
ประชุมชีแ้จงรายละเอียด
การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ประจาํปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชัน้ 5

อาคารสาํนักงานอธิการบดี ศาลายา



ประเดน็ชีแ้จง

1.แนะนําคณะกรรมการฯฝ่ายจดัการแข่งขนั

2.วตัถปุระสงค์การจดัแข่งขนั

3.กําหนดการจดัแข่งขนั

4.ชนิดกีฬาท่ีจดัแข่งขนั

-ระเบียบ/กติกาแข่งขนั

5.กิจกรรม (ประกวดภาพถ่ายและวิ่งจงูกนัรัน) /ช่องทางการประชาสมัพนัธ์

6.รางวลัการแข่งขนั

7.การจดัขบวนพาเหรด

8.ระบบการลงทะเบียนสมคัรเข้าร่วมแข่งขนักีฬา Online ของ admin สว่นงาน



กรรมการจัดแขงขันกีฬาชนิดตางๆ 
ลําดับ ตําแหนง/ฝายกีฬา กรรมการฝาย/สังกัด โทรศัพทติดตอสะดวก / E-mail address

1 กรีฑา ดร. ชลชัย อานามนารถ มือถือ : 081-612-7733

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา E-mail : chonlachai.ara@mahidol.ac.th

2 กอลฟ 
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล (Bunyarit

Panyapinyopol)
มือถือ 089-128-2290

บัณฑิตวิทยาลัย E-mail : bunyarit.pan@mahidol.ac.th

3 ครอสเวิรด นางสาวกรกฎ เมืองไทย (Korakod Muangthai) มือถือ 086-526-0959

สํานักงานอธิการบดี กองวิเทศสัมพันธ E-mail : korakod.mua@mahidol.ac.th

4 ตะกรอ นายอณิทัศ ระวังชนม (Anitus Ravungchon) มือถือ 089-7844521 โทรศัพท 02-4415090 ตอ 1117 

(เซปกฯ / ลอดหวง) วิทยาลัยนานาชาติ E-mail :  anitus.rav@mahidol.ac.th

5 เทนนิส นางสาวอําภา สุจิณโณ (Ampha Sujinno) มือถือ 081-840-9132

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา E-mail : ampha.suj@mahidol.ac.th

6 เทเบิลเทนนิส นายวิทยา กองแกว มือถือ 084-9353786

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล E-mail : wittaya.kon@mahidol.ac.th

7 บาสเก็ตบอล นายณรงคศักดิ์ ใจซ่ือ (Narongsak Jaisue) มือถือ 089-827-1376 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล E-mail : sisportsmed@hotmail.com



กรรมการจัดแขงขันกีฬาตางๆ (ตอ)

8 แบดมินตัน นายวินัย เสาองค (Winai Sao-ong) มือถือ 081-611-7272

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน E-mail : winai.sao@mahidol.ac.th

9 โบวล่ิง นายมานะ ประทีปพรศักดิ์ (Mana Prateeppornsak) มือถือ 086-998-0044

วิทยาลัยราชสุดา E-mail : mana.pra@mahidol.ac.th

10
ประกวดขบวนพาเหรด/

กองเชียร
นายวรพล สมานันตกุล (Worapon Samanuntakul) มือถือ 081-443-1353, 092-519-5624

กองบริหารการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
E-mail : worapon.sam@mahidol.ac.th / 

pyyn@hotmail.com

11 เปตอง นายอดุลย พ่ึงโต (Adul Phuengto) มือถือ 085-8139014

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน E-mail : adul.phu@mahidol.ac.th

12 ฟุตซอล นายกมลพันธ ธนสารประเสริฐ (Kamolpan Tanasarnprasert) มือถือ 081-909-5520 (kamol_008@hotmail.com)

คณะเวชศาสตรเขตรอน E-mail : kamolpan.taa@mahidol.ac.th

13 ฟุตบอล นายไพรัตน แดงเอม (Pairat Dang-em) มือถือ 081-446-1479 โทรศัพท 0-2849-6040

สํานักงานอธิการบดี กองบริหารงานท่ัวไป E-mail : pairat.dan@mahidol.ac.th

14 ลีลาศ นางสาวกราบแกว โสภาราษฎร มือถือ 098-0179389

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล E-mail : krabkaew.sop@gmail.com



กรรมการจัดแขงขันกีฬาตางๆ (ตอ)

15 วอลเลยบอล/ ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร (Yuthana Udomporn) มือถือ 090-9905321

วอลเลยบอลชายหาด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล E-mail : yuthana.udo@mahidol.edu

16 วายน้ํา นายปยะพงษ ทองเอก (Piyapong thong-aek) มือถือ 081-9211993

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล E-mail : oc_thong_aek@hotmail.com 

17 สนุกเกอรและบิลเลียด นายปยะ โพธิ์สิทธิ์  (Piya Posit) มือถือ 086-889-4232

คณะวิทยาศาสตร  (สํานักงานศาลายา) E-mail : piya.pos@mahidol.ac.th

18 หมากกระดาน นายเนาวรัตน แววสีงาม (Naowarut Waeoseengam) มือถือ 089-223-1633

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล E-mail : naowarut.wae@mahidol.ac.th

19 แอโรบิก นางสาวธัญลักษณ พุฒิสิริโรจน (Thanyaluck Puttisiriroj) มือถือ 080-993-4789

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา E-mail : chichiwa_pe@hotmail.com

20 ปาเปา นายสุทิน  กวางใจทะเล (Sutin Kwangjaitalay) มือถือ 081-5835729

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล E-mail : sutin.kwa@mahidol.ac.th



กรรมการจัดแขงขันกีฬาตางๆ (ตอ)

21 ฝายพิธีเปด-ปด

ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล  (Apipoo Sittipoommongkol) โทรศัพท 02800-2680-9 ตอ 4250

หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล E-mail : apipoo.sit@mahidol.ac.th

นายธีรัตน คูคานธรรมทัศน (Teerat Kookanthammathat) มือถือ 083-522-4955 โทรศัพท 0-2849-6275

กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี E-mail : teerat.koo@mahidol.ac.th

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ (Petchrada Thitiyaporn) มือถือ 081-838-8005

หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล E-mail : petchrada.thi@mahidol.ac.th

22

ฝายประสานงานกลาง/

ฝายระบบสมัครกีฬา 

Online

นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล (Tewon Kongpipatkul) มือถือ 089-184-9745 โทรศัพท 0-2849-6280

สํานักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล E-mail : tewon.kon@mahidol.ac.th

นางสาวฝนทิพย โพธิวิรัตนานนท (Fontip Potivirattananon) มือถือ 089-115-0456 โทรศัพท 0-2849-6391

สํานักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล E-mail : fontip.pot@mahidol.ac.th

นางสาววารุณี ทิมบึงพราว (Warunee Timbungprow) โทรศัพท 0-2849-6286

สํานักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล E-mail : warunee.tim@mahidol.ac.th



1) เพ่ือเปนสวัสดิการดานการกีฬาและนันทนาการแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

2) เพ่ือเปนการเชื่อมความสามัคคีระหวางบุคลากรในสังกัดสวนงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร

3) เพ่ือใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแตละ
ชนิดกีฬาเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยไป รักษาอันดับ 1 การแขงขันกีฬา
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
จ. นครราชสีมา)



กําหนดการพิธีเปด-ปด

พิธีเปด

• วันศุกรที่ 14 ก.พ. 2563
ตั้งแตเวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ สนามฟุตบอล 1 ศาลายา

พิธีปด

• วันศุกรท่ี 27 มี.ค. 2563
เวลา 13.00 – 18.00 น. 
ณ สนามฟุตบอล 1 ศาลายา



กาํหนดการพธีิเปิด



กําหนดการจัดแขงขัน

เริ่ม

กลางเดือน ก.พ. 63

(บางชนิดกีฬา)

มี.ค. 63
(ทุกชนิดกีฬา)

สิ้นสุด

27 มี.ค. 63
(สนามฟุตบอล 1)



20 ชนิดกีฬา



1. กรีฑา 
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร
* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

3. ครอสเวิรด
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

2. กอลฟ
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร
* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

4. เซปกฯ-ลอดหวงฯ
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html


5. เทนนิส
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

7. บาสเกตบอล 
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

6. เทเบิลเทนนิส 
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

8. แบดมินตัน
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html


9. โบวลิ่ง
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

11. ฟุตบอล
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

10. เปตอง 
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

12. ฟุตซอล
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html


13. ลีลาศ
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ี
แขงขัน

15. วายน้ํา
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

14. วอลเลยบอล/

วอลเลยบอลชายหาด
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

16.สนุกเกอรและบิลเลียด
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html


17.  หมากกระดาน
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

19. กองเชียร/ขบวนพาเหรด

* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

18. แอโรบิก
* ประเภท/รุน    * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน   * สถานท่ีแขงขัน

20. ปาเปา

* ประเภท/รุน  * การรับสมัคร

* กําหนดแขงขัน * สถานท่ีแขงขัน

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Sport/MUGAMES/mugames59/MahidolGames2559.html


กิจกรรมพิเศษ

ประกวดภาพถาย “งานกีฬามหาวิทยาลัยประจําป 2563”

เริ่มเก็บภาพระหวางเดือนกุมภาพันธ – 16 มีค. 2563

(รายละเอียดตามเว็บไซดกีฬาบุคลากร)

วิ่ง “JOONG กัน RUN”

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ณ หนาหอพัก 11 ถนนอาคารศูนยการเรียนรู



ผังเสนทางการวิ่งจูงกันรัน 

Start/Finish



การประชาสัมพันธ

4 ชองทาง

1.  หนาแรก Intranet (First Page) มหาวิทยาลัยมหิดล

2.  Website กองทรัพยากรบุคคล 

3.  Website มหาวิทยาลัยมหิดล Internet กีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส 2563”

4.  Facebook “กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล”



เหรียญรางวัลการแขงขัน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

1 กรีฑา 182 182 182 546

1.1 วิ่งจูงกันรัน 8 รุน รุนละ 18 เหรียญ 84 84 84 252

2 กอลฟ 8 8 8 24

3 ครอสเวิรด 2 2 4 8

4 ตะกรอ

4.1  - เซปกตะกรอ 25 25 50 100

4.2  - ตะกรอลอดหวง 27 27 27 81

5 เทนนิส 16 16 32 64

6 เทเบิลเทนนิส 12 12 24 48

7 บาสเก็ตบอล 24 24 48 96

8 แบดมินตัน 26 26 52 104

9 โบวลิ่ง 11 11 11 33

10 เปตอง 16 16 32 64

11 ฟุตบอล 50 50 50 150

12 ฟุตซอล 31 31 47 109

ชนิดกีฬา
เหรียญ

ที่



รางวัลการแขงขัน (ตอ)

ทอง เงิน ทองแดง รวม

13 ลีลาศ 28 28 28 84

14 วอลเลยบอล 28 28 28 84

14.1 วอลเลยบอลชายหาด 8 8 8 24

15 วายน้ํา 104 104 104 312

16 สนุกเกอรและบิลเลียด 13 13 26 52

17 หมากกระดาน 6 6 12 24

18 แอโรบิก 43 43 43 129

19 ปาเปา 6 6 6 18

20 ถวยประกวดกองเชียรและขบวนพาเหรด 9

21 ถวย Sportman Award + Talent 10

22 ถวยชนะเลิศคะแนนรวมทุกชนิดกีฬา 1

23 ถวยการแตงกายจูงกันรัน 6

744 744 894 2,406 26

ชนิดกีฬา
เหรียญ

ถวยที่

รวม



ลําดับและเสนทาง
การเดินขบวนพาเหรดของสวนงาน

พิธีเปด มหิดลเกมส

ธีม “รัก ณ มหิดลเกมส 2020”
วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 ม.มหิดล ศาลายา



จุดเร่ิมขบวนพาเหรด หน้าหอ 11 

ถนนข้างอาคาร MLC

http://intranet.mahidol/op/oppe/images/aguide/aguide10.jpg
http://intranet.mahidol/op/oppe/images/aguide/aguide10.jpg


องคประกอบขบวนพาเหรด (สวนงาน)

1. ปายช่ือสวนงาน

2. ธงสวนงาน

3. ผูบริหารสวนงาน

4. บุคลากร/นักกีฬา



ลําดับขบวนพาเหรด

หัวขบวนพาเหรด : ต้ังแถวบริเวณถนนหนาหอพกั 11 

ลําดับหัวขบวนพาเหรด
เริ่ม เคลื่อนขบวนเวลา 15.45 น.

(1) 
วงโยธวาทิต

(2) 
ธง ม.มหิดล

(3) 
ปายพิธีเปด
การแขงขัน

(4) 
อธิการบดี 
ผูบริหาร



ลําดับขบวนพาเหรด

ขบวนพาเหรดสวนงาน : ตั้งแถวบริเวณถนนหนาหอพัก 11 

ขบวนพาเหรดสวนงาน (ชุดตั้งตน) 
เริ่มเคลื่อนขบวนเวลา 15.45 น.

1) OP สํานักงานอธิการบดี

2) Other ตามลําดับสวนงานที่แจงความจํานงเขารวมประกวด

หมายเหตุ : ลําดับขบวนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม



ผูประสานงานการตั้งขบวนพาเหรด

จัดขบวนพาเหรด (วงโยธวาทิต/สวนงานตามลําดับ)
1. นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล

2. นายปยะ โพธ์ิสิทธ์ิ  

3. น.ส.พิกุล พุมชาง (วงโยฯ)

4. คณะทํางานพิธีเปด-ปด กีฬาบุคลากรม.มหิดล ประจําป 2562



ขัน้ตอนการสมัครเข้าระบบการแข่งขันกีฬาบุคลากร ม.มหดิล 

(Admin ส่วนงาน)

ลงทะเบียน Admin
สว่นงาน 3 คน

**(ตามแบบฟอร์ม)

Admin แสดงความ

จํานงเข้าร่วมแข่งขนั
สมคัรกีฬาชนิดตา่งๆ

ลงทะเบียนนกักีฬาราย

ชนิด รายประเภท
ออก Report



หนา Web สมัครลงทะเบียนเขารวมแขงขันกีฬา Online



แบบฟอร์มเอกสารแนบสาํหรับ Admin ส่วนงาน



ติดตอผูประสานงานหลัก

นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล  กองทรัพยากรบุคคล

• โทรศัพท 0-2849-6280

• E-mail tewon.kon@mahidol.ac.th

นางสาวฝนทิพย โพธิวิรัตนานนท กองทรัพยากรบุคคล

• โทรศัพท 0-2849-6391

• E-mail fontip.pot@mahidol.ac.th
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