
 
โครงการกีฬาประเพณีสานสัมพันธ ์ประจ าปีการศึกษา 2555 

 “นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกษมเกมส”์ คร้ังที่ 1 

ชื่อโครงการ  โครงการกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
ภายใต้ชื่อโครงการ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกษมเกมส์” ครั้งที่ 1 

     
ประเภทกิจกรรม  ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 
เจ้าของโครงการ  คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
ที่ปรึกษาโครงการ   อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1   จ านวน    34   คน 
 2. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2   จ านวน    35   คน 
 3. อาจารย์และเจา้หน้าที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน      6   คน 
 4. คณะท างานและคณะกรรมการตัดสิน    จ านวน      5   คน 
    รวมทั้งหมด    จ านวน    80    คน 
   
หลักการและเหตุผล 

กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี ทั้งยังส่งเสริมให้รู้จักการเคารพ   
กฎกติกามารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน น าไปสู่การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมพลานามัยและมิตรภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จึงเห็นควรจัดท าโครงการกีฬาประเพณี
สานสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่อโครงการ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกษมเกมส์” ครั้งที่ 1 ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาดว้ยกัน 
 3. เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีมของนักศึกษา 
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วัน เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ 
 วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

ณ  อาคารเกษมทัศนา (อาคาร Sports Complex) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 นักศึกษามีสุขภาพพลานามยัที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 2 คณาจารย์ เจา้หน้าที่ และนกัศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 3 นักศึกษามีทักษะการท างานเป็นทีม 
 
หมายเหต ุ

ประเภทกีฬาที่ท าการแข่งขัน มีดังนี้ 
1. กีฬาแชร์บอล  ประเภททีมชายและทีมหญิง 
2. กีฬาฟุตซอล  ประเภททีมชาย 
3. กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู ่ ประเภทหญิงคู่  และประเภทคู่ผสม 
4. กีฬาโบว์ลิ่ง  ประเภททีมชาย ประเภททีมหญิง ประเภททีมผสม 
5. กีฬาตะกร้อ  ประเภททีมชาย 

  6. กีฬาพื้นบ้าน 
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ก าหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ 

“นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกษมเกมส”์ คร้ังที่ 1 
ณ อาคารเกษมทัศนา (อาคาร Sport Complex) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

วันอาทิตย์ที ่23 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
******************************************************** 

 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.15 น.  ผู้แทนนักศึกษากล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
    ประธานในพิธีกลา่วเปิดการแข่งขัน 

กีฬาประเพณีสัมพันธ์ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกษมเกมส”์ ครั้งที่ 1 
เวลา 09.15 – 10.15 น.  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล (อาคาร Sport Complex ชั้น 12) 
เวลา 10.15 – 11.00 น.  การแข่งขันกีฬาแชร์บอล (อาคาร Sport Complex ชั้น 12) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  การแข่งขันกีฬาตะกร้อ (อาคาร Sport Complex ชั้น 12) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (อาคาร Sport Complex ชั้น 11) 
    1. ประเภทชายคู่ 
    2. ประเภทหญิงคู่ 
    3. ประเภทคู่ผสม 
เวลา 14.30 - 16.30 น.  การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง (อาคาร Sport Complex ชั้น 11) 
    1. ประเภททีมชาย (3 คน) 
    2. ประเภททีมหญิง (3 คน 
    3. ประเภททีมผสม (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) 
เวลา 16.30 – 17.30 น.  การแข่งขันกีฬาฮาเฮ (อาคาร Sport Complex ชั้น 12) 
เวลา 17.30 น.   มอบรางวัล 
    ปิดการแข่งขัน 
 

................................................................................... 
     
 
 
 
 
 
 
 


