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ห้องแอโรบิก ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
---------------------------------- 

 

๑. ชื่อโครงการ    

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   

    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ            ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 

            ด้านบริการวิชาการ                                 อ่ืนๆ ระบุ .....คุณธรรมและจริยธรรม...... 

๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน   

นอกแผนปฏิบัติงาน  ในแผนปฏิบัติงาน ...ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์.... 
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๖.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  

ต่อเนื่อง    ใหม่ 

๗.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (การพัฒนาลักษณะนสิัย ประพฤติดี มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม) 
 ด้านความรู้ (ความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี)         

              ด้านทักษะทางปัญญา (ประยุกต์ความรู้ แนวคดิ หลักการ เพื่อใช้คิดเพื่อการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์)          
  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
             (สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรส์ถิติ) 

๘.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การผลิตบัณฑิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

๙.  หลักการและเหตุผล 

 สโมสรนิสิตเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของนิสิต ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนานิสิต
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการความรู้ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเป็นหน่วยประสาน
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ให้การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๘  
ข้อที่ ๑๙ “นายกสโมสรนิสิตคณะจะต้องได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะและให้นายกสโมสรนิสิตคณะ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง และให้คณบดีส่งค าสั่งแต่งตั้งให้กองกิจการนิสิต”  
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีคณะกรรมการสโมสรนิสิต
เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมและประสานงานระหว่างนิสิตและคณะฯ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะฯ  
และมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดดังกล่าวก าลังหมดวาระลงในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
ดังนั้น จึงต้องมีการสรรหาคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษาต่อไป  
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต รวมทั้งเพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
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๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑)  เพ่ือสรรหานายกสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๒)  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการด าเนินกิจกรรมภายในคณะฯ ให้นิสิตได้ตระหนักถึง 
สิทธิหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยในการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตสโมสรนิสิตเพ่ือท าหน้าที่ 
เป็นผู้แทนของมวลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑.  วันและเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

  ห้องแอโรบิก ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๓.  ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 

 นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๓    

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

กุมภาพันธ์ มีนาคม 

๒-๘ ๙-๑๕ ๑๖-๒๒ ๒๓-๒๙ ๑-๗ ๘-๑๔ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

๑) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตและผู้น ากลุ่มนิสิต 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

      

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) 

๓) จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ และแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 

      

๔) ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ       

๕) ประกาศรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

      

๖) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม       

๗) ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง       

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)  

๘) ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เพ่ือสรุปผล 
การด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งนี้ 

      

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการพัฒนาการจัดกิจกรรม (Act) 

๙) รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ต่อคณบดี  
เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรม และน าข้อเสนอแนะไปใช้ 
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๑๕.  การพัฒนาการจัดโครงการจากครั้งท่ีผ่านมา 

 การจัดเวรคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย 
โดยให้นิสิตทุนของคณะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๖.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 การจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยการลงคะแนนเลือกจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ส าหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียง 
จากการเลือกตั้งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ก าหนดการจัดกิจกรรม 
 -  ประกาศรับสมัคร    ๑๔ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 -  ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง   ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 -  นับคะแนน    ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 -  ประกาศผลการเลือกตั้ง   ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  เสนอรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑)  ตรวจสอบรายชื่อและลงชื่อกับคณะกรรมการฯ ที่โต๊ะลงทะเบียน 
 ๒)  รับบัตรเลือกตั้งที่มีตราประทับของคณะฯ และเดินเข้าไปยังคูหาเลือกตั้ง 
 ๓)  กากบาท X ลงในช่องด้านขวา ในช่องทีท่่านประสงค์จะลงคะแนน 
 ๔)  พับบัตรเลือกตั้งเป็น ๒ ส่วน และหย่อนลงหีบเลือกตั้ง 
 ๕)  เดินออกไปทางช่องทางออกด้านขวา 

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 - 
 
 
 
 

บัตรเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องแอโรบิก ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ภายใน “ช่องลงคะแนนด้านขวา เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น” 

หมายเลยผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร 
ช่องลง 
คะแนน 

๑   
๒   

ถ้าไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวานี้  
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

๑๘.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ๑)  นายกสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  นิสิตเกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในคณะฯ และได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ตามระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   

๑๙.  ผลส าเร็จของโครงการ  

 ๑)  ได้รับนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ได้รับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 จัดสรรเวลาการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ครอบคลุมตลอดเวลา 
เลือกตั้ง โดยขอความร่วมมือจากตัวแทนนิสิตกลุ่มอ่ืนๆ ที่ไม่มีการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
----------------------------------- 

 
 

 -  ประกาศรับสมัคร    ๑๔ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 -  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 -  ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง   ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
       ณ ห้องแอโรบิก ชั้น ๑ 

 -  นับคะแนน    ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
       เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ณ ห้องแอโรบิก ชั้น ๑ 

 -  ประกาศผลการเลือกตั้ง   ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 -  เสนอรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

----------------------------------- 
 
 
 
 
 



 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธ์ิท้ังหมด
รำยกำร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธ์ิ 287 328 315 295
 จ ำนวนผู้มีสิทธ์ิท้ังหมด 692 677 669 572

 คิดเป็น (%) 41.5% 48.5% 47.1% 51.6%

ช้ันปี 1 2 3 รวม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
 ผู้มำใช้สิทธ์ิ 92 56 48 196
 จ ำนวนท้ังหมด 107 58 66 231
 คิดเป็น % 86.0% 96.6% 72.7% 84.8% 59.5% 48.4.%

ช้ันปี 1 2 3 รวม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
 ผู้มำใช้สิทธ์ิ 16 33 3 52
 จ ำนวนท้ังหมด 65 40 34 139
 คิดเป็น % 24.6% 82.5% 8.8% 37.4% 62.7% 31.4%

ช้ันปี 1 2 3 รวม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
 ผู้มำใช้สิทธ์ิ 89 25 19 133
 จ ำนวนท้ังหมด 123 75 48 246
 คิดเป็น % 72.4% 33.3% 39.6% 54.1% 43.3% 55.4%

**จ ำนวนนิสิตท่ีมำใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมำกท่ีสุด ได้แก่ นิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
 มาใช้สิทธ์เลือกต้ัง จ านวน 56 คน จากจ านวนท้ังหมด 58 คน คิดเป็น 96.6%   

 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ

 สำขำวิชำส่ือสำรมวลชนทำงกีฬำ

 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ

สรุปผลกำรเลือกต้ังนำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

 1.  หมายเลข 1 นายสิรภาพ อู่อรุณ
 2.  หมายเลข 2 นายนที ชีวพูนผล

รวมท้ังหมด

57
245

381

 3.  ผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน

รำยกำร ผลกำรลงคะแนน

 4.  บัตรเสีย

วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 (เวลำ 09.00-16.00 น.) ณ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ

49
30

สรุปจ ำนวนผู้มำใช้สิทธ์ิเลือกต้ังนำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ปี 2563
381
616

61.9%

หมำยเหตุ





  

 

 

เลือก     หมายเลข ๒ 
 

 

 

 

 

 

 
นายนที ชีวพูนผล 

เลือก     หมายเลข ๑ 
 

 

 

 

 

 

 
นายสิรภพ อู่อรุณ 



-  ส ำเนำ  - 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่        /๒๕๖๓ 

เรื่อง  ระเบียบการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
---------------------------------- 

 
 เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ก ำลังจะหมดวำระลง  
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จึงได้ก ำหนดให้มีกำรสรรหำนำยกสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ซึ่งตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๘ ข้อที่ ๑๙ “นำยกสโมสรนิสิตคณะจะต้องได้มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป
ภำยในคณะและให้นำยกสโมสรนิสิตคณะเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรต่อคณบดีเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง และให้
คณบดีส่งค ำสั่งแต่งตั้งให้กองกิจกำรนิสิต” นั้น 
 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอประกำศระเบียบกำรเลือกตั้ง
นำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้ลงสมัคร 
๑.  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

 ๑.๑  เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๒  ไม่อยู่ระหว่ำงได้รับอนุมัติจำกทำงมหำวิทยำลัยให้ลำพักกำรเรียนหรือพ้นสภำพนิสิต 
 ๑.๓  ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องแสดงบัตรประจ ำตัวนิสิตหรือบัตรที่หน่วยรำชกำรออกให้ เป็นหลักฐำน

เพ่ือใช้ในกำรเลือกตั้ง หรือเอกสำรที่บ่งบอกถึงควำมเป็นนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ตำมควำมเห็นชอบ 
ของคณะกรรมกำรเลือกตั้ง 
๒.  ผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้ง 
 ๒.๑  เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ชั้นปี ๑ - ๓  
 ๒.๒  ไม่อยู่ระหว่ำงได้รับอนุมัติจำกทำงมหำวิทยำลัยให้ลำพักกำรเรียนหรือพ้นสภำพนิสิต 
 ๒.๓  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 ๒.๔  มีควำมรับผิดชอบ มีจิตอำสำ มีควำมเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับผู้อื่น 
 ๒.๕  มีควำมประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยนิสิต 

การลงสมัครเลือกตั้ง 
๓.  การสมัครเลือกตั้ง  
  ๓.๑  ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครรับเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด ๒ นิ้ว หน้ำตรง ไม่สวมแว่นและ 
ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวนิสิต 
  ๓.๒  รับใบสมัครและส่งเอกสำรใบสมัครรับเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิตฯ ได้ที่ฝ่ำยพัฒนำนิสิต
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 



วิธีการเลือกตั้ง 
๔.  บัตรเลือกตั้ง 

 ๔.๑  บัตรเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ เป็นบัตรที่ประทับด้วยตรำ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 ๔.๒  บัตรเลือกตั้งจัดท ำขึ้นโดยฝ่ำยพัฒนำนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
๕.  หีบเลือกตั้ง 

  ๕.๑  ลักษณะของหีบ จะต้องอยู่ในสภำพที่ปิดผนึกเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยของกำรแกะหรือฉีกขำด  
  ๕.๒  คณะกรรมกำรเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ จะเป็นผู้ปิดและเปิดหีบเลือกตั้ง  

ตำมก ำหนดกำรเลือกตั้ง 
๖.  ก าหนดการเลือกตั้ง 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา สถานที ่
๑ ประชำสัมพันธ์และรับสมัคร ๑๔-๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องฝ่ำยพัฒนำนิสิตฯ 
๒ วันเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิต 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ห้องแอโรบิค ชั้น ๑ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๓ นับคะแนนกำรเลือกตั้ง ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
เวลำ ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องแอโรบิค ชั้น ๑ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๔ ประกำศผลกำรเลือกตั้ง  ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
๕ เสนอรำยชื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สโมสรนิสิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
๙ มีนำคม ๒๕๖๓ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 

   ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                        
                                    (ลงชื่อ)            นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
                            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                                                       คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                                             ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
อัฐพร โสวัตร์ 

(นำยอัฐพร โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 

 
 



 

ขั้นตอนการใช้สทิธิเ์ลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องแอโรบิค ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

๑)  แสดงบัตรประจ ำตัวนิสิต ตรวจสอบและลงชื่อกับคณะกรรมกำรฯ ที่โต๊ะลงทะเบียน 

๒)  รับบัตรเลือกตั้งที่มีตรำประทับของคณะฯ และเดินเข้ำไปยังคูหำเลือกตั้ง 

๓)  กำกบำท X ลงในช่องด้ำนขวำ ในช่องที่ท่ำนประสงค์จะลงคะแนน 

๔)  พับบัตรเลือกตั้งเป็น ๒ ส่วน และหย่อนลงหีบเลือกตั้ง 

๕)  เดินออกไปทำงช่องทำงออกทำงด้ำนขวำ 

 

 

ตัวอย่างเลือกตั้ง 



- ส ำเนำ - 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่๐๐๐๓/๒๕๖๓ 
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------------- 
 

   ตำมท่ี คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิต  
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหำนำยกสโมสรนิสิตและ
คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ของนิสิตในกำรด ำเนินกิจกรรมภำยในคณะฯ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงสิทธิหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตย 
ในกำรใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิต เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนของมวลนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
ซึ่งมีก ำหนดกำรเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องแอโรบิค ชั้น ๑ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ นั้น                   

   ในกำรนี้ คณะฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกำศผลกำรเลือกตั้ง
นำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  -  อันดับ ๑ ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข ๒ นายนที ชีวพูนผล  จ านวน 245 คะแนน 
  -  อันดับ ๒ ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข ๑ นายสิรภาพ อู่อรุณ  จ านวน 57 คะแนน 
  -  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน      จ านวน 49 คะแนน 
  -  บัตรเสีย       จ านวน 30 คะแนน 
 ทั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 381 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 616 คน  
คิดเป็น 61.9% โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
 

 ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     (ลงชื่อ)                   นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  
                             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                         คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                   ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
  

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

อัฐพร  โสวัตร์ 
 (นำยอัฐพร  โสวัตร์)    

นักวิชำกำรศึกษำ 
 
 



- ส ำเนำ - 
 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๐๒๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
------------------------------------- 

 

          เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในข้อ ๑๔ (๑) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำท่ี ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่องกำรมอบอ ำนำจของผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ให้ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ผู้รักษำกำรแทน 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำน หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในสว่นงำน หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำรแทน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีรำยชื่อ  
ดังนี้  

1. นายนที ชีวพูนผล   ต าแหน่ง นายกสโมสรนิสิต  
2. นายโมไนย บุญร่ม   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจกรรม 

และ ฝ่ายวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  
3. นางสาวอภิญญา สกุลแสง   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายบริหาร  
4. นายภควัต อุตมะ    ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษ  
5. นายพจนัตย์ อู่ทรัพย์   ต าแหน่ง ฝ่ายวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
6. นายแอนโทนี่ รัชชานนท์ จงจักรพันธ์ ต าแหน่ง ฝ่ายกีฬา 
7. นายสิรวิชญ์ ประทุมมา   ต าแหน่ง ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
8. นางสาวฐิตาภรณ์ สบู่ม่วง   ต าแหน่ง เลขานุการ 
9.   นายณัฐภัทร น้อยบาท   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
10.   นางสาวทัศนีย์ เสาะแสวง  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
11.   นายนันทกร สรณะ   ต าแหน่ง ฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์  
12.   นายณัฐพงศ์ มังกร   ต าแหน่ง ฝ่ายอาคารและสถานที่  
13.   นางสาวสุพิชชา อินทศร   ต าแหน่ง ฝ่ายสารณียากร  
14.   นายสิรภพ อู่อรุณ   ต าแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
15.   นายสุทธิรักธิ์ สีสรรค ์   ต าแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ  
16.   นายศุภชัย ศรีสมบัติ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ  
17.   นายภูมินทร์ ศรีคงรักษ์   ต าแหน่ง ฝ่ายระเบียบวินัย  
18.   นางสาววัลวภิา บุญถาวร  ต าแหน่ง ฝ่ายพยาบาล  
19.   นางสาวรุ้งฟ้า ลม้ายทอง   ต าแหน่ง ฝ่ายสันทนาการ  
20.   นางสาวภัทรพรรณ ผลประเสริฐ  ต าแหน่ง ฝ่ายผู้น าเชียร์ 



- ๒ - 
 

 

 

 โดยมีอ ำนำจและหน้ำที ่ดังนี้           
 ๑)  จัดท ำแผนงำนและงบประมำณของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๓ ร่วมกับฝ่ำยพัฒนำนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เพื่อเสนอของบประมำณของฝ่ำยต่อคณะฯ และเสนอ 
ของบประมำณค่ำบ ำรุงกิจกรรมนิสิตและค่ำบ ำรุงกีฬำต่อกองกิจกำรนิสิต   
 ๒)  บริหำรและด ำเนินงำนตำมแผนงำนสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวมถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และมหำวิทยำลัยบูรพำ   
 ๓)  เป็นตัวแทนในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงนิสิตกับคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ 
เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่คณะฯ และมหำวิทยำลัยจัดขึ้น 
  ๔)  ปกป้องรักษำผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ภำยใต้ขอบเขตกฎหมำยและกฎระเบียบของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ๕)  รับผิดชอบดูแลกำรจัดกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์- 
กำรกีฬำ และรับผิดชอบดูแลรักษำเอกสำร ตลอดจนพัสดุครุภัณฑ์ของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๖)  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติให้คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
รับทรำบทุกกิจกรรม ตลอดจนจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และน ำเสนอเพ่ือส่งมอบงำน 
ให้กับคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำชุดใหม่ เมื่อคณะกรรมกำรชุดนี้หมดวำระลง 
  โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ในวันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดวำระในวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
  

 
   (ลงชื่อ)                        นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 

ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
          

 
อัฐพร โสวัตร์ 

(นำยอัฐพร โสวัตร์) 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 


