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ค าน า 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ฉบับนี้ จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองกีฬาและนันทนาการ ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ซึ่งมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการ
ต่าง ๆ เพื่อให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถทางกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นรายการที่ส าคัญ  ที่นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาจะได้แสดง
ศักยภาพทางด้านกีฬานั้น ๆ อย่างเต็มที่ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นที่
รู้จักด้วย ดังนั้น การด าเนินการให้นักกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยได้ครบทุกคนและทุกชนิดกีฬา จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 

 ในการนี้ นางสาววรอนงค์  ทองระอา ซึ่งมีต าแหน่งเป็นหัวหน้างานพัฒนากีฬา  โดยท าหน้าที่
ในการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท า
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

การส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ความเป็นมา 

การกีฬามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย 
และด้านจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมได้ กีฬาถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน       
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่าย ชุมชน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อื่น เป็นรากฐานที่ดีของสังคม จึงมีการสนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกก าลังกาย 
และนันทนาการเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและ 
ใจสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข (กองกีฬาและนันทนาการ, ๒๕๖๐)  

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในภาคตะวันออก  ที่เล็งเห็นความส าคัญ 
ของการพัฒนาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศของนิสิต และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของนิสิต บุคลากร  
และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ๑) ด าเนินการจัดการ
ศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอด   
ชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   ๒) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
สังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม
ที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๓) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ  
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา  รวมทั้งแสดง
บทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘) 
 โดยมีกองกีฬาและนันทนาการ  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา     
แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป  ในการให้บริการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนากีฬาของนิสิตให้ไปสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งการจัดบริการให้กับนิสิตได้ออกก าลังกายเพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกองกีฬา
และนันทนาการ ที่มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาให้ไปสู่ความเป็น
เลิศ กองกีฬาและนันทนาการ มีการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นเวทีที่ส าคัญที่นักกีฬา  จะแสดง
ความสามารถและศักยภาพทางกีฬาของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์  เนื่องจากมีนักกีฬาที่มีความสามารถ
ทางกีฬาสูงจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในทุกปี จึงเป็นบททดสอบที่ดี
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะแสดงความสามารถทางกีฬาให้เต็มศักยภาพของตนเอง สามารถ



 
 

สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การ เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ไทยได้ต่อไป 

ผู้เขียนจึงได้รวบรวมองคค์วามรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่เปน็กระบวนการ/ขั้นตอน
แรกท่ีส าคัญ  ก่อนการจะด าเนินงานในขั้นตอนอื่นต่อไป  ในการจดัส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
 
๑. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ 
ไทย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
  ๒. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ในการปฏิบัติงานการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
 
๒. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ การจัดประชุมตัวแทนแต่ละชนิด 
กีฬา  การรวบรวมเอกสารของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬา  การบันทึกข้อมูลนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีมในระบบสารสนเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  การท าหนังสือขอ
ใบรับรองผลการเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบนักกีฬากรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
จนกระทั่งนักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ตามจ านวนชนิดกีฬาที่
มหาวิทยาลัยบูรพาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
๓. ค าจ ากัดความ 
 ๑. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  หมายถึง การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (วิกิพีเดีย, ๒๕๖๒) 
 ๒. คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๙) 

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝ่าย 
ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ซึ่งคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง 
 ๔. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมายถึง ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒ 



 
 

 ๕. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมายถึง ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖. ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ หมายถึง ประกาศ
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ         
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเจ้าภาพและคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เป็นผู้ก าหนด 
 ๗. ระบบสารสนเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  หมายถึง 
ระบบสารสนเทศการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยของนักกีฬา  เจ้าหน้าที่
ทีมและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬาจากคลังข้อมูลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๘. คลังข้อมูลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายถึง ข้อมูลของนิสิตที่
มหาวิทยาลัย จะต้องส่งข้อมูลของนิสิตทุกชั้นปี เข้าไปในคลังข้อมูลอุดมศึกษา ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๙. กระบวนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมายถึง การ
จัดประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา การแสดงความจ านงเข้าร่วมการแข่งขันของชนิดกีฬาและประเภทการ
แข่งขันกีฬา  การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการสมัครแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และ
นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ครบทุกชนิดกีฬา 
  
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนากีฬา 

 งานพัฒนากีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการหลัก ๒ ด้าน ดังนี้   
๑) การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของนิสิต  

มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการส่งเสริมให้นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาได้ 
แสดงศักยภาพทางกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ เพ่ือให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์
ด้านกีฬา สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาให้ไปสู่ความเป็นเลิศได้  ซึ่ง
รายการแข่งขันที่งานพัฒนากีฬา ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจ าทุกปี คือ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นเวทีส าคัญที่นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา จะพิสูจน์ฝีมือด้านกีฬา
ได้อย่างเต็มก าลังความสามารถของตนเอง เนื่องจากมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาที่จะก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศได้ ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและมหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย 

๒) การส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนิสิต  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป   

โดยมีจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านภาคตะวันออก  การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา  การส่งแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การให้บริการยืมอุปกรณ์

๓ 



 
 

กีฬาส าหรับออกก าลังกาย  การให้บริการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งรอบสวนนันทนาการ          
ศูนย์ออกก าลังกายมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU FITNESS BURAPHA) 

 กองกีฬาและนันทนาการ  มีสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย อธิการบดี  เป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้อ านวยการกองกีฬาและ
นันทนาการ เป็นผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ และการด าเนินงานของกองกีฬาและนันทนาการ  เป็นการ
บริการด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งแข่งขันกีฬา  การจัดการแข่งขันกีฬา  การบริการสนามกีฬาส าหรับการเรียน
การสอน  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ซึ่งครอบคลุมทั้งนิสิต   บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป (กองกีฬาและนันทนาการ, ๒๕๖๐)  

โครงสร้างองค์กรของกองกีฬาและนันทนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑  โครงสร้างองค์กรของกองกีฬาและนันทนาการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 
      (กองกีฬาและนันทนาการ, ๒๕๖๐)  

 จากโครงสร้างองค์กรของกีฬาและนันทนาการ  ผู้เขียนได้ปฎิบัติงานอยู่ในงานพัฒนากีฬาและ
เป็นหัวหน้างานพัฒนากีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการทั้งกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของนิสิต
และกีฬาเพ่ือสุขภาพของนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของนิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้อ านวยการกองกีฬาและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารสนามกีฬา งานพัฒนากีฬา 

อธิการบดี 

๔ 



 
 

จะด าเนินการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็น
ประจ าทุกปีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
 
๕. การตรวจเอกสาร 

 ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบ เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เสริมสมรรถนะองค์ความรู้ตาม
สายงาน/ต าแหน่งนี้  โดยมีการตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องให้เห็นข้อก าหนดส าคัญ  การก าหนดขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพในการพัฒนา
กระบวนการ คุณภาพ/มาตรฐานในการปฏิบัติงานในกระบวนการที่เลือกจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
ประกอบด้วย  

๑. แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการที่เป็นเลิศในด้าน service mind 
๒. การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) 

 
๑. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการที่เป็นเลิศในด้าน service mind 

  ความส าคัญของการบริการ  
 การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีการบริการร่วมอยู่ด้วยเสมอ กรณีเป็นองค์กร
หรือธุรกิจบริการ ตัวบริการ คือ สินค้า การขายจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี  ธุรกิจ
การค้าทั้งในภาคราชการหรือภาคธุรกิจเอกชนจะอยู่ได้ต้องท าให้เกิดการขายซ้ า คือ ต้องรักษาลูกค้า 
กลุ่มเดิมไว้และเพ่ิมลูกค้ารายใหม่ให้ได้การบริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ท าให้เกิดการขายซ้ า 
หรือการกลับมาใช้บริการ  อีกและมีการชักน าให้มีลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการกลุ่มใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามมา 
ความส าคัญของการบริการ  (สมิต  สัชฌุกร, ๒๕๔๒, หน้า ๑๔ – ๑๕) อาจพิจารณาได้ใน ๒ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและ
หน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ 
  ๑.๑) มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 
  ๑.๒) มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
  ๑.๓) มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
  ๑.๔) มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน 
  ๑.๕) มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนหรือแนะน าให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
  ๑.๖) มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ให้บริการ 
  ๑.๗) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี 

๕ 



 
 

 ๒. บริการที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการ 
และหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ 
  ๒.๑) มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 
  ๒.๒) มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ 
  ๒.๓) มีความผิดหวังและไม่มาใช้บริการอีก 
  ๒.๔) มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน 
  ๒.๕) มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนหรือแนะน าไม่ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ 
  ๒.๖) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี ดังกล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเป็นผลมาจากการให้บริการที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นความส าคัญ
อย่างมากต่อการให้บริการ 

 องค์ประกอบของระบบบริการ มีดังนี้ 
  ๑. ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและแจ้งความจ านงในเรื่องบริการต่าง ๆ  
  ๒. ผู้ปฏิบัติงานบริการ คือ ผู้ที่ให้บริการหรือผู้ที่รับความจ านงนั้น ๆ ไปปฏิบัติให้ตรง
ความต้องการมากท่ีสุด 
  ๓. องค์การบริการ คือ หน่วยงาน ส่วนงานที่ให้บริการ 
  ๔. ผลิตภัณฑ์บริการ คือ สิ่งที่จับต้องได้และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
  ๕. สภาพแวดล้อมของการบริการ คือ องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการ 
  ๖. ลักษณะของการบริการ ดังนี้ 
   ๖.๑) สาระส าคัญของความไว้วางใจ (trust) 
   ๖.๒) สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (intangibility) 
   ๖.๓) ลักษณะที่แบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (inseparability) 
   ๖.๔) ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ (heterogeneity) 
   ๖.๕) ลักษณะที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (perish ability) 
   ๖.๖) ลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (non-ownership) 

 ลักษณะของการให้บริการ 
 องค์กรสามารถให้การบริการแก่ลูกค้า  ผู้มาใช้บริการโดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. การให้บริการโดยอาศัยคนเป็นหลัก หรือแบบพบหน้า (Face to Face) เป็นวิธีการ
ที่ดีกว่าวิธีอ่ืน เพราะการใช้คนในการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการแต่ละคนได้ และลักษณะของการบริการจะเป็นแบบใกล้ชิด ดังนั้น หากองค์ใดมีเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการได้ดีกับลูกค้า ผู้รับบริการจะประทับใจ ก็จะท าให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จได้ไม่ยาก แต่
วิธีการนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของความแตกต่างในการให้บริการ ณ เวลาที่ต่างกัน เนื่องจากการให้บริการ 
จะไม่เหมือนกันมาตรฐานการให้บริการในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน 

๖ 



 
 

  ๒. การให้บริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันนับว่ามีความส าคัญมากเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาเพ่ือสนองความต้องการให้ลูกค้า ผู้รับบริการ
สามารถบริการได้ด้วยตนเอง (Self Service) และมีต้นทุนการให้บริการต่ ากว่าการใช้คนให้บริการ ซึ่ง
การให้บริการแต่ละครั้งจะมีมาตรฐานเท่ากัน แต่การให้บริการด้วยวิธีนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องการปรับรูปแบบ
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ยาก (สุพรรณี อินทร์แก้ว, ๒๕๔๙)  
  การให้บริการลูกค้ามีความส าคัญมาก องค์กรจะให้ความส าคัญกับการให้บริการเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งต้องสร้างความประทับใจทุก ๆ 
ส่วนของการบริการทั้งวิธีการให้บริการที่ใช้คน และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการให้บริการ
ที่ใช้คนเป็นหลักจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจได้มากกว่าบริการที่พักอาศัย อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ 
 ศิลปะการให้บริการที่ควรยึดถือปฏิบัติ คือ “SERVICE  MIND” สู่การบริการที่เป็นเลิศ 
SERVICE  MIND ตรงกับภาษาอังกฤษสื่อความหมายได้ดังนี้  
 S = Smile  แปลว่า ยิ้มแย้ม 
 E = enthusiasm แปลว่า ความกระตือรือร้น 
 R = rapidness แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ 
 V = value แปลว่า มีคุณค่า 
 I = impression แปลว่า ความประทับใจ 
 C = courtesy แปลว่า มีความสุขภาพอ่อนโยน 
 E = endurance แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์ 
ส าหรับค าว่า “Mind” ได้ให้ความหมายได้ดังนี้ 
 M = make believe แปลว่า มีความเชื่อ 
 I = insist  แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ 
 N = necessitate แปลว่า การให้ความส าคัญ 
 D = devote แปลว่า อุทิศตน          

การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ   
 การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านทุกส่วนงานต้องค านึงถึงข้ออ่ืนอีก ดังนี้ 
  ๑)  มีความรู้ในงานที่ให้บริการ (Knowledge) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบที่สามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ในเรื่องของสินค้าที่
น าเสนอ ประวัติองค์กร ระเบียบ นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด
เสียหาย และต้องขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 
  ๒) มีความช่างสังเกต (Observe) ผู้ท างานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมี
ความช่างสังเกต เพราะหากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริการก็จะพยายาม

๗ 



 
 

น ามาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น 
  ๓)  มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึง
ความมีจิตใจในการต้อนรับให้การช่วยเหลือแสดงความห่วงใย จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ช่วยเหลือผู้รับบริการ 
  ๔) มีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก 
และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ 
  ๕) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยึด
ติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ท าอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ท าไปอย่างนั้นไม่มีการปรับเปลี่ยน วิธีการ
ให้บริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได้ดี 
  ๖) สามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมาย การศึกษาท่ีต่างกัน ดังนั้น กิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะ
แตกต่างกัน เมื่อผู้รับบริการไม่ได้ตั้งใจ อาจจะถูกต าหนิพูดจาก้าวร้าว กิริยามารยาทไม่ดีซึ่งผู้ให้บริการ
ต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
  ๗) มีสติในการแก้ปัญหาที่กิดขึ้น (Calmness) ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความ
ช่วยเหลือตามปกติ แต่บางกรณีลูกค้าที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ
และคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า 
  ๘) มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ท างานบริการ
เป็นผู้ให้จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางท่ีชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมี
ความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะท างานบริการให้
เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่องานบริการดีก็จะให้ความส าคัญต่องานบริการ และปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
  ๙) มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Responsibility) ในงานด้านการตลาด 
การขายและงานบริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความส าคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่อง
ว่า ลูกค้าคือ บุคคลที่ส าคัญท่ีสุด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด 

 การสร้างความประทับใจในงานบริการ 
 ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่นให้ความสนใจและความเอาใจ
ใส่ พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญเป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ แต่
การที่จะท าให้เกิดความประทับใจได้นั้น ต้องท าให้ถึงข้ันที่ผู้รับบริการเกิดปิติยินดี คือ ต้องให้บริการที่
บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการด้วยไมตรีต่อผู้รับบริการ 
และความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็นผลให้เขามาใช้บริการของเราอีก แล้วตัวเราและ
องค์กรของเราย่อมจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุกงานที่ท า เริ่มตั้งแต่การรัก
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การมีไมตรีต่อผู้รับบริการ คือ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้บริการตรงตามความต้องการ ความมี
อัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งส าคัญในการให้บริการเพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น
และประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเราเขาต้องการให้เรา แสดงออกดังต่อไปนี้ 
  ๑) บริการที่มีไมตรีจิต หมายถึง การให้บริการที่ดีบวกกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็มี
ความส าคัญเช่นกัน แต่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทับใจที่ได้รับ
การต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย 
  ๒) ยิ้ม เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะท าให้เขารู้สึกอบอุ่นใจ
และในค าพูดที่เราทักทาย เราสามารถใช้น้ าเสียงและท่วงท านองที่เป็นธรรมชาติให้ผู้รับบริการรู้สึกพอใจ
ที่มาใช้บริการของเรา 
  ๓) ค าพูดที่วิเศษ คือ ค าพูดเหล่านี้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไร
ให้ดิฉันช่วยไหมค่ะ” ซึ่งเป็นค าพูดที่วิเศษเม่ือคุณใช้กับผู้รับบริการ 
  ๔) ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะท าให้เขาอบอุ่นใจหมายความว่า เรา
จะต้องเรียนรู้ ปฏิกิริยาของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการเป็นคนแปลกหน้า เราจะต้องเอาใจใส่
เขาเป็นพิเศษต่อความต้องการ ช่วยเหลือในเรื่องงานที่มาติดต่อสถานที่และค าแนะน าอื่น ๆ เป็นต้น 
  ๕) ถ้าหากเราใส่ “ยิ้ม” ลงไปในน้ าเสียง หมายความถึง การพูดด้วยน้ าเสียงที่มีไมตรีจิต
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะสัญญาถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะท าได้ 
  ๖) พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการท างานของตนเองให้ดีที่สุดไม่
ว่าพนักงานผู้นั้นจะต้องติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรงหรือไม่ 
  ๗) เราควรที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยใน
ปัญหานั้นแต่ เราอาจขอให้คนอ่ืนช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามอย่าพยายามปัดความผิดให้พ้นตัวเอง ควร
ยอมรับอย่างอ่อนน้อมและด าเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไขความผิดพลาดนั้น 
  ๘) เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานของเราด้วย ทุกคนจะท างานร่วมกัน
ได้ดีกว่า ถ้าทุกคนมีไมตรีจิตต่อกัน ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการท างาน โดย
ส่วนรวมมีอัธยาศัยไมตรีต่อกันมาใช่เฉพาะที่เห็นได้จากคนใดคนหนึ่ง 
  ๙) ผู้รับบริการมีเหตุผลหลายอย่างที่มาท าการติดต่อกังองค์กรของเราแต่สิ่งหนึ่งที่
ผู้รับบริการคาดหวังเสมอว่า จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีไมตรีจิตจากพนักงาน ถ้าเราให้การ
ต้อนรับเช่นนั้นผู้รับบริการก็จะมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร โดยส่วนรวมและเกิดความไว้วางใจตามมา ความ
พอใจในที่สุด 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) 

 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า  กลยุทธ์ในการบริหารที่ดีที่สุด คือ การมุ่งเน้นคุณภาพ 
และในปัจจุบันคุณภาพเป็นเรื่องความพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ความหมายของคุณภาพจึงมุ่งให้
ลูกค้าพึงพอใจหรือตรงตามความต้องการของลูกค้าทางการศึกษา ลูกค้า  หมายถึง ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการ, ๒๕๔๔) 

๙ 



 
 

การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) หมายถึง การยกระดับคุณภาพในมุมมองของ
ลูกค้าให้สูงขึ้น มีคุณค่า (Value) ต่อลูกค้ามากขึ้น เช่น ราคาสินค้าลดลง ขณะที่คุณภาพยังดีเหมือนเดิม 
ราคาสินค้าเท่าเดิม ขณะที่สินค้ามีสมรรถนะในการใช้งานมากข้ึน ราคาสินค้าสูงขึ้นเล็กน้อย แต่สมรรถนะ
หรือหน้าที่การใช้งานสร้างความพึงพอใจ หรือเกิดคุณค่าต่อลูกค้ามากกว่าเงินที่จ่ายไปนั่นเอง 

 P – D – C – A  หรือวงจรคุณภาพเดมมิ่ง คือ ขั้นตอนการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน พัฒนา
องค์กร โดยมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรควบคู่กันไป  เริ่มจากการวางแผน/ก าหนดเป้าหมาย          
( P : Plan ) แล้วน าแผนงานไปปฏิบัติ ( D : DO ) ท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือไม่ ( C : Check) ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายก็ท าการแก้ไข/ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติหรือทบทวน
เป้าหมาย แต่ถ้าบรรลุเป้าหมายแล้ว ก็สามารถปรับปรุงค่าเป้าหมายที่ท้าทายมากยิ่งข้ึนต่อไป (A : Act ) 

 ความหมายของวงจรคุณภาพเดมม่ิง 

 วรภัทร  ภู่เจริญ (๒๕๔๑) กลา่วว่า วงจรคุณภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ 
เป็นที่รู้จักแพร่หลายระบบหนึ่ง ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do)  
การตรวจสอบหรือประเมิน (Check) การน าผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขการท างาน (Act) 
การใช้วงจรคุณภาพต้องด าเนินการอย่างมีวินัยให้ครบวงจรหมุนเวียนไปไม่มีหยุดหย่อน 
 วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (๒๕๔๑) ได้ให้ความหมายหารควบคุมคุณภาพ คือ เทคนิคในเชิงระดับ
ปฏิบัติการและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ที่จัดท าหรือน ามาใช้เพ่ือเป็นการบรรลุข้อก าหนดทางด้าน
คุณภาพ 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความหมายของวงจรคุณภาพ หมายถึง กระบวนการ
บริหารงานหรือการจัดระบบการท างาน มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ขั้นตอนการบริหารงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง 
 เดมม่ิง (Deming, ๑๙๕๐ อ้างถึงใน ชนินทร์  แสงแก้ว, ๒๕๔๖) ได้เสนอขั้นตอนงานบริหารงาน
คุณภาพ “วงจรเดมม่ิง” (Deming Cycle) ไว้ ๔ ขั้นตอน คือ  
 ๑. การจัดท าและวางแผน (Plan) 
  ๑.๑) ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วก าหนดหัวข้อควบคุม 
  ๑.๒) ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ 
  ๑.๓) ก าหนดวิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๒. การปฏิบัติตามแผน (Do) 
  ๒.๑) หาความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการนั้นด้วยวิธีการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง 
  ๒.๒) ด าเนินการตามวิธีที่ก าหนด 
  ๒.๓) เก็บรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม 
  

๑๐ 



 
 

๓. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)  
 ๓.๑) ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐานหรือไม่ 
 ๓.๒) ตรวจสอบว่า ค่าที่วัดได้ (ของตัวแปรที่เก่ียวข้อง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
 ๓.๓) ตรวจสอบว่าหัวข้อควบคุมแต่ละข้อได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
๔. ก าหนดมาตรฐานแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผน (Act) 
 ๔.๑) ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐาน ก็หามาตรการแก้ไข 
 ๔.๒) ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นตอ เพ่ือไม่ให้

เกิดปัญหาซ้ าซากขึ้นอีก 
 ๔.๓) ปรับปรุงระบบการท างานและเอกสารวิธีการด าเนินงานมาตรฐาน 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (๒๕๔๑) ได้กล่าวไว้ว่า วงจรคุณภาพมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การวางแผน (Plan) จะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่รูปและแบบที่เป็นจริงขึ้นมาใน

รายละเอียดที่พร้อมในการเริ่มต้นลงมือท า (Do) 
๒. ปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วย การท างาน ๓ ระยะคือ ๑) การวางแผนก าหนดการโดยแยกแยะ

กิจกรรมต่าง ๆ  ๒) การจัดการแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) ซึ่งสามารถดึงเอาผู้เชี่ยวชาญ
หลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาได้  ๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 

๓. การตรวจสอบ (Check) ท าให้รับรู้สภาพการณ์ของการท างานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับ      
สิ่งที่วางไว้  

๔. การแก้ไขปัญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่องขึ้น ท าให้งานที่ได้ไม่
ตรงตามเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่พบ 

วีระพล  บดีรัฐ (๒๕๔๓) ได้เสนอขั้นตอนวงจรคุณภาพไว้ดังนี้ 
๑. การวางแผน (Plan) เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของวงจรเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพราะจะช่วย

ให้ขั้นตอนต่อไปด าเนินได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากได้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้ว การ
วางแผนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงาน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องเขียนแผนให้
สมบูรณ์ทีสุ่ด ดังรายละเอียดดังนี้ เลือกเรื่องที่ต้องการปรับปรุงหรือระบุปัญหาที่เกิดขึ้นต้องเข้าใจสภาวะ
ในปัจจุบันด้วยการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ
และตัวชี้วัดความส าเร็จ และเขียนแผน 

๒. การปฏิบัติตามแผน (Do) ท าตามแนวทางที่ได้คิดและวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น และก่อนที่ลงมือ
ปฏิบัติตามแผนนั้น ควรได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีความรู้หรือทักษะในวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อน และ
ถ้าหากเวลาปฏิบัติจริงมีเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ การรปรับเปลี่ยนแผนก็เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ได้เรียกว่า PDCA ย่อย ๆ ใน Do ได้ 

๓. การตรวจสอบ (Check) คือ การเทียบคูณผลลัพธ์กับแผนที่ได้ปฏิบัติหรือเป็นการประเมิน
ทางออกของปัญหาและอุปสรรคที่ได้ลองหาทางแก้ไข ว่าวิธีที่เลือกนั้นเหมาะสมมากน้อยเพียงใด การ
ตรวจสอบให้ได้ผลดีนั้นควรท าดังนี้ เปรียบเทียบผลจากการปฏิบัติงานจริงกับแผนงานที่วางไว้ ตรวจสอบ

๑๑ 



 
 

ว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นบ้าง รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

๔. การด าเนินการให้เหมาะสม (Act) กรณีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ น าวิธีการหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาปรับใช้ให้กลายเป็นนิสัยหรือเป็นมาตรฐาน ส าหรับใช้ปฏิบัติกับแผนอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน นอกจากท าเป็นมาตรฐานแล้วยังต้องคิดหาทางปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการที่จะท า
ให้บรรลุแผนนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก กรณีที่ผลกับแผนไม่เป็นไปตามที่ต้องการไม่ว่าจะมากหรือน้อยให้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์มองหาแนวทางใหม่ ใช้ความพยายามเพ่ิมมากขึ้น ขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน หรือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ และยังได้กล่าวว่า วงจรคุณภาพที่สมบูรณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อน าผลที่ได้จาก
ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมไปสู่กระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง และจะเป็นวงจรเช่นนี้ต่อไป
เรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

จากการศึกษาเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ สรุปได้ว่า วงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) ประกอบด้วย 
ขั้นตอนส าคัญ ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ การวางแผน  ขั้นที่ ๒ การด าเนินงานตามแผน  ขั้นที่ ๓ การ
ตรวจสอบประเมินผล และขั้นที่ ๔ การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ลักษณะของวงจรคุณภาพเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมแบบต่อเนื่อง ครบทุกขั้นตอนจะด าเนินการเรื่อย ๆ ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ปรับปรุงงานและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ งานพัฒนากีฬาได้น าวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงานในกระบวนการ
ส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เริ่มจากการ
ปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนงานในกระบวนการแต่ละขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (กกมท.) รวมทั้งการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา แล้วสรุปแผนงานน าเสนอผู้อ านวยการกองกีฬา  
และนันทนาการ พิจารณาเห็นชอบให้เหมาะสม และด าเนินการตามแผนงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะมี     
การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องทุกข้ันตอน เมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะร่วมกัน   
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ด าเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  โดยมีการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น    
ทุกขั้นตอนเพ่ือมาปรึกษาหารือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือหาวิธีการใหม่ ๆ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในปีต่อไป  เพราะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการแรกและเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้องใช้ความ
รอบคอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และท าให้
กระบวนการอ่ืนด าเนินต่อไปได้  

 
 
 
 
 

 

๑๒ 



 
 

๖. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow)  

๖.๑  ผังกระบวนการปฏิบัติงานภาพรวม (Work Flow) กระบวนการส่งนักกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ผู้เขียนออกแบบขั้นตอนกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เพ่ือให้มีความชัดเจน สามารถเข้าใจง่าย โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 

     จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ 

 

     กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

     การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 
     และการเห็นชอบ เป็นต้น 

 

     แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

      

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน เช่น กรณีการเขียน 
    กระบวนการ ไม่สามารถจบได้ภายในหนึ่งหน้า 

 

๑๓ 



       
   จัดประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

         นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขัน 
               กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 
ภาพที่ ๒   ผังกระบวนการปฏิบัติงานภาพรวมกระบวนการกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา 
    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 

รวบรวมเอกสารของ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬา 

บันทึกข้อมูลนักกีฬา 
และเจ้าหน้าที่ในระบบสารสนเทศ 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ท าหนังสือขอใบรับรองผลการเรียน 
 

ส่งเอกสารเพ่ิมเติมของ
นักกีฬาตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

คุณสมบัติที่ก าหนด 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
กีฬาฯ (กกมท.) ตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักกีฬา 
 

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา 
ตรวจสอบสถานะการเข้าร่วม
แข่งขันของนักกีฬา 
 

๑๔ 



   ๖.๒  ผังแสดงรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ : นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา สามารถผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 

   แห่งประเทศไทย (กกมท.) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครบทุกคน   
    ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ : ร้อยละของจ านวนนักกีฬาที่ผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติฯครบถ้วนถูกต้องและตรงตามเวลาที่ก าหนด  

ของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

ตารางที่ ๑  ผังกระบวนการปฏิบัติงานการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๑  

  จัดประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 

 

   

ภายใน  
๓ เดือน 
ก่อนการ
แข่งขัน 

๑.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา หารือใน
เรื่องก าหนดวัน เวลา จัดประชุมและ
รายละเอียดวาระการประชุม เพื่อ
ประชุมตัวแทนแตล่ะชนิดกีฬา 
๒.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา 
ด าเนินการขอใช้ห้องประชุม ในระบบ
สารสนเทศของกลุ่มงานการประชมุ 
กองกลาง (e-booking) 
๓.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬาท าหนังสือ
เชิญประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 
๔.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา จัดท า
ระเบียบวาระการประชุม 
๕.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา จัดประชุม
ตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา โดยมี  

๑.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา
ด าเนินการพมิพ์หนังสือเชิญ
ประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ระบุวัน เวลาที่จดัการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ 
ไทย และวัน เวลา สถานท่ี
ประชุม พร้อมส่งหนังสือเชิญ
ประชุมครบทุกชนิดกีฬา 
๒.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา 
ด าเนินการจองห้องประชุมใน
ระบบสารสนเทศของงานการ
ประชุม กองกลาง (e-booking) 
พร้อมพิมพ์เอกสารขอใช้ห้อง
ประชุมจากระบบสารสนเทศ 

๑.บันทึกข้อความ เรื่อง ขอ
เชิญประชุมแต่ละชนิดกีฬา 
๒.แบบฟอร์มใบเซ็นรับ
หนังสือของกองกีฬาและ
นันทนาการ 
๓. เอกสารวาระประชุม
ประชุมตัวแทนแตล่ะชนิด
กีฬา พร้อมเอกสารแนบดังนี ้
 - ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย 
การจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย  

เจ้าหน้าท่ี 
งานพัฒนากีฬา 

๑๕ 



 
 

ตารางที่ ๑  กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ต่อ)  
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

   รายละเอียดดังนี้   
- ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ และไมโครโฟน
ภายในห้องก่อนการประชุมอย่างน้อย 
๓๐ นาที 
  - จัดเก้าอ้ีนั่งให้ครบตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมและเตรยีมเก้าอ้ี 
ส ารองส าหรับผู้ติดตาม พร้อมส ารวจ
เก้าอีใ้ห้เรียบร้อย 
  - เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม
แยกตามชนิดกีฬา เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
ประชุมหลังจากลงทะเบยีนเซ็นชื่อ  
เข้าประชุม 
- จดบันทึกรายละเอียดตามวาระการ
ประชุมและสรุปวาระการประชุม 

ของงานการประชุม กองกลาง 
(e-booking)  และส่งเรื่อง
ให้กับงานการประชุม 
กองกลางและพิมพ์วาระ
ประชุม พร้อมตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้อง หลังผ่าน
ความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการกองกีฬาและ 
นันทนาการในเรื่องวัน เวลา  
และรายละเอียดของวาระการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
๓. ห้องประชุม มีความพร้อม
ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ไมโครโฟนและเก้าอ้ี 
๔. เอกสารต่าง ๆ ของแต่ละ
ชนิดกีฬา ถูกต้องครบถ้วน 

- ประกาศคณะกรรมการ 
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันแต่ละชนิดกีฬา 
- ประกาศรุ่น อุปกรณ์กีฬา  ท่ีใช้
ในการจัดการแข่งขัน 
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
๔.แบบฟอร์มรายชื่อของนักกีฬา
และเจา้หน้าท่ีทีม 
๕. เอกสารขอใช้ห้องประชุม   
โดยพิมพ์จากระบบสารสนเทศ 
ของงานการประชุม กองกลาง  
(e-booking)  
๖. ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๒  

 

 

 

๑ เดือน ๑. ตัวแทนแตล่ะชนิดกีฬาส่งเอกสาร
นักกีฬาและเจา้หน้าท่ีทีม ตามวัน 
เวลาที่ ก าหนดให้กับเจ้าหน้าที่     
งานพัฒนากีฬา  
๒. เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา
ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานของ
นักกีฬาและเจา้หน้าท่ีทีมให้ครบถ้วน 

๑.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา 
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ตามแบบฟอร์มส่งรายชื่อของ
นักกีฬาและเจา้หน้าท่ีทีม    
ให้ถูกต้องครบถ้วน และ   
ตามเวลาที่ก าหนด ได้แก ่

๑.แบบฟอร์มส่งรายชื่อของ 
เจ้าหน้าท่ีทีมและนักกีฬา 
๒.ส าเนาบัตรประชาชน พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง ของนักกีฬา
และเจา้หน้าท่ีทีม  
๓.ส าเนาบัตรนิสติ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ของนักกีฬา 

 เจ้าหน้าท่ี 
งานพัฒนากีฬา 

 

รวบรวมเอกสารของ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม    

แต่ละชนิดกีฬา 

๑๖ 



 
 

ตารางที่ ๑  กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ต่อ)  
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

   และถูกต้อง 
๓.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬาช้ีแจง
เกี่ยวกับรายละเอยีดกับตัวแทนชนิดกีฬา  
กรณีนักกีฬาไมผ่่านเกณฑ์คณุสมบตัิ     
ที่ก าหนดของคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย(กกมท.) 

 เอกสารของนักกีฬา 
ประกอบด้วย 
 - ช่ือ – สกุล 
 - ส าเนาบัตรประชาชน พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 - ส าเนาบัตรนสิิต พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 - รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป 
พร้อมเขียนช่ือด้านหลังรูปถ่าย 
 - ไซต์และเบอร์เสื้อชุดแข่งขัน 
 - เกรดเฉลีย่สะสม   
 เอกสารของเจ้าหน้าท่ีทีม 
ประกอบด้วย  
 - ช่ือ – สกุล 
 - ส าเนาบัตรประชาชน พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  
- รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป 
พร้อมเขียนช่ือด้านหลังรูปถ่าย   
- สังกัดคณะ/หน่วยงาน 
 

๔. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป พร้อม
เขียนช่ือด้านหลังรูปถ่ายของ
นักกีฬาและเจา้หน้าท่ีทีม 
๕. ผลงานแข่งขันกีฬาของ
นักกีฬาใหม่ 

 

 
 
 ๑๗ 



 
 

ตารางที่ ๑  กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ต่อ)  
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๓  วันละ  
๕ ช่ัวโมง  
(๒๕ วัน) 

๑. เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬาประสานงาน
การส่งข้อมูลของนิสติมหาวิทยาลยับูรพา 
เข้าคลังข้อมูลอดุมศึกษา ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)   
กับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบกองทะเบียนฯ 
๒. เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬาสแกน       
รูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ีม   
แยกตามชนิดกีฬา เพื่อใช้แนบไฟลร์ูปถ่าย
ในระบบสารสนเทศสมคัรเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาฯ 
๓. เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬาบันทกึข้อมูล
สมัครแข่งขันกีฬาของนักกีฬาและ
เจ้าหน้าท่ีทีมในระบบสารสนเทศการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
๔.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา ตรวจสอบ
สถานะสมัครแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ของนักกีฬาแยกตามชนิด
กีฬา 

๑.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบของกองทะเบียนฯ 
เรียบร้อย ท าให้มีข้อมูลของ
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่
ถูกต้อง ในคลังข้อมูล
อุดมศึกษา ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
(สกอ.) สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของนักกีฬาในการสมัคร
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยได้ครบทุกคน 
๒.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา 
สแกนรูปภาพของนักกีฬาและ
เจ้าหน้าท่ีทีม แยกตามชนิด
กีฬาครบทุกคน 
 

๑.ข้อมูลนสิิตของมหาวิทยาลัย
บูรพาส่งเข้าคลังขอ้มูลอุดมศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
๒.ระบบสารสนเทศสมคัรเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย 
(http://202.44.139.39/sport_ 
student/) 
๓.ไฟล์รูปภาพของนักกีฬา และ 
เจ้าหน้าท่ีทีม แยกตามชนิดกีฬา 
๔.รายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลยั
บูรพา แยกตามชนิดกีฬา โดยพิมพ์
จากระบบสารสนเทศสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 

เจ้าหน้าท่ี 
งานพัฒนากีฬา 

 
 
 
 

บันทึกข้อมูลนักกีฬา 
และเจ้าหน้าที่ในระบบ

สารสนเทศ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย 

๑๘ 

http://202.44.139.39/sport_%20student/
http://202.44.139.39/sport_%20student/


 
 

ตารางที่ ๑   กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ต่อ)  
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

   ๔.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา    
ตรวจสอบสถานการณส์มัครแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย      
ของนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา 

๓.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนากีฬา 
บันทึกข้อมูลสมคัรแข่งขันกีฬา
ของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมใน
ระบบสารสนเทศการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทยได้ถูกต้องและครบทุกคน 
๔. เจ้าหน้าทีง่านพัฒนากีฬา  
รีบด าเนินการประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีทีมกีฬา กรณีนกักีฬา
ไม่ผา่นเกณฑ์คุณสมบตัิ           
ที่ก าหนดของคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (กกมท.) ทันทีและ
จะด าเนินการส่งหลักฐานของ
นักกีฬาให้กับคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสรมิกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ  เพื่อตรวจสอบคณุสมบัติ
ของนักกีฬาตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่อให้นักกีฬาไดเ้ข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาครบทุกคน 

  

 
 

๑๙ 



 
 

ตารางที่ ๑   กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ต่อ)  
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๔  

 

 

 

ไม่เกิน  

๒ วัน 

๑. พิมพ์รายชื่อนักกีฬาและรหสันสิิต 
แยกตามชนิดกีฬา ในกรณีไม่เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด ในการเขา้
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  
แห่งประเทศไทย 
๒.ท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ใบรับรองผลการเรียน 
พร้อมแนบรายชื่อนักกีฬาส่งกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๑.เอกสารใบรับรองผลการเรียน
และใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
เรียนของนักกีฬา มีความ 
ถูกต้องครบถ้วน 

๑.เอกสารสรุปรายชื่อนักกีฬา 
กรณไีม่เป็นไปตามคณุสมบตัิที่
ก าหนดในการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย 
๒.บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ใบรับรองผลการ
เรียน 

เจ้าหน้าท่ี 
งานพัฒนากีฬา 

๕  

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน  

๓ วัน 

๑. รวบรวมเอกสารของนักกีฬา กรณี
คุณสมบัตไิม่เป็นไปตามระเบียบการ
แข่งขันแยกตามชนิดกีฬา  
๒. น าเอกสารของนักกีฬาท่ีไม่เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด ส่งถึงฝ่าย
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย  (กกมท.) เพื่อตรวจคณุสมบตัิ
ของนักกีฬา 
 

๑. เอกสารของนักกีฬาครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ก าหนดแยกตาม
ชนิดกีฬา 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
๒.ส าเนาบัตรนิสติพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
๓. ใบแสดงผลการเรยีน 
(Transcript) 
๔. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบยีน
เรียน 
๕. บันทึกข้อความภายนอก 
เรื่อง ขอส่งเอกสารนักกีฬากรณี
ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบตัิการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

เจ้าหน้าท่ี           
งานพัฒนากีฬา 

ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ของนักกีฬา

ตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม

คุณสมบัติที่ก าหนด 

 

ท าหนังสือขอใบรับรอง 
ผลการเรียน 

 

๒๐ 



 
 

ตารางที่ ๑   กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ต่อ)  
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

     ๖.ซองใส่เอกสารนักกีฬาพร้อม 
พิมพ์ช่ือ-สกุล  ท่ีอยู่ของผู้ส่งและ
ผู้รับ 

 

๖  

นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้า 
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย 
 

ไม่เกิน 

๓ สัปดาห ์

๑. ตรวจสอบผลการพจิารณา
คุณสมบัติของนักกีฬากรณีที่ไมเ่ปน็ไป
ตามคณุสมบัติฯ ให้เข้าร่วมการแขง่ขัน
กีฬาฯ 
๒.ประสานงานกับผู้จัดการทีมแตล่ะ
ชนิดกีฬาเพื่อแจ้งผลพิจารณาการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยของนักกีฬา 

๑.นักกีฬามหาวิทยาลัยบรูพา    
มีรายชือ่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย สามารถผา่นเกณฑ์
คุณสมบัติที่ก าหนดของ
คณะกรรมการบรหิารกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
(กกมท.) ครบทุกคนและทุก 
ชนิดกีฬา  

๑.ระบบสารสนเทศสมคัรเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย 
(http://202.44.139.39/sport_ 
student/)    

เจ้าหน้าท่ี 
งานพัฒนากีฬา 

 

  

๒๑ 

http://202.44.139.39/sport_%20student/
http://202.44.139.39/sport_%20student/


๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  จัดประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 
มีรายละเอียดงาน ดังนี้  

   ๑. ก าหนดวัน เวลา ประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 
   ๑.๑) หารือในงานพัฒนากีฬา เกี่ยวกับเรื่องวัน เวลา และรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละวาระ
ประชุม ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูล รวมทั้งเรื่องพิจารณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  ๑.๒) พิมพ์รายงานสรุปผลวัน เวลา และรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละวาระประชุม         
เข้าปรึกษาผู้อ านวยการกองกีฬาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนพิมพ์รายละเอียดในวาระการประชุม 

        ๒. ด าเนินการขอใช้ห้องประชุม ในระบบสารสนเทศของงานการประชุม กองกลาง   
(e-booking) 
   ๒.๑) เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th 

  ๒.๒) เลือกหัวข้อ คณะ/หน่วยงาน เลือก ส านักงานอธิการบดี กองกลาง 
  ๒.๓) ไปลิงก์ที่เก่ียวข้อง  เลือกระบบให้บริการห้องประชุม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  ๒.๔) เข้าสู่ระบบ ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  กดเข้าสู่ระบบ 
  ๒.๕) ตรวจสอบรายงานการจองห้องประชุมที่มีการจองแล้ว 
  ๒.๖) ด าเนินการกรอกข้อมูลไปที่เมนูหลัก บันทึกการจอง ให้ครบแล้วกดบันทึก 
  ๒.๗) พิมพ์บันทึกการจอง ผู้จองเซ็นชื่อ และให้ผู้อ านวยการกองกีฬาและนันทนาการ     

ลงนามก ากับหลังชื่อผู้จอง 
  ๒.๘) ถ่ายส าเนาบันทึกการจอง ๑ ฉบับ ปั๊มตรายางด้านหลัง เขียนชื่อหน่วยงานที่ส่ง

เอกสาร  
  ๒.๙) ส่งบันทึการจองใช้ห้องประชุมที่ชั้น ๒ งานการประชุมและพิธีการ กองกลาง พร้อม

เซ็นชื่อผู้รับบันทึการจองใช้ห้องประชุม 
  ๒.๑๐) เก็บเอกสารบันทึการจองใช้ห้องประชุม เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลการปฏิบัติงาน 

        ๓. ท าหนังสือเชิญประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 
     ๓.๑) พิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็น บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุม โดยในเนื้อหาให้
ระบวุัน เวลา สถานที่ประชุมให้ชัดเจน 

  ๓.๒) น าหนังสือเชิญประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา ใส่แฟ้มเสนอ ผู้อ านวยการกองกีฬาและ
นันทนาการ ลงนาม 

  ๓.๓) ออกเลขท่ีหนังสือเชิญประชุมเป็นหนังสือเวียน ในเล่มทะเบียนส่งหนังสือ             
ศธ ๖๒๐๒.๔/  ปี...... ซึ่งจะต้องเขียนอักษร ว หน้าเลขท่ีหนังสือ  โดยเลขท่ีหนังสือนี้จะใส่ในหนังสือ
เชิญประชุมเป็นเลขท่ีหนังสือเหมือนกัน พร้อมลงวันที่ทุกฉบับ 

๒๑ 
๒๑ 

๒๒ 

http://www.buu.ac.th/


 
 

  ๓.๔) ใส่เลขท่ีหนังสือเวียน ที่ ศธ ๖๒๐๒.๔/ ว.......... วันที่....................ในหนังสือเชิญ
ประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 

  ๓.๕) พิมพ์ใบเซ็นรับหนังสือ โดยใส่ ที่ ศธ ๖๒๐๒.๔/ ว.......... วันที่....................พร้อมระบุ        
ชื่อ – สกุล และหน่วยงานที่รับหนังสือเชิญประชุม 

  ๓.๖) น าหนังสือเชิญประชุมพร้อมใบเซ็นรับหนังสือส่งให้งานบริหารทั่วไป ด าเนินการส่ง
หนังสือเชิญประชุมตามระบบงานสารบรรณ  

        ๔. จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
   ๔.๑) ด าเนินการพิมพ์รายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้อ านวยการกองกีฬาและนันทนาการ 

  ๔.๒) พิมพ์เอกสารวาระประชุม ๑ ชุด เป็นต้นฉบับ แล้วน าไปถ่ายเอกสารให้ครบตาม
จ านวนหนังสือเชิญประชุม 

  ๔.๓) พิมพ์ปกเรื่องการประชุม วัน เวลา สถานที่ แล้วปริน๊ด้วยกระดาษสี ๑ แผ่น เป็น
ต้นฉบับ  แล้วน าไปถ่ายเอกสารให้ครบตามจ านวนหนังสือเชิญประชุม 

  ๔.๔) จัดเรียงเป็นเล่มพร้อมเย็บมุมตามแนวกระดาษและติดแล็คซีนให้เรียบร้อย 
  ๔.๕) พิมพ์ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ท าเป็นตารางใส่รายละเอียดเรียงตามล าดับแต่ละช่อง   

(ล าดับที่  ชื่อ – สกุล  ชนิดกีฬา  เบอร์โทรศัพท์ และลงลายมือชื่อ)  

        ๕. ประชุมตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา 
   ๕.๑) ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ  
โน๊ตบุ๊ค ไมโครโฟนภายในห้องประชุมก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓๐ นาท ี
   ๕.๒) จัดเก้าอ้ีนั่งให้เพียงพอตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (ส ารองเก้าอ้ีที่นั่งส าหรับผู้ติดตาม) 
   ๕.๓) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในการบริการผู้เข้าร่วม
ประชุม 

  ๕.๔) ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้เซ็นชื่อที่โต๊ะลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารการประชุม  
  ๕.๕) ประธาน เริ่มเปิดประชุมจะจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ตามวาระการประชุม 
  ๕.๖) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อปิดระบบ

ไฟฟ้า ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบปรับอากาศ 
  ๕.๗) สรุปวาระการประชุม ตามรายละเอียดที่บันทึกในที่ประชุม  

 

 

 

 

๒๓ 



 
 

ขั้นตอนที่ ๒  รวบรวมเอกสารของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬา 
มีรายละเอียดงาน ดังนี้  

    ๑. ตัวแทนแต่ละชนิดกีฬาส่งเอกสารนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ตามวัน เวลาที่ก าหนดให้กับ
เจ้าหน้าที่พัฒนากีฬา 
   ๑.๑) เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา รับเอกสารใบส่งรายชื่อของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
(เอกสารที่แจกวันประชุม) พร้อมกับส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาบัตรนิสิต  รูปถ่าย และผลงานการ
แข่งขันของนักกีฬาใหม่แต่ละชนิดกีฬา 

  ๑.๒) ประสานงานกับชนิดกีฬาที่ยังไม่ส่งเอกสารใบส่งรายชื่อและหลักฐานแนบของนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ทีม (หลังจากเกินวันที่ก าหนด) 

         ๒. เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมให้
ครบถ้วนและถูกต้อง 
   ๒.๑) ตรวจสอบรายละเอียดในใบส่งรายชื่อของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย   
ชื่อ – สกุล ไซต์เสื้อ เบอร์เสื้อแข่งขัน เกรดเฉลี่ยสะสม และหน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับเจ้าหน้าที่ทีม)  

  ๒.๒) ตรวจสอบหลักฐานแนบของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ดังนี้  
          - รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป (พร้อมเขียนชื่อ-สกุลด้านหลัง) 
          - ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          - ส าเนาบัตรนิสิต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          - ผลงานแข่งขันกีฬาของนักกีฬาใหม่ 

         ๓. เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทีม กรณีนักกีฬาไม่ผ่าน
เกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) 
    ๓.๑) เมื่อตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบส่งรายชื่อแล้ว พบว่า นักกีฬาคนใดท่ีมีเกรดเฉลี่ย
สะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ และการลงทะเบียนเรียนของนักกีฬาที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้สมัครเข้า
ร่วมแข่งขัน ของ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙  จะประสานงานกับเจ้าหน้าทีมแต่ละชนิด
กีฬาทันที เพื่อเปลี่ยนตัวนักกีฬาของชนิดกีฬานั้น 

 

ขั้นตอนที่ ๓  บันทึกข้อมูลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในระบบสารสนเทศการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
มีรายละเอียดงาน ดังนี้  
  ๑. เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ประสานงานการส่งข้อมูลของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้า
คลังข้อมูลอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
      ๑.๑) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองทะเบียนฯ สอบถามเกี่ยวกับวัน 
เวลา ที่จะส่งข้อมูลของนิสิตเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ. เนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม

๒๔ 



 
 

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (กกมท.) ต้องใช้ข้อมูลนิสิตในคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ. ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักกีฬาตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจ าเป็น
จะต้องสอดคล้องกันระหว่างวัน เวลา และการใช้ข้อมูลนิสิตในคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ. 

๒. เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา สแกนรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ แยกตามชนิดกีฬา เพื่อ
ใช้แนบไฟล์รูปถ่ายในระบบสารสนเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
            ๒.๑) น ารูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม วางในเครื่องสแกนเนอร์ประมาณ          
๖ – ๗ รูป (ตามความเหมาะสมของขนาดรูปถ่าย) 

      ๒.๒) กดปุ่มสัญลักษณ์บันทึกรูปภาพ (เครื่องจะท างานอัตโนมัติ ห้ามเปิดเครื่อง
สแกนเนอร์จนกว่าเครื่องจะหยุดท างาน) 

      ๒.๓) ไฟล์รูปภาพจะแสดงในไฟล์ Documents ให้ copy ไฟล์รูปภาพมาไว้หน้า 
Desktop 

      ๒.๔) คลิ๊กขวา สร้าง Folder ของแต่ละชนิดกีฬา ส าหรับเก็บรูปภาพของนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีม 

      ๒.๕) ปรับแต่งขนาดของรูปภาพ ความคมชัด โดยคลิ๊กขวาที่รูปภาพ แล้วเลื่อนไปที่ 
open with  และไปที่ Microsoft Office 2010  

      ๒.๖) เลือกแก้ไขรูปภาพ (Edit Pictures) ไปที่ครอบตัดรูปภาพ (Crop) เสร็จแล้วกด 
OK  และกลับไปที่แก้ไขรูปภาพ (Edit Pictures) เลือก ปรับขนาดรูปภาพไม่เกิน ๔๕ % (Resize)        
แล้วกด SAVE รูปภาพ 

      ๒.๗) คลิ๊กขวาที่รูปภาพ (Rename) เปลี่ยนเป็นชื่อนักกีฬา แล้ว copy รูปภาพไปใส่ใน 
Folder แต่ละชนิดกีฬาจนครบทุกชนิดกีฬา 

๓. เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา บันทึกข้อมูลสมัครแข่งขันกีฬาของนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ใน
ระบบสารสนเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
        

 

 

  

๒๕ 



        

   

๓.๑) เปิดเข้าระบบสารสนเทศใน Google Chrome พิมพ์http://202.44.139.39/sport_student   จะข้ึนหน้าจอตามรูปนี้ 

 

     ภาพที่ ๓  การเข้าระบบสารสนเทศสมัครแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

๒๖ 



 
 

 

    

๓.๒) ใส่ username และ password ตามหนังสือที่ได้แจ้งข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)  

 

ภาพที่ ๔  หน้าจอการใส่ username และ password ในระบบสารสนเทศสมัครแข่งขันกีฬา 

๒๗ 



 
 

 

 

๓.๓) เลือกลงทะเบียนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามชนิดกีฬา 

 

ภาพที่ ๕  หน้าจอการลือกลงทะเบียนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามชนิดกีฬา 

๒๘ 



 
 

 

     

๓.๔) ใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก แล้วคลิ๊กถัดไป 

 

ภาพที่ ๖  หน้าจอการลงทะเบียนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ด้วยเลขบัตรประชาชน 

๒๙ 



 
 

 
 

๓.๕) หน้าจอแสดงข้อมูลของนักกีฬา และขึ้นสถานะการสมัคร Approve (ผ่านคุณสมบัติ) / Pending (อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ)  
ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬาจากคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ. แล้วคลิ๊กเลือกรูปภาพนักกีฬา จาก File รูปภาพนักกีฬา และเลือก เคย / ไม่เคย 
ในหัวข้อ เป็นนักกีฬาทีมชาติตามระเบียบหมวด ๓ ข้อ ๘.๓ หรือไม่ แล้ว เลือกถัดไป 

 

ภาพที่ ๗  หน้าจอแสดงข้อมูลของนักกีฬา 

๓๐ 



 
 

 
 
๓.๖) หน้าจอจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของนักกีฬา ให้คลิ๊กเลือกรายการแข่งขันของนักกีฬา แล้วกด SAVE 
 

      

                           
 

 ภาพที่ ๘  หน้าจอการเลือกรายการแข่งขันของนักกีฬา 

๓๑ 



 
 

 

๓.๗) บันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทีม โดยใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก และใส่ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ให้ครบจะข้ึนหน้าจอตามรูปนี้ 
 

         
ภาพที่ ๙  หน้าจอการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ทีมด้วยเลขบัตรประชาชน 

 

๓๒ 



 
 

 
 

๓.๘) บันทึกข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬาให้ครบ จะข้ึนหน้าจอตามรูปนี้ 

        

                  

ภาพที่ ๑๐  หน้าจอแสดงข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมตามชนิดกีฬา 

๓๓



 
 

  

 
๓.๙) เมื่อบันทึกข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกชนิดกีฬาเรียบร้อยแล้ว ให้ปริ๊นสกรีนหน้าจอทุกชนิดกีฬา  โดยกดปุ่ม  

(Fn + Print Screen) พร้อมกัน และคลิ๊กไปที่ Photo Scape ไปที่แก้ไขรูปภาพ กด (Ctrl+V ) แก้ไขรูปภาพ แล้วกดบันทึก เมื่อท าครบทุกชนิดกีฬา               
ส่งข้อมูลแต่ละชนิดกีฬาให้กับเจ้าหน้าที่ทีมตรวจสอบข้อมูลการสมัครแข่งขันของนักกีฬา แล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

                 
 

ภาพที่ ๑๑  หน้าจอแสดงข้อมูลทั้งหมดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๓๔ 



 
 

 

     
 

  

ภาพที่ ๑๑  หน้าจอแสดงข้อมูลทั้งหมดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (ต่อ) 

๓๕ 



 
 

 
 
๓.๑๐) เมื่อทุกชนิดกีฬา ด าเนินการตรวจสอบรายการแข่งขันของนักกีฬาแล้วส่งข้อมูลคืนครบทุกชนิดกีฬา เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา  

จะเข้าระบบสารสนเทศสมัครแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ด าเนินการยืนยันการลงทะเบียนนักกีฬา-เจ้าหน้าที่ (ยืนยันข้อมูลแล้ว SUBMIT)   

 

๓๖ 

ภาพที่ ๑๒ หน้าจอแสดงการยืนยันข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ท้ังหมด 



 
 

 

๓.๑๑) บันทึกข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬาเรียบร้อย จะแสดงข้อมูลสรุปรวมรายการแข่งขันของชนิดกีฬา และ 
สรุปแยกตามรายการแข่งขันที่แสดงรูปภาพของนักกีฬา ตามรูปนี้ และปริ๊นเอกสารทุกชนิดกีฬาให้กับผู้จัดการทีมเพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันในการสมัครเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 

                                             

ภาพที่ ๑๓  หน้าจอแสดงข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมท้ังหมดตามชนิดกีฬา 

๓๗ 



 
 

 

 
    ภาพที่ ๑๔  หน้าจอการแสดงข้อมูลของนักกีฬารายบุคคลตามชนิดกีฬา

๓๘ 



๔. เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ตรวจสอบสถานการณ์สมัครแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศของนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา 

   ๔.๑) ตรวจสอบสถานะของนักกีฬารายบุคคลตามชนิดกีฬา หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบ 
สารสนเทศสมัครแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   ๔.๒) นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬาฯที่ก าหนดจะขึ้นสถานะ Approve 
(ผ่านคุณสมบัติ) ส่วนนักกีฬาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามระเบียบ จะขึ้นสถานะ Pending (อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบคุณสมบัติ) 
     ๔.๓) ด าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีมชนิดกีฬานั้น ๆ  ที่มีนักกีฬาไม่ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา จะด าเนินการส่ง
หลักฐานของนักกีฬาให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักกีฬาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ ๔  ท าหนังสือขอใบรับรองผลการเรียน 
มีรายละเอียดงาน ดังนี้ 
 ๑. พิมพ์รายชื่อนักกีฬา รหัสนิสิต และคณะ แยกตามชนิดกีฬา ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   ๑.๑) รวบรวมและพิมพ์รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามระเบียบ
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

   ๑.๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีมให้นักกีฬาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ น าใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนมาให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา เพื่อเป็นข้อมูลในส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
นักกีฬา 

   ๑.๓) กรณีนักกีฬาท าใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนหาย ให้ไปแจ้งความกับต ารวจ ที่ชั้น ๑ 
อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ แล้วไปชั้น ๓ กองคลังและทรัพย์สิน เขียนค าร้อง
ขอส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมแนบใบแจ้งความ                     

๒. ท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ใบรับรองผลการเรียนพร้อมแนบรายชื่อ
นักกีฬาส่งกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

   ๒.๑) พิมพ์บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใบแสดงผลการเรียนของนิสิต
พร้อมแนบรายชื่อ  รหัสนิสิต และคณะของนิสิต เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วน าใส่แฟ้ม เสนอ 
ผู้อ านวยการกองกีฬาและนันทนาการ ลงนาม 

   ๒.๒) ออกเลขท่ีบันทึกข้อความในเล่มทะเบียนส่งหนังสือ ศธ ๖๒๐๒.๔/ ปี..................  
พร้อมเขียนรายละเอียดเรื่องของบันทึกข้อความ แล้วน าเลขที่หนังสือมาใส่ต่อจาก ศธ ๖๒๐๒.๔/........  
และลงวันที่...............ในบันทกึข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใบแสดงผลการเรียนของนิสิต 

๓๙ 



 
 

  ๒.๓) ถ่ายเอกสาร บันทึกข้อความ ๑ ฉบับ และเขียนชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือ และวันที่รับ
หนังสือด้านหลังเอกสาร แนบกับบันทึกข้อความฉบับจริง 

   ๒.๔) น าหนังสือบันทึกข้อความ ส่งเอกสารให้กับงานบริหารทั่วไป ด าเนินการส่งหนังสือ 
ตามระบบงานสารบรรณ 
 

ขั้นตอนที่ ๕   ส่งเอกสารเพิ่มเติมของนักกีฬาตรวจสอบความถูกต้องตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนด 
มีรายละเอียดงาน ดังนี้ 
 ๑. รวบรวมเอกสารของนักกีฬา กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันแยกตาม
ชนิดกีฬา 
    ๑.๑) ร่างและพิมพ์บันทึกข้อความภายนอก เรื่อง ขอส่งเอกสารนักกีฬา กรณีที่ไม่เป็นไป
ตามคุณสมบัติการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยในเนื้อหาระบุ  
รายละเอียดชื่อ – สกุล  รหัสนิสิต คณะ ชนิดกีฬา และปัญหาของนักกีฬาตามที่ระบบสมัครแข่งขัน
แสดงหลังจากบันทึกข้อมูลนักกีฬา แล้วตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้อง แล้วปริ๊นบันทึกข้อความภายนอก 
๓ แผ่น 

   ๑.๒) เขียนรายละเอียดในบันทึกข้อความภายใน เรื่อง โปรดลงนามในหนังสือ และ
รายละเอียดของเรื่องที่ลงนาม แนบกับบันทึกข้อความภายนอก ใส่แฟ้มเสนอ ผู้อ านวยการกองกีฬา
และนันทนาการ ลงนามผ่านเรื่องก่อนเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนามในบันทึกข้อความ
ภายนอก เรื่อง ขอส่งเอกสารนักกีฬา กรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   ๑.๓) หลังจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนามแล้ว ให้โทรศัพท์ออกเลขที่หนังสือ
ภายนอกที่งานสารบรรณ และบอกรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณสอบถาม แล้วเขียน
เลขที่หนังสือ ลงวันเดือนปี ในบันทึกข้อความภายนอก ปั๊มร่าง พิมพ์ ทาน เอกสาร ๒ ฉบับ โดย       
๑ ฉบับ ส่งงานสารบรรณ และอีก ๑ ฉบับ เก็บข้อมูลที่งานบริหารทั่วไป กองกีฬาและนันทนาการ 

   ๑.๔) เรียงเอกสารของนักกีฬาตามรายชื่อแยกตามชนิดกีฬา ประกอบด้วย  
             - ส าเนาบัตรประชาชน  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
             - ส าเนาบัตรนิสิต  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
             - ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
             - ใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน 

  
๒. ส่งเอกสารของนักกีฬาที่ไม่เป็นไปตามสมบัติที่ก าหนดให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา 

๔๐ 



 
 

    ๒.๑) น าเอกสารของนักกีฬาที่เรียงล าดับแล้ว แนบกับบันทึกข้อความภายนอก เรื่อง ขอส่ง
เอกสารนักกีฬา กรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย 

   ๒.๒) น าเอกสารทั้งหมดใส่ซองใหญ่สีน้ าตาล เขียนชื่อหน้าซองมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๒.๓) น าเอกสารของนักกีฬาส่งให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ          

ในวันประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม 
 
ขั้นตอนที่ ๖  นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย 
มีรายละเอียดงาน ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬา กรณีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติฯ ให้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
    ๑.๑) เปิดเข้าระบบสารสนเทศใน Google Chrome พิมพ์ 
http://202.44.139.39/sport_student 

   ๑.๒) ใส่ username และ password  ตามหนังสือที่ได้แจ้งข้อมูลจากคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) 

   ๑.๓) เลือกชนิดกีฬาที่นักกีฬาที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาตามระเบียบการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   ๑.๔) ในระบบจะแสดงสถานะของนักกีฬาว่า Approve (ผ่านคุณสมบัติ) สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 ๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬา เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยของนักกีฬา 
    ๒.๑) ประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา แจ้งผลการพิจารณานักกีฬาผ่าน
คุณสมบัติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ครบทุกคน 
 
๘. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

 กองกีฬาและนันทนาการ  มีการสนับสนุนการพัฒนากีฬาแบบมืออาชีพ ตามวิสัยทัศน์ของ
กองกีฬาและนันทนาการ โดยมีงานพัฒนากีฬา เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
ของนิสิต ด้วยการส่งเสริมให้นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาได้แสดงศักยภาพทางกีฬา ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ เพื่อให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์ด้านกีฬา ซึ่งรายการทีส่่งเขา้ร่วมการ
แข่งขันเป็นประจ าทุกปี คือ การส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ดังนั้น แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ      
กองกีฬาและนันทนาการ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดในหมวดต่าง ๆ ของระเบียบคณะ

๔๑ 

http://202.44.139.39/sport_student


 
 

กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย   
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙  ซ่ึงจะมีรายละเอียดที่ควรรู้ในหมวดต่าง ๆ เช่น หมวด ๑  บททั่วไป  
หมวด ๒  ก าหนดการแข่งขัน หมวด ๕  ชนิดและประเภทกีฬา หมวด ๖  การจัดการแข่งขัน เป็นต้น   
โดยเฉพาะหมวด ๓  คุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้สมัครเข้าแข่งขัน และหมวด ๔  ข้อยกเว้นในการ
สมัครเข้าแข่งขัน  ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนี้ ที่ต้องศึกษารายละเอียดใน
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เนื่องจากเป็น
กระบวนการแรกและเป็นเรื่องที่ส าคัญ ก่อนจะเริ่มในกระบวนการอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อก าหนดส าคัญของ
กระบวนการในการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทยได้ครบทุกคนในทุกชนิดกีฬา ท าให้เกิดความประทับใจและสร้างความพึงพอใจให้กับนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬาด้วย 
 
๙. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 มาตรฐานคุณภาพงานของกระบวนการนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ โดยนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาสามารถผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
๑๐๐ และมีมาตรฐานคุณภาพงานแต่ละขั้นตอนตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ ๒  มาตรฐานคุณภาพงานแต่ละขั้นตอน    

ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพงาน 
๑. จัดประชุมตัวแทนแต่ละ 
ชนิดกีฬา 
 

๑.เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ด าเนินการพิมพ์หนังสือเชิญประชุม โดยมี
รายละเอียดข้อมูลระบุวัน เวลาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย และวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมส่งหนังสือเชิญประชุม  
ครบทุกชนิดกีฬา 
๒.เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ด าเนินการจองห้องประชุมในระบบ
สารสนเทศของงานการประชุม กองกลาง (e-booking) พร้อมพิมพ์
เอกสารขอใช้ห้องประชุมจากระบบสารสนเทศของงานการประชุม 
กองกลาง (e-booking)  และส่งเรื่องให้กับงานการประชุม กองกลาง 
และพิมพ์วาระประชุม พร้อมตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง หลังผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการกองกีฬาและนันทนาการ ในเรื่อง วัน เวลา 
และรายละเอียดของวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
๓. ห้องประชุม มีความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
ไมโครโฟนและเก้าอ้ี 
๔. เอกสารต่าง ๆ ของแต่ละชนิดกีฬา ถูกต้องครบถ้วน 

 
 

๔๒ ๔๒ 



 
 

ตารางที่ ๒  (ต่อ) 

ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพงาน 
๒. รวบรวมเอกสารของนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ทีม แต่ละชนิด
กีฬา 
 

๑.เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตามแบบฟอร์ม
ส่งรายชื่อของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ให้ถูกต้องครบถ้วน และตามเวลา
ที่ก าหนด  ได้แก่  เอกสารของนักกีฬา ประกอบด้วย 
                    - ชื่อ – สกุล 
                    - ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    - ส าเนาบัตรนิสิต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    - รปูถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป  พร้อมเขียนชื่อด้านหลังรูปถ่าย 
                    - ไซต์และเบอร์เสื้อชุดแข่งขัน 
                    - เกรดเฉลี่ยสะสม   
                    เอกสารของเจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
                    - ชื่อ – สกุล 
                    - ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                    - รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลังรูปถ่าย   
                    - สังกัดคณะ/หน่วยงาน 

๓. บันทึกข้อมูลนักกีฬา 
และเจ้าหน้าที่ในระบบ
สารสนเทศการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่ง             
ประเทศไทย 
 

๑.เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
กองทะเบียนฯ เรียบร้อย ท าให้มีข้อมูลของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่
ถูกต้อง ในคลังข้อมูลอุดมศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักกีฬาในการสมัคร
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ครบทุกคน 
๒.เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา สแกนรูปภาพของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
แยกตามชนิดกีฬาครบทุกคน 
๓.เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา  บันทึกข้อมูลสมัครแข่งขันกีฬาของนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ทีมในระบบสารสนเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยได้ถูกต้องและครบทุกคน 
๔.เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา รีบด าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีม
กีฬา กรณีนักกีฬาไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดของคณะกรรมการ 
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ทันที และจะด าเนิน 
การส่งหลักฐานของนักกีฬาให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬาตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด เพ่ือให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครบทุกคน 

๔. ท าหนังสือขอใบรับรองผล
การเรียน 
 

๑.เอกสารใบรับรองผลการเรียนและใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ของนักกีฬา มีความถูกต้องครบถ้วน 

๔๓ 



 
 

ตารางที่ ๒  (ต่อ) 

ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพงาน 
๕. ส่งเอกสารเพ่ิมเติมของ
นักกีฬาตรวจสอบความถูกต้อง
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

๑. เอกสารของนักกีฬาครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดแยกตามชนิดกีฬา 

๖. นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 

๑.นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา มีรายชื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สามารถผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด
ของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) 
ครบทุกคนและทุกชนิดกีฬา 

 
๑๐. ระบบติดตามประเมินผล 
 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
กระบวนการและมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งส่งสรุปปัญหาและความเสี่ยงต่อการ
บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละข้ันตอน
ที่พบ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าให้ผู้อ านวยการกองกีฬาและนันทนาการทราบทุกสัปดาห์ และ
จะจัดท าเป็นรายงานสรุปหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินงานภายใน ๒ สัปดาห์  โดยผู้อ านวยการกอง
กีฬาและนันทนาการ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาคุณภาพงานที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อพิจารณาประเมินสมรรถนะใน   
การปฏิบัติงาน 
 
๑๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 

๑) ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย      
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓) ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ว่าด้วย          
การจัดการแข่งขันกีฬา 
  ๔) บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอเชิญประชุม 
  ๕) บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใบรับรองผลการเรียน 
  ๖) ระบบสารสนเทศการจองใช้ห้องประชุมของงานการประชุม กองกลาง           
(e-booking) 
  ๗) บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม 

๔๔ 



 
 

  ๘) บันทึกข้อความภายนอก เรื่อง ขอส่งเอกสารนักกีฬา กรณีท่ีไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
  ๙) เอกสารสรุปรายชื่อนักกีฬา กรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  ๑๐) ข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาในคลังข้อมูลอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ๑๑) ระบบสารสนเทศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 
ประเทศไทย    
 
๑๒. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 การปฏิบัติงานในกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

๑) แบบฟอร์มใบส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา 

๑๓. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
 ปัญหาและความเสี่ยงที่พบในกระบวนการปฏิบัติงาน การส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สามารถระบุประเด็นปัญหาและความเสี่ยงที่ส าคัญ
รวมทั้งแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

ตารางที่ ๓  ปัญหา/ ความเสี่ยงที่ส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหา 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

๑ จัดประชุมตัวแทนแต่ละชนิด
กีฬา 

๑) ตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา ไม่
เข้าร่วมประชุม ท าให้ไม่ทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

๑) ประสานงานกับตัวแทนชนิด
กีฬาที่ไม่เข้าร่วมประชุม มารับ
เอกสารการประชุมพร้อมชี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ในที่ประชุม  
ให้รับทราบ 
๒) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีมา 
ช่วยในการจัดส่งเอกสาร เช่น     
e-mail  แอพพิเคชั่นไลน์ เป็นต้น 

๒ รวบรวมเอกสารของ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม   
แต่ละชนิดกีฬา 
 

๑) ความล่าช้าของการส่งรายชื่อ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละ
ชนิดกีฬา 

๑) ประสานงานกับตัวแทนชนิด
กีฬาล่วงหน้า ๓ วัน ก่อนหมดเวลา
ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา  

 

๔๕ 



 
 

ตารางที่ ๓  (ต่อ) 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

๒ รวบรวมเอกสารของ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม   
แต่ละชนิดกีฬา (ต่อ) 
 

 สามารถบันทึกข้อมูลการสมัคร
แข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ได้ครบทุกชนิดกีฬาตามวัน เวลา  
ที่ก าหนดของ กกมท. และได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ครบทุกคน 
๒) หากชนิดกีฬาที่ไม่ส่งเอกสาร
ตามวัน เวลาที่ก าหนด จะหมดสิทธิ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ 

๓ บันทึกข้อมูลนักกีฬา 
และเจ้าหน้าที่ในระบบ
สารสนเทศการแข่งขัน 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 
 

๑) ระยะเวลาของการสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ในระบบสารสนเทศ ไม่สอด 
คล้องกับวัน เวลา การส่งข้อมูล
ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้า
คลังข้อมูลอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) เนื่องจากต้อง
ใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักกีฬาที่จะเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฯ 

๑) นัดปรึกษาหารือระหว่าง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬาและ   
เจ้าหน้าทีรับผิดชอบส่งข้อมูล    
เข้าไปคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ 
สกอ. ล่วงหน้า ประมาณ ๑ เดือน 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการใช้ข้อมูล
ของนิสิตจากคลังข้อมูลอุดมศึกษา
ของ สกอ.เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 

๒) ความไม่เสถียรของระบบ
สารสนเทศสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

๑) เมื่อได้ข้อมูลของนักกีฬาและ 
เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬาแล้ว       
จะตั้งเป้าหมายในการบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศทุกวัน ไม่ต่ า
กว่า ๓ ชนิดกีฬา เพื่อหลีกเลี่ยง
ความไม่เสถียรของระบบ
สารสนเทศ เมื่อมีผู้ใช้งานเป็น
จ านวนมากในช่วงวัน เวลา ที่ใกล้
ปิดระบบรับสมัครแข่งขันกีฬาฯ 

๔ ท าหนังสือขอใบรับรอง 
ผลการเรียน 

- - 

 

๔๖ 



 
 

ตารางที่ ๓  (ต่อ) 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

๕ ส่งเอกสารเพ่ิมเติมของ
นักกีฬาตรวจสอบความ
ถูกต้องตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 

- - 

๖ นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย 
 

๑) ในระบบสารสนเทศสมัคร
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ยังขึ้นข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ไม่ทราบสถานะ
ของนักกีฬาในการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฯ 
 

๑) ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูล
จากแอพพิเคชั่นไลน์กลุ่มกีฬา ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักกีฬา จะแจ้งข้อมูลของนักกีฬา
ให้แต่ละสถาบันทราบ 
๒) ประสานงานทางโทรศัพท์กับ
กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักกีฬา เพื่อทราบผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ
ได้ครบทุกคน 

 

๑๔. ข้อเสนอแนะในการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่ง
ประเทศไทย 
 จากกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ มีหลายขั้นตอน      
ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสะดวก รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น จึงควรก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนงานปฏิบัติการให้กระชับมากขึ้น เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามก าหนดเวลา หรือก่อนระยะเวลาที่ก าหนด จากกระบวนการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ในขั้นตอนที่ ๓  บันทึกข้อมูลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในระบบสารสนเทศการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซ่ึงจะมีรายละเอียดงานที่ค่อนข้างมาก โดยมีการน าระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลของนักกีฬาในการสมัครแข่งขันกีฬาฯ และจะตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักกีฬาจากคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ.  ที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูลนิสิต  
ทุกชั้นปี เข้าไปในคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ. ตามวัน เวลาที่ก าหนด ซ่ึงเกิดปัญหาในการใช้ข้อมูล
ในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา  เนื่องจากวัน เวลา ที่ไม่สอดคล้องกันในการส่งข้อมูลนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ. กับการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูลอุดมศึกษาเพ่ือ

๔๗ 



 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพาเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษาของ สกอ. ก่อน  จึงจะด าเนินการบันทึกข้อมูลสมัครแข่งขันของนักกีฬา
ท าให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลสมัครแข่งขันกีฬาฯ  ดังนั้น เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา จึงเร่ง
ด าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าคลังข้อมูล
อุดมศึกษาของ สกอ. ก่อนล่วงหน้าประมาณ ๑ เดือน จะท าให้การส่งข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา กับการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬามีความสอดคล้องกัน 
และหลีกเลี่ยงความไม่เสถียรของระบบสารสนเทศสมัครแข่งขันกีฬาฯ ในการบันทึกข้อมูลในระบบ
สมัครแข่งขันกีฬาฯ ให้ส าเร็จทันตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ครบทุกชนิดกีฬา ท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน 
และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

๔๘ 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 
ก ๑. ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ก ๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ 
        แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ก ๓. ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ว่าด้วย การจัดการ 
        แข่งขันกีฬา  

ก ๔. บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 ก ๕. บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม 

ก ๖. บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใบรับรองผลการเรียน 
 ก ๗. บันทึกข้อความภายนอก เรื่อง ขอส่งเอกสารนักกีฬา กรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการ 
        เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
 ก ๘. เอกสารสรุปรายชื่อนักกีฬา กรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
        มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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ก ๑. ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ก ๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน 
       กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ก ๓. ตัวอย่าง  ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬากรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ 
      (ประกาศการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา จัดท าขึ้นตามท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศและมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นผู้ก าหนด) 
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๗๙ 



 
 

 
 

 

๘๐ 



 
 

 

 

๘๑ 



 
 

 

๘๒ 



 
 

 
 

๘๓ 



 
 

ก ๔. บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 

 
 
 

๘๔ 



 
 

ก ๕. บันทึกข้อความภายใน เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม 
 

 
 

๘๕ 



 
 

ก ๖. บันทึกข้อความภายใน เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใบรับรองผลการเรียน 
 

 
 
 
 

๘๖ 



 
 

ก ๗. บันทึกข้อความภายนอก เรื่อง  ขอส่งเอกสารนักกีฬา กรณีท่ีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการเข้าร่วม 
       การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 

๘๗ 



 
 

ก ๘.  เอกสารสรุปรายชื่อนักกีฬา กรณีท่ีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
        มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๘ 



 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

 
ข ๑. แบบฟอร์มใบส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๙ 



 
 

ข ๑. ตัวอย่าง  แบบฟอร์มใบส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา 
 

ใบส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา กรีฑา 

 ชื่อ-สกลุ ไซต์
เสื้อ 

ส าเนาบัตรประชาชน 
วันเดือนปีเกิด 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ 
ใบ  

(เขียนช่ือด้านหลัง) 

  สังกัด 
   คณะ/

หน่วยงาน 
ผู้จัดการทีม      
ผู้ฝึกสอน      
ผู้ฝึกสอน      
ผู้ฝึกสอน      

 

กรีฑา 
ที ่ ชื่อ – สกุล ไซต์

เสื้อ 
เบอร์
เสื้อ 

เลขบัตรประชาชน 
 

รูปถ่าย 1 นิ้ว    1 ใบ 
(เขียนชื่อด้านหลัง) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

                  ...................................... 
                      (..........................................) 

        ผู้จัดการทีมกรีฑา 

๙๐ 



 
 

ประเภทของการแข่งขัน 

ประเภทลู่ บุคคลชาย 

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑.  วิ่ง ๑๐๐ เมตร  ๑  

๒  
๒.  วิ่ง ๒๐๐ เมตร  ๑  

๒  
๓.  วิ่ง ๔๐๐ เมตร ๑  

๒  
๔.  วิ่ง ๘๐๐ เมตร ๑  

๒  
๕.  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ๑  

๒  
๖.  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ๑  

๒  
๗.  วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร ๑  

๒  
๘.  วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร ๑  

๒  
๙.  วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร ๑  

๒  
๑๐.  วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร ๑  

๒  
๑๑.  เดิน ๑๐,๐๐๐ เมตร ๑  

๒  
 

ประเภทลู่ ทีมชาย 

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑.  วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร  ๑  

๒  
๓  
๔  

๒.  วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร  ๑  
๒  
๓  
๔  

 
 

๙๑ 



 
 

ประเภทลาน บุคคลชาย 

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑.  ทุ่มน้ าหนัก  ๑  

๒  
๒.  ขว้างจักร ๑  

๒  
๓.  ขว้างค้อน ๑  

๒  
๔.  พุ่งแหลน ๑  

๒  
๕.  กระโดดไกล ๑  

๒  
๖.  กระโดดสูง ๑  

๒  
๗.  กระโดดค้ า ๑  

๒  
๘.  เขย่งก้าวกระโดด ๑  

๒  
 

ประเภทรวม บุคลลชาย 

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑. ทศกรีฑา  ๑  

๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๒ 



 
 

ประเภทลู่ บุคคลหญิง  

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑.  วิ่ง ๑๐๐ เมตร  ๑  

๒  
๒.  วิ่ง ๒๐๐ เมตร  ๑  

๒  
๓.  วิ่ง ๔๐๐ เมตร ๑  

๒  
๔.  วิ่ง ๘๐๐ เมตร ๑  

๒  
๕.  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ๑  

๒  
๖.  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ๑  

๒  
๗.  วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร ๑  

๒  
๘.  วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร ๑  

๒  
๙.  วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร ๑  

๒  
๑๐.  เดิน ๕,๐๐๐ เมตร ๑  

๒  
 

ประเภทลู่ ทีมหญิง 

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑.  วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร  ๑  

๒  
๓  
๔  

๒.  วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร  ๑  
๒  
๓  
๔  

 
 
 
 
 

๙๓ 



 
 

ประเภทลาน บุคคลหญิง 

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑.  ทุ่มน้ าหนัก  ๑  

๒  
๒.  ขว้างจักร ๑  

๒  
๓.  ขว้างค้อน ๑  

๒  
๔.  พุ่งแหลน ๑  

๒  
๕.  กระโดดไกล ๑  

๒  
๖.  กระโดดสูง ๑  

๒  
๗.  กระโดดค้ า ๑  

๒  
๘.  เขย่งก้าวกระโดด ๑  

๒  
 

ประเภทรวม บุคลลหญิง 

ที ่ รายการ ล าดับ ช่ือ – สกุล 
๑. สัตตกรีฑา  ๑  

๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๔ 



 
 

         ประวัติของผู้จัดท า 
 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นางสาววรอนงค์    ทองระอา 
  (ภาษาอังกฤษ) MISS WORAANONG  THONGRA-AR  

วัน เดือน ปี เกิด   ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๔/๓  ถนนบางแสนล่าง  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมือง  
    จังหวัดชลบุร ี

สถานที่ท างาน   กองกีฬาและนันทนาการ ส านักงานอธิการบดี  
    มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๓๙   บธ.บ.(บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พ.ศ. ๒๕๕๕   รป.ม.(บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ. ๒๕๔๕   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารสถานที่   

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกีฬาและนันทนาการ   

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

๙๕ 


