นกักีฬาเข้าร่วมแขง่ขนัฯ เพ่ือเสนอผู้บริหารรับทราบ 30 มิ.ย. 62 กรรมการฯ + ประสานงานกลาง

หมายเหต ุ: กําหนดการ/แผนงานดงักล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม



พิธีเปด

• วัน  8 มีนาคม  พ.ศ. 2562
(13.00 - 18.00 น.)

• สนามฟุตบอล 1 ศาลายา

พิธีปด

• วันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562
(13.00 - 18.00 น.)

• สนามฟุตบอล 1 ศาลายา     
(อาจเปลี่ยนแปลงได)

2. กําหนดการจัดแขงขันงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล



หนาที่ความรับผิดชอบ

บริหารจัดการเรื่องที่เกี่ยวของ

กับพิธีเปด-ปดการแขงขันฯ 

เชน Theme การแขงขันกีฬาบุคลากร

รูปแบบกิจกรรมพิธีเปด-พิธีปด เปนตน

รายช่ือคณะทํางานพิธีเปด-ปด ประจําป 2562

1 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล (LI) ประธานฯ

2 นางสาวอําภา สุจิณโณ  (SS)

3 อาจารยชลชัย อานามนารถ  (SS)

4 นางสาวธัญลักษณ พุฒิสิริโรจน  (SS)

5 ผศ. มนตชัย โชติดาว (SS)

6 นางสาวพิกุล พุมชาง  (SS)

7 นายปยะ โพธิ์สิทธิ์ (SC)

8 นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ  (LI)

9 นายคํารณ ไพศาลพัฒนสกุล (GR)

10 นายศักดิ์นรินทร คัญทัพ (OP)

11 นายวรพล สมานันตกุล (OP)

12 นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล (OP)

13 นายธีรัตน คูคานธรรมทัศน (OP)

14 นางสาวฝนทิพย โพธิวิรัตนานนท (OP)

15 นางสาววารุณี ทิมบึงพราว (OP)



ชนิดกีฬา

3. ชนิดกีฬาที่จัดแขงขัน “มหิดลเกมส 2562”



1) กรีฑา 2) กอลฟ 3) ครอสเวิรด 4) ตะกรอ/เซปก

5) เทนนิส 6) เทเบิลเทนนิส 7) บาสเก็ตบอล 8) แบดมินตัน

9) โบวลิ่ง 10) เปตอง 11) ฟุตบอล 12) ฟุตซอล

13) ลีลาศ 14) วอลเลยบอลและ

วอลเลยบอลชายหาด

15) วายนํ้า 16) แอโรบิก

17) สนุกเกอรฯ 18) หมากกระดาน 19) ปาเปา 20) ประกวดกอง

เชียรและขบวน

พาเหรด

รายช่ือ 21 
ชนิดกีฬา

ชนิดกีฬาแข่งขันกีฬาบุคลากรม. มหดิล



4. การประสานงานดานสถานที่/อปุกรณจดัแขงขัน

1. มหาวิทยาลัย
ประสานงาน

กับ SS

สถานที่

วัสดุ/อุปกรณ

2. ฝายจัดแขงขัน
ประสานงาน

กับผูดูแลสถานที่ SS

ยืนยัน
กําหนดการแขงขัน

รายละเอียด
การใชสถานที่แขงขัน



5. การจัดทําแผน/งบประมาณแตละชนิดกีฬา

• กรอกลงแบบฟอรมเสนอแผน/งบประมาณการจัดแขงขันกีฬาบุคลากรประจําปงบ 2562

• กําหนดการสงแผน/งบประมาณฯ ใหฝายเลขานุการฯ

(ภายในวันศุกรที่ 9 พย. 2561 กอน 12.00 น.)

• กําหนดการประชุมพิจารณาแผน/งบประมาณฯ 

(วันที่ 29 พย. 2561 เวลา 13.00 น. หองประชุม osm 1 ชั้น 2  ตึก OP)



ประเภท รางวัล

ทีม ถวยรางวัล

- ประกวดขบวนพาเหรด

- ประกวดกองเชียร

- Sportman Award + Talent ประจําป พ.ศ. 2562

- ชนะเลิศคะแนนรวมทุกชนิดกีฬา 
(หลักเกณฑ : คณะกรรมการตัดสินจะทําการคิดคะแนนรวมจากผลการแขงขันแตละชนิดกีฬา 

โดยสวนงานที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด จะไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม สําหรับการใหคะแนน

มีดังน้ี รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได 5 คะแนน / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 

ได 3 คะแนน /และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได 1 คะแนน)

บุคคล เหรียญรางวัล

- ทุกชนิดกีฬา 

6. ประเภทรางวัลการแขงขัน



รายการ กรอบเวลา

ประชาสัมพันธ

การรับสมัครแขงขันฯ 

ไปยังสวนงานตางๆ

(หนังสือเวียน/

เว็บไซต/facebook)

ภายในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2562

(สัปดาหที่ 1-2)

7. กําหนดการประชาสัมพันธ



รายการ กรอบเวลา

ประชุมชี้แจง

การจัดแขงขันกีฬา

(กรรมการฝายกีฬารวมชี้แจง)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

(เวลา 13.30 น. หองประชุมนทีฯ)

8. กําหนดการประชุมช้ีแจงสวนงาน



หมายเหตุ แบบฟอรมการเบิกจายเงิน สามารถดาวนโหลด website “มหิดลเกมส”  
http://op.mahidol.ac.th/orpr/newhr/welfare/sport/

1. ดานการเงิน
งบประมาณ

ไดรับอนุมัติแลว

กรรมการยืมเงินทดรองจาย

ภายหลังจบการแขงขัน

สงใชเงินยืมทดรองจาย 

ภายใน 15 วันทําการ

2. ดานการพัสดุ
ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

วาดวยการพัสดุ (ฉบับปจจุบัน)+ใบขอซ้ือขอจาง+
ตรวจรับมาในใบเสร็จรบัเงิน (ตาม ตย.)

9. การดําเนินการดานการเงินและพัสดุ

http://op.mahidol.ac.th/orpr/newhr/welfare/sport/


แผนที่บริเวณสนามแข่งกีฬาภายใน ม.มหดิล ศาลายา



สนามแข่งกีฬาภายใน ม.มหดิล ศาลายา



สนามแข่งกีฬาภายใน ม.มหดิล ศาลายา (ต่อ)



เบอรติดตอผูประสานงานหลกั งานกีฬาบุคลากร ม. มหิดล/สกอ.

นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล กองทรัพยากรบุคคล

• โทรศัพท 0-2849-6280 มือถือ 089-184-9745

• E-mail : tewon.kon@mahidol.ac.th

นางสาวฝนทิพย โพธิวิรัตนานนท  กองทรัพยากรบุคคล

• โทรศัพท 0-2849-6391 มือถือ 089-1150456

• E-mail : fontip.pot@mahidol.ac.th
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