
 
 

ระเบียบการแขง่ขันประกวดขบวนพาเหรด 
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงีบประมาณ 2563 

“Love @ Mahidol Games 2020” 
-------------------------------------- 

ข้อ 1. การจัดขบวนพาเหรดของส่วนงาน  
ขบวนพาเหรดของส่วนงาน เริ่มตั้งขบวน ณ บริเวณทางเดินระหว่างหอพักกับศูนย์การเรียนรู้มหิดล และ

เคลื่อนขบวนเขา้สู่ สนามฟุตบอล 1 โดยเรียงล าดับขบวนตามตัวย่อภาษาอังกฤษของแต่ละส่วนงาน ดังนี้ 
          ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 
OP ส านักงานอธิการบดี 
AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
AD สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน 
CF สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กฯ 
CR วิทยาลัยศาสนศึกษา 
DC ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
DT คณะทันตแพทยศาสตร์ 
EG คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
EN คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
GJ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
GR บัณฑิตวิทยาลัย 
IC วิทยาลัยนานาชาติ 
ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
IL        สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
KA วิทยาเขตกาญจนบุรี 
LA คณะศิลปศาสตร์ 
LC สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ 
LI หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

MS วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
MT คณะเทคนิคการแพทย ์
NR โรงเรียนพยาบาลรามาฯ 
NS คณะพยาบาลศาสตร์ 
NU สถาบันวิจัยโภชนาการ 
NW โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
PH คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
PR สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
PT คณะกายภาพบ าบัด 
PY คณะเภสัชศาสตร์ 
RA คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
RS วิทยาลัยราชสุดา 
SC คณะวิทยาศาสตร์  
SH คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
SI คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
SS วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ST สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
TM คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ขอ 2. คุณสมบัตขิองผูเขาแขงขัน และจํานวน ผูเขาแขงขัน  
2.1  ผูที่เขารวมแขงขันจะตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
2.2  ใหแตละคณะสงทีมเขารวมการแขงขันได ทีม แตละทมีประกอบดวย   

2.2.1  ผบูริหารหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
2.2.2  ธงประจ าคณะ หรือธงมหาวิทยาลัย พรอมผู้ถือธง  
2.2.3  ปายคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/หนวยงาน พรอมผูถือปาย 
2.2.4  ผรูวมขบวนพาเหรด ไมนอยกวา 20 คน   

  



ขอ 3. การจัดการแขงขัน และการใหคะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน  
3.1  องค์ประกอบทีม       25 คะแนน 
      (ผู้เข้าร่วมขบวนตามคุณสมบัติ ข้อ2. 10 คะแนน  
       คณบดีหรือผู้อ านวยการ 10 คะแนน  
       รองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการ อย่างน้อย 1 คน 5 คะแนน)  
3.2  ความสวยงามของรูปขบวนพาเหรด     20 คะแนน 
      (เครื่องแต่งกาย/อุปกรณประกอบขบวน)   
3.3  ความคิดสรางสรรค การสรางบรรยากาศ        25 คะแนน 
      (ภายใตแนวนโยบาย “Love @ Mahidol Games 2020”) 
3.4  ความพรอมเพรียง             10 คะแนน 
      (การมีสวนรวม/การเดินขบวน/การรักษาเวลา) 
3.5  การแสดงโชว์ตามนโยบายที่ก าหนด     15 คะแนน 
      (ความหลากหลาย,แนวคิดแปลกใหม่,การสร้างจินตนาการ) 
3.6  การรักษาความสะอาด             5 คะแนน  
 

ขอ 4. ขอปฏิบัตใินการแขงขัน   
4.1  ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน ใหลงทะเบียนตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนเริ่มเวลาแขงขัน  
      พร้อมแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดสรางสรรคในการจัดขบวน   
4.2  คณะกรรมการจะเริ่มใหคะแนนตั้งแตการตั้งแถวขบวน จนเสร็จสิ้นพิธีเปด  
4.3  เมื่อทุกส่วนงานเดินเข้าสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือป้ายส่วนงานและผู้ที่จะท าการแสดง 
      เดินมายังลู่วิ่งเพ่ือท าการแสดงพร้อมกัน ซึ่งในปี 2563 จะใช้ เพลง รักติดไซเรน ในการแสดง 
      สามารถฟังเพลงได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ILU9NbWn4t0 
4.4  ลงทะเบียนเพื่อประกวดได้ที่  
      https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/sport/mahidolgames2563/ หรือสงใบแจง้ 
      ความจ านงเขารวมแขงขันโดยตรงที่ กรรมการฝายประกวดกองเชียรและขบวนพาเหรด กองบริหารการศึกษา 
      ชั้น 4 ศูนยการเรียนรูมหิดล โทรศัพท -849-4576 ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 
 

ขอ 5. รางวัล   
5.1  ทีมชนะเลิศ            ไดรับการสนับสนุน   5,000 บาท   พรอมถวยรางวัล  
5.2  ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ไดรับการสนับสนุน   3,000 บาท   พรอมถวยรางวัล 
5.3  ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ไดรับการสนับสนุน   2,000 บาท   พรอมถวยรางวัล 

 5.4  ทีมชมเชย 5 ทีม          ไดรับการสนับสนุน   1,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  
 

                      นายวรพล   สมานันตกุล  
        กรรมการฝายประกวดกองเชียรและขบวนพาเหรด  

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายวรพล สมานันตกุล โทรศัพท์ 02-849-4576 / 092-519-5624    
                                                            E-mail : worapon.sam@mahidol.ac.th 



 
 

ใบแจงความจํานง เขารวมขบวนพาเหรด 
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2563 

“Love @ Mahidol Games 2020” 
-------------------------------------- 
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 หมายเหตุ   

1.  ลงทะเบียนได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/sport/mahidolgames2563/  
     หรือสงใบแจ้งความจ านงเขาร่วมโดยตรงที่ นายวรพล สมานันตกุล กรรมการฝายประกวดกองเชียรและ  
     ขบวนพาเหรด กองบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรมูหิดล โทรศัพท -849-4576หรือ092-519-5624  

  ภายในวนัศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 
2. โปรดเตรียมส าเนาบัตรประชาชนของผูแทนสถาบนัมาเปนหลักฐานในการรับเงินรางวัลดวย 
3. เพลงบังคับที่ใช้ในการแสดงโชว์คือเพลง รักติดไซเรน ขับร้องโดยไอซ์ พาริส, แพรวา ณิชาภัทร 

https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/sport/mahidolgames2563/

