
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ “ส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-------------------------- 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการ “ส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

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/รับผิดชอบต่อสังคม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ ...............................................................     

๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน  

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

ต่อเนื่อง    ใหม่ 

๗.  สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ 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.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

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

๙.  หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ (แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 ขณะนี้ปรากฎว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยดีขึ้น 
เป็นล าดับ การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ ดังนี้ 
 ๑.  มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนในที่ตั้งท้ัง ๓ วิทยาเขต ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เว้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ้นอีกจนอาจเป็นอันตรายหรือมีการประกาศมิให้สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในที่ตั้งจากรัฐบาล 
 ๒.  มหาวิทยาลัยจะจัดมาตรการป้องกันบุคคลจากการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อในการจัด 
การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เช่น 
  ๒.๑  การลดความหนาแน่นของห้องเรียน โดยการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียน หรือจัด 
การเรียนการสอนสลับเวลาเรียน รวมทั้งการใช้การเรียนการสอนออนไลน์เสรอม ส าหรับรายวิชาที่มีผู้เรียน 
จ านวนมาก 
  ๒.๒  การงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของบุคคลเป็นจ านวนมาก หรือให้ด าเนินการผ่านระบบ 
ออนไลน์แทน เช่น การปฐมนิเทศ กิจกรรมรับน้อง ฯลฯ 
  ๒.๓  ก าหนดให้นิสิตและบุคลากรต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา  
การจัดบริการน้ ายาล้างมือให้บริการในทุกจุด 
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  ๒.๔  การท าความสะอาดและก าจัดเชื้อในบริเวณต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการ 
ปรับปรุงและท าความสะอาดระบบการปรับอากาศและระบายอากาศ 
  ๒.๕  การจัดระบบคัดกรองบุคคลในการเข้าไปใช้งานพ้ืนที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
โดยการใช้แอพพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยงบุคคล และการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร 
  ๒.๖  แผนการบริหารความเสี่ยงและการเผชิญเหตุในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย  
หรือในกรณีท่ีการแพร่ระบาดทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 ๓.  ขอให้นิสิตและบุคลากรติดตามประกาศแนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
อย่างใกล้ชิด    
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความเป็นไปได้ 
สูงสุด และเป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดฯ ดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงหากมีการจัด 
การเรียนการสอนตามปกติ คณะฯ จะต้องด าเนินรักษามาตรการพ้ืนฐาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การนั่งเรียนและท ากิจกรรมที่ต้องเว้นระยะ การจ ากัดการใช้ลิฟท์ การเปิด 
ห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่สามารถมีกิจกรรมท าร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ และหากมีการเรียน 
ออนไลน์ นิสิตจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ฝ่ายพัฒนานิสิต 
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ “ส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓” เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการก าหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน 
การสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนิสิตได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒)  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการก าหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน 
การสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนิสิตได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๑.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

 ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ - ๔ 
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๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
พ.ค. มิ.ย. 

๑๘-๒๔ ๒๕-๓๑ ๑-๗ ๘-๑๔ ๑๕-๒๑ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) วางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

     

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ และด าเนินงานตามแผนงาน (Do) 
๒) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      
๓) จัดท าแบบส ารวจออนไลน์ และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

     

๔) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน      
๕) ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรับทราบทุกช่องทาง
การติดต่อ 

     

๖) ด าเนินการส ารวจแบบสอบถาม 
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

     

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Check) 
๗) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ 

     

๘) ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานโครงการฯ 

     

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๙) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
เสนอต่อคณบดี เพ่ือสรุปผลการโครงการฯ และ
น าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นมา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

     

 
๑๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 แบบส ารวจความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
ค าชี้แจง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ความเป็นไปได้สูงสุด และเป็นไปตามมาตรการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว หากมีการเรียนการสอนตามปกติ คณะฯ ต้องรักษามาตรการพ้ืนฐาน 
เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การนั่งเรียนและท ากิจกรรมที่ต้อง 
เว้นระยะการจ ากัดการใช้ลิฟท์ การเปิดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเท และไม่สามารถมีกิจกรรมท าร่วมกันเป็นกลุ่ม
ใหญ่ได้ หากมีการเรียนออนไลน์ นิสิตต้องมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสาร คณะฯ จึงขอให้นิสิต 
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ตอบแบบส ารวจความพร้อมในการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตามความเป็นจริง
ของนิสิต เพ่ือประกอบการพิจารณาให้เหมาะสม ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนมาก
ที่สุด โดยมีข้อค าถาม ดังนี้ 
 1.  สาขาวิชาที่นิสิตศึกษา 

-  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
-  สื่อสารมวลชนทางกีฬา 
-  การจัดการและการสอนกีฬา 

 2.  ชั้นปีที่นิสิตศึกษา 
-  ปีที่ 1 
-  ปีที่ 2 
-  ปีที่ 3 
-  ปีที่ 4 
-  อ่ืนๆ 

 3.  นิสิตมีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถใช้เพ่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
-  โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) 
-  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) 
-  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Laptop) 
-  แทบเล็ต (Tablet) 
-  ไม่มีอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

 4.  ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นิสิตใช้ 
-  AIS 
-  TRUE 
-  DTAC 
-  อ่ืนๆ 

 5.  หากคณะต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตจะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางใด 
-  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ WIFI ที่บ้าน/หอพัก 
-  อินเทอร์เน็ตมือถือ 3G/4G/5G  (แบบไม่จ ากัดความเร็ว) 
-  อินเทอร์เน็ตมือถือ 3G/4G/5G  (แบบจ ากัดความเร็ว) 
-  ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน 
-  อ่ืนๆ 

 6.  ระดับคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นิสิตใช้ 
   -  ดีมาก 
   -  ดี 
   -  ปานกลาง 
   -  พอใช้ 
   -  ไม่ด ี
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 7.  ความพร้อมในการเรียนของนิสิตถ้าคณะต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   -  มากที่สุด 
   -  มาก 
   -  ปานกลาง 
   -  น้อย 
   -  น้อยที่สุด 
 8.  ความพร้อมในการเรียนของนิสิตถ้าคณะต้องจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ  

-  มากที่สุด 
   -  มาก 
   -  ปานกลาง 
   -  น้อย 
   -  น้อยที่สุด 
 9.  ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
   -  นิสิตได้รับเชื้อ COVID-19 
   -  บุคคลในครอบครัวนิสิตได้รับเชื้อ COVID-19 
   -  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเชื้อ COVID-19 
 10.  หากคณะฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตจะศึกษาจากท่ีใด 
   -  บ้านพักอาศัยปัจจุบัน 

-  หอพักในมหาวิทยาลัย 
-  หอพักนอกมหาวิทยาลัย 
-  อ่ืนๆ 

 11.  ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 12.  เบอร์โทรศัพท์มือถือติดต่อของนิสิต 
 13.  ข้อเสนอและความคิดเห็นอื่นๆ 

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 - 
 
๑๗.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

                 ๑)  ได้รับข้อมูลการส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางและเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนิสิตได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และ 
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒)  เป็นการด าเนินการเชิงรุกของคณะฯ ในการสร้างมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นของนิสิตและผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ 
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๑๘.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

  - 

๑๙.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 การจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแนวทาง 
และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนิสิตได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 
๑) จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนน้อย ประมาณ ๕๐% ของจ านวนนิสิตของคณะฯ ทั้งหมด 
๒) ข้อค าถามบางค าถามไม่ชัดเจน ท าให้นิสิตมีความเข้าใจค าถามที่คลาดเคลื่อน จึงตอบไม่ตรง 

ตามความเป็นจริง 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑) เพ่ิมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น และมอบหมายหัวหน้ากลุ่มนิสิตแต่ละกลุ่มเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตนเอง รวมทั้งขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนิสิตร่วมเก็บข้อมูล 
แบบส ารวจด้วย 

๒) ปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน นิสิตทีตอบแบบส ารวจจะได้มีความเข้าใจ 
ที่ตรงกัน และตอบค าถามได้ตรงตามความเป็นจริง 
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ก าหนดการ 
โครงการ “ส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
--------------------------------------- 

 
   กิจกรรม      ระยะเวลาด าเนินงาน 

-  จัดท าแบบส ารวจออนไลน์ และตรวจสอบความถูกต้อง  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน    ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรับทราบทุกช่องทางการติดต่อ  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  ด าเนินการส ารวจแบบสอบถาม     ๒ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
-  จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจความพร้อมในการจัด  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

--------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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แบบส ารวจความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 

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

ค าชี้แจง ขอให้นิสิตตอบแบบส ารวจความพร้อมในการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
ตามข้อมูลความเป็นจริงของนิสิต 
 
1.  สาขาวิชาที่นิสิตศึกษา 

-  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  43.49% (187 คน) 
-  สื่อสารมวลชนทางกีฬา    17.21% (74 คน) 
-  การจัดการและการสอนกีฬา   39.30% (169 คน) 
 ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด   จ านวน 430 คน 

2.  ชั้นปีที่นิสิตศึกษา 
-  ปีที่ 1      33.95% (146 คน) 
-  ปีที่ 2      26.28% (113 คน) 
-  ปีที่ 3      15.58% (67 คน) 
-  ปีที่ 4      17.91% (77 คน) 
-  อ่ืนๆ      0.23% (1 คน) 
-  ไม่ตอบ     6.05% (26 คน) 

3.  นิสิตมีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (*เลือกทุกอุปกรณ์ที่มี) 
-  โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)   60.05% (257 คน) 
-  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop)   5.14% (22 คน) 
-  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Laptop)   30.37% (130 คน) 
-  แทบเล็ต (Tablet)    2.34% (10 คน)   
-  ไม่มีอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  2.57% (11 คน) 
   ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

4.  ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นิสิตใช้ 
-  AIS      39.30% (169 คน) 
-  TRUE      35.35% (152 คน) 
-  DTAC     20.23% (87 คน) 
-  อ่ืนๆ      5.12% (22 คน) 
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5.  หากคณะต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตจะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางใด 
-  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ WIFI ที่บ้าน/หอพัก  50.23% (216 คน) 
-  อินเทอร์เน็ตมือถือ 3G/4G/5G (แบบไม่จ ากัดความเร็ว) 30.70% (132 คน) 
-  อินเทอร์เน็ตมือถือ 3G/4G/5G (แบบจ ากัดความเร็ว) 17.67% (76 คน) 
-  ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน     1.16% (5 คน) 
-  อ่ืนๆ       0.23% (1 คน) 

6.  ระดับคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นิสิตใช้ 
 -  ดีมาก       6.98% (30 คน) 
 -  ดี       34.88% (150 คน) 
 -  ปานกลาง      43.26% (186 คน) 
 -  พอใช้       10.47% (45 คน) 
 -  ไม่ด ี       4.42% (19 คน) 

7.  ความพร้อมในการเรียนของนิสิตถ้าคณะต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 -  มากที่สุด      6.15% (28 คน) 
 -  มาก       18.14% (78 คน) 
 -  ปานกลาง      50.00% (215 คน) 
 -  น้อย       15.81% (68 คน) 
 -  น้อยที่สุด      9.53% (41 คน) 

8.  ความพร้อมในการเรียนของนิสิต ถ้าคณะต้องจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ  
(มีมาตรการป้องกันฯ) 

-  มากที่สุด      35.12% (151 คน) 
 -  มาก       40.23% (173 คน) 
 -  ปานกลาง      19.77% (85 คน) 
 -  น้อย       3.95% (17 คน) 
 -  น้อยที่สุด      0.93% (14 คน) 

9.  ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
 -  นิสิตได้รับเชื้อ COVID-19    2.34% (10 คน) 
 -  บุคคลในครอบครัวนิสิตได้รับเชื้อ COVID-19  0.00% (0 คน) 
 -  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเชื้อ COVID-19  98.13% (420 คน) 

10.  หากคณะฯ ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตจะศึกษาจากที่ใด 
 -  บ้านพักอาศัยปัจจุบัน     31.86% (137 คน) 
 -  หอพักภายในมหาวิทยาลัย    6.98% (30 คน) 

-  หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย    46.74% (201 คน) 
-  อ่ืนๆ        1.86% (8 คน) 
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11.  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะฯ 
- อยากให้ชี้แจงให้ชัดเจน ควรมีการชี้แจงให้ผู้ปกครองและนิสิตทราบอย่างทั่วถึง 
- หากแจ้งทุกอย่างล่วงหน้าได้จะเป็นการดีจะได้เตรียมพร้อมถูกครับ 
- ข้อมูลที่รุ่นน้องถามในกลุ่มไลน์ได้ค าตอบน้อย  
- จัดมาตราการให้เข้มงวด มีเจลล้างมือในแต่ละจุด วัดไข้ด้วยปรอทวัดให้ความแม่นย ามากกว่าเครื่องวัด
อุณหภูมิที่ใช้ยิงในห้าง มีจุดพ้นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ประตูเข้าห้องเรียนแต่ละห้อง 
- อยากให้พ่ีๆ แชร์กลุ่มคณะในเพจของทางมหาลัยค่ะ เพราะหนูเพิ่งมาเจอกลุ่มตอนรอบ 4 แต่หนูติดตั้งแต่
รอบ 2 แล้ว กลัวน้องๆ รุ่นต่อไปจะติดตามข่าวของทางคณะไม่ทันค่ะ ช่วยพี่ๆ พิจารณาด้วยนะคะ 
- ควรอนุโลมให้นิสิตที่มีไข้สูงหรือเข้าเกณฑ์อาการของคนติดเชื้อโควิด-19. ลาหรือหยุดเรียนจนกว่าอาการดี
ขึ้นไม่เข้าข่ายติดเชื้อแล้วค่อยมาเรียน โดยไม่หักคะแนนจิตพิสัยหรือคะแนนส่วนของการมาเรียน ขาดเรียน 
- ผู้สอนควรจัดเวลาการเรียนสอนให้เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการติด i ให้นิสิต ถ้าหากผู้สอนไม่สะดวกเป็น
บางครั้ง ควรที่จะมีคนมาเข้าแทนเช่น สั่งงาน หรือ สอนตามสไลด์ที่ผู้สอนได้จัดท าไว้ตั้งแต่แรก 
 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนแบบปกติ 
- เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ มีมาตรการในการป้องกันที่ทั่วถึง 
- ควรจะเรียนที่คณะเพราะปี4เทอม1ส่วนมากเป็นวิชาปฏิบัติ 
- อยากเรียนปกติมากกว่าการเรียนออนไลน์ครับ เนื้อเรื่องจะได้เข้าใจมากกว่าการเรียนออนไลน์ครับ 
- จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยน่าจะดีกว่าครับ 
- เรียนปกติเถอะค่ะ ฐานะทางบ้านไม่มีเงินไปซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆ 
- ในห้องเรียนดีสุดครับเพราะตอนนี้ก็เบาลงไปมาก  กว่าจะเปิดเทอมคงดีขึ้นเยอะ 
- บางวิชายากต่อการเรียนออนไลน์ และยากต่อความเข้าใจ รับฟังนิสิตอย่างพวกหนุด้วยนะคะ 
- วิชาที่อยู่ในความดูแลของคณะ อยากให้เป็นแบบในห้องเรียนมากกว่า มาตรการป้องกันคิดว่านิสิตทุกคน 
ก็ปฏิบัติตามกันหมดเพราะไม่มีใครอยากติดไวรัสตัวนี้แน่นอน ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่างๆ 
ที่ตัวเองสามารถท าเพ่ือสังคมโดยเริ่มจากการรับผิดชอบตัวเองก่อน และทุกคนคิดถึงบรรยากาศในมหาวิทยาลัย 
- อยากเรียนในห้องค่ะเพราะอินเตอร์เน็ตไม่ได้ดีขนาดนั้นดูวิดิโอยังสะดุดเลยค่ะ 
- มีการแบ่งเซคเพ่ิมเพ่ือที่จะเพ่ิมความปลอดภัยในการสอนที่คณะ  
- อยากเรียนในห้องเพราะจะมีการสื่อสารกะบเพ่ือนและอาจารย์ที่ดีกว่า 
- วิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจมากๆจริงๆก็อยากเรียนในห้องอย่างเช่นวิชา สรีระ ที่บางทีต้องถามอาจารย์ หรือ 
มีข้อสงสัยเข้าถึงอาจารย์ผู้สอนมากกว่าการเรียนออนไลน์  
- อยากให้มีการเรียนกีฬาเหมือนเดิมไม่ใช่การเรียนออนไลน์เพราะการปฏิบัติสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
- อยากนั่งเรียนในห้องเรียนมากกว่า โดยใช้วิธีการเว้นระยะห่าง และยังมีวิชาวิจัยให้ท าต้องพบปะเพ่ือนในกลุ่ม 
- อยากให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติเนื่องจากต้องการวิจัยจบ และขอค าแนะน าจากที่ปรึกษา 
- นิสิตไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ มีการเรียนการสอนที่เป็นปฏิบัติ ฝากถึงอาจารย์ที่เคารพ🙏 
- จัดการสอนเป็นแบบปกติ อาจมีการสอนออนไลน์เพ่ิมเติมตามความสมควร มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด  
เรียนที่ห้องแบบมีมาตรการป้องกันน่าจะดีกว่าเรียนออนไลน์นะครับ 
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนแบบออนไลน์ 
- เนื้อหาต้องมีความน่าสนใจ และไม่น่าเบื่อจนเกินไปเพราะอยู่บ้านสมาธิค่อนข้างน้อย 
- อยากให้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายอินเตอเน็ต 
- อยากให้ใช้แอพพลิเคชั่นในการสอนเป็นแอพเดียวกัน เช่น แอพฯ Google Meet. 
- เรียนออนไลน์ปลอดภัยดีค่ะแต่กลัวจะไม่เข้าใจเท่ากับการเรียนในห้องเรียน 
- ถ้าเรียนออนไลน์ก็จัดตารางเรียนให้เหมาะสมและไม่เดือดร้อนและผลกระทบอ่ืนๆ 
- มีวิดิโอหรือสไลด์การสอนส่งทางอีเมล์ 
- เรียนออนไลน์น่าจะเกิดการเรียนที่วุ่นวายมากกว่าเรียนในห้อง 
- หากว่าต้องเรียนออนไลน์จริงๆ อยากให้เรียนเฉพาะวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีเท่านั้นวิชาภาคปฏิบัติให้ออกมา
เรียนที่มหาวิทยาลัยเหมือนเดิม เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างเต็มท่ี 
- ไม่เห็นด้วยที่จะเรียนออนไลน์เนื่องจากนิสิตปี4ยังมีวิชาปฏิบัติที่ค้างอยู่ และวิจัย ซึ่งการเรียนออนไลน์เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน อีกท้ังรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนมาจนถึงระยะท่ี 3 แล้ว นั่นหมายความว่าทางด้าน
สาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคเองมีความพร้อม ในการรับมือหากกลับมาระบาดในรอบที่ 2 ฝากไว้พิจารณา
ด้วยครับ 
- เรียนออนใลน์ ดีกว่าเรียนรวมกันเสี่ยงติดเชื้อโควิด19 ผลเสียคือบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ  และนิสิตบางคนอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องมากกว่ากว่าเรียนในห้องเรียน  
- การเรียนออนไลน์ควรเริ่มจากวิชาที่มีความหนักของเนื้อหาที่เริ่มจากน้อยไปก่อนแล้วค่อยๆ พัฒนากันไป
ส่วนเรื่องวิชาปฏิบัติก็ต้องว่ากันตามเหตุผลใครมีไข้หรือมีอาการหรือออกไปไหนก่อนวันมาเรียนที่เป็นพ้ืนที้
เสี่ยงก็ไม่ควรให้มาเรียนและเรียนวิชาปฏิบัติหรือที่ต้องเข้าเรียนในห้องเรียนก็ควรให้ใส่แมสป้องกันและไม่
ต้องมายืนวัดไข้ให้เสียเวลาเพราะบางคนมาสายเดียวจะขาดเช็คชื่อและเสียเวลาเรียนอีกหลังๆ นี้ผู้ติดเชื้อมีไข้
แทบจะไม่มีเลยเปลี่ยนเป็นให้ล้างมือนั่งห่างจะดีกว่า 
- ถ้ามีนิสิตที่เรียนในวิชานั้นจ านวนหลายสาขาอยากให้เรียนแบบออนไลน์ แต่ถ้าวิชานั้นเรียนเฉพาะของแต่
ละสาขาอยากให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
- เรียนออนไลน์ผมได้หมดครับ แต่จะเป็นปัญหาที่ครอบครัวผมมากกว่า เรื่องจากที่บ้านเปิดร้านขายของช า 
จะต้องเจอลูกค้าทุกช่วงเวลา ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงการเรียนรูปแบบนี้  ถ้าจะออนไลน์ 100% มันก็
ต้องกลับบ้านต่างจังหวัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายๆ ค่ากินต่างๆ ก็แลกกับการเรียนได้ไม่เต็มที่จริงๆ เพราะผมเคยติว
ดับไลฟ์สดของสถาบันต่างๆ ซึ่งขณะที่เรียน จะเจอลูกค้าท่ีใช้เราไปหยิบของอยู่บ่อยๆ โดยรวมคือเรียนได้ แต่
ไม่เต็ม 100 เอามากๆ  
- ท าคลิปสอนดีกว่า อย่าไลฟ์สดเลยครับ ปัญหามันเยอะ" 
- เรียนออน์ถามว่าดีไหมส าหรับการไม่ต้องมีการพบปะชุมนุมกันดีนะเพ่ือลดการใกล้ชิด แต่มีผลต่อการเรียน
อย่างมากเพราะคนในคณะอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ต่างกันอาจจะส่งผลกระทบขณะเรียนได้ 
การเรียนออนไลน์อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาน 
- ถ้าเรียนออนไลน์แล้ววิชาปฏิบัติจะเรียนออนไลน์ด้วยรึเปล่า เพราะถ้าเรียนผมต้องหาหออยู่ช่วงปิดเทอม
ย้ายกลับมาบ้านแล้วเพราะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว ผมมีแต่โทรศัพท์เครื่องเดิมใช้มาหลายปีก็มี
ปัญหาแล สดุด ค้าง ครั้งก่อนที่เรียนออนไลน์ของวิชาจิตวิทยาก็ค้าง. ไม่อยากให้พ่อแม่ไปซื้ออะไรเพิ่มเพราะ
ตอนนร้หนี้ก็เยอะอยู่แล้ว แต่ก็ไม่รู้จะท ายังไงก็ต้องรอทางคณะมาแจ้งชัวๆ อีกทีว่าจะจัดการเรียนการสอน
อย่างไร ส่วนตัวการไปเรียนที่มหาลัย+มีมาตราการป้องกันโอเคสุดส าหรับผมนะ 
- เรียนออนไลน์ ดิฉันมีแผนที่จะเรียนที่บ้านซึ่งถ้าคิดถึงค่าใช้จ่ายแล้วมันน้อยกว่าที่จะมาเรียนที่คณะแน่นอน 
การจะตั้งใจเรียนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ดิฉันติดปัญหาอยู่เรื่องนึงคือ
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การที่ไม่สามารถไปห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ ซึ่งในส่วนนี้ดิฉันคิดเห็นว่าจะได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่เพียงพอหรือไม่และเพ่ือนร่วมคลาสมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการเรียนออนไลน์ ส าหรับการ
เรียนที่มหาวิทยาลัย ดิฉันก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆ ความพร้อมในการเรียน 
ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่นิ่งนอนใจไม่ได้ว่าการท่ีทุกคนจากทุกๆ ทีม่าอยู่แล้วจะปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างดี ส่วนเรื่องที่อยากเล่าต่อไปคือ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครอบครัวดิฉันค่อนข้างจะทรงตัวหน่อยๆคือ
บริษัทที่ท างานได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องการใช้จ่ายต่างๆต้องคิดแล้วคิดอีก ดิฉันเลยอยากท่ีจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ให้น้อยที่สุดทั้งเรื่องค่าเช่าหอ ค่ากินรายเดือน ซึ่งคุณอาจคิดว่าแล้วมันเกี่ยวยังไงกับคุณ ใช่
ค่ะ มันไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ในเรื่องความพร้อมของสภาพจิตใจในการเรียนฉันอยากที่จะอยู่บ้านเพื่อท าอะไรที่
เป็นประโยชน์มากกว่า ดิฉันได้คิดเรื่องดรอปเรียนไว้ด้วย แต่คงไม่มีคนเห็นด้วยแน่ๆ สรุป ในการเรียนทั้ง2
แบบดิฉันว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน ไม่ว่าการเรียนแบบไหนก็มีผลกระทบทางด้านความพร้อมของจิตใจทั้ง2
แบบ ซึ่งดิฉันก็เลี่ยงไม่ได้หากเสียงส่วนใหญ่จะเลือกการเรียนไปในรูปแบบไหน ดังนั้นจึงเตรียมความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา แต่ถึงยังไงก็คงต้องล าบากอาจารย์ทั้งสองแบบใช่ไหมคะ เหนื่อยหน่อยนะคะ ขอบพระคุณที่อ่าน
จนจบ 
 
 
 

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


