
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

และกิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (Performance Report) 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

และกิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ผู้รับผิดชอบ ๑) ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๒) คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2562  
ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานิสิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต”  
วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของผู้น านิสิต  

๒) เพ่ีอมอบโอวาทนโยบายในการด าเนินงานของคณะฯ ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ 
กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑) ผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๒) ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน ๒๙ คน 
จ านวน ๓ คน 
จ านวน ๓๒ คน 

กิจกรรมที่ส าคัญ        ก่อนเริ่มการประชุม ๑๕ นาที ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าท าการทดสอบระบบการประชุม 
ทาง Application “Hangouts Meet” โดย วิธีการดังนี้ 
๑)  ดาวน์โหลด Application “Hangouts Meet” ลงในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 
๒)  Log in เข้าระบบ โดยใช้ gmail ของตนเอง 
๓)  ใส่รหัสในการประชุมครั้งนี้ คือ “FSS 27-04-2563” 
      ซ่ึงกิจกรรมที่ส าคญัในการประชุมออนไลน์ มีดังนี้ 
๑) นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ น าเสนอ “ผลการด าเนินงานและ
ส่งมอบงานของสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
๒) กิจกรรมถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของสโมสรนิสิต 
๓) ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔) ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการด าเนินงานของคณะฯ ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๕) ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระยะเวลา/สถานที่ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
ผ่านช่องทาง Application “Hangouts Meet” 

งบประมาณ - 
 

- 



- ๒ - 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (Performance Report) 
ประโยชน์ที่ได้รับ ๑) ผู้น านิสิตได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาสามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนและการท างานได้  
๒) ผู้บริหารของคณะฯ ไดม้อบโอวาทนโยบายในการด าเนินงาน ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
ชุดใหม่ โดยข้อมลูที่ได้รับน าไปใช้ในการวางแผนงานของสโมสรนิสิตต่อไป 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

การด าเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประสบผลส าเร็จ 
มากกว่า ๙๐% 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงานครั้งนี้ 

๑) ผู้น านิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน 
๒) ควรให้ผู้น านิสิตทุกคนได้น าเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองได้รับตลอดระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑) นัดหมายก าหนดการจัดกิจกรรมให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน 
๒) จัดท าแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสโมสรนิสิต และให้ผู้น า
นิสิตได้น าเสนอทุกคน เพ่ือถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
จะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาและเกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลากหลายประเด็นมากยิ่งข้ึน 

ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

 

ก าหนดการประชุมผ่านทาง Application “Hangouts Meet” 
กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

และ กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

เวลา กิจกรรม 
กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา  
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ๔. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๐ น. เปิดการประชุม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๓.๑๐ - ๑๓.๓๐ น. น าเสนอ “ผลการด าเนินงานและส่งมอบงานของสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. กิจกรรมถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของสโมสรนิสิต 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- อาจารย์ปัญญา อินเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
- ประธานสาขาวิชา ๓ ท่าน 

กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการด าเนินงานของคณะฯ  
ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- อาจารย์ปัญญา อินเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
- ประธานสาขาวิชา ๓ ท่าน 

๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น.  ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 


