
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวทิยาศาสตร์การกฬีา” 

ประจ าการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
  ทนุส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา 

 

 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยับูรพา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 ๓)  อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค ์
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมณ์ ตระหนักในคณุค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ            ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ ........................................................... 
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๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน  

    นอกแผนปฏิบัติงาน  ในแผนปฏิบัติงาน ...ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์.... 

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 

  การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหากบุคคลในชาตินั้น 
 มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี ก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญ 
ที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการท างาน และการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในด้านวิชาการและปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มีภาวะผู้น าที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีจิตอาสา และ
นิสิตผู้มีศักยภาพสูง มีความสามารถพิเศษทางกีฬาและอ่ืนๆ ทีมี่ความประพฤติดี และมีคุณธรรม จริยธรรม  
ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ในการช่วยเหลืองานของส่วนรวมของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ จึงได้จัดโครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความ
เหมาะสม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาตรี และทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑-๔ ผู้มีจิตอาสา ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา จะต้องปฏิบัติงานช่วยเหลือส่วนรวมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ตามบันทึก
ข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับทางคณะฯ เพ่ือปลูกฝังการสร้างจิตอาสา ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และการประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการ
สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนิสิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และนิสิตจิตอาสา 
 ๒)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้เกิดจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ  
ในการช่วยเหลืองานของคณะฯ มหาวิทยาลัย และส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตผู้อ่ืน 

๑๑.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

 -  ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม     
        วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
        เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 
 -  ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา   วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  รายงานตัวและท าข้อตกลงในการรับทุนฯ  วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  การปฏิบัติงานจิตอาสา    เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  ติดตามประเมินผลและรายงานผล  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                ๑)  นสิิตชั้นปีที่ ๑ (ทุนฯ ผู้มีศักยภาพสูง)  จ านวน ๔ คน 
 ๒)  นิสิตชั้นปีที่ ๑-๔ (ทุนฯ จิตอาสา)  จ านวน ๙ คน 
  รวมทั้งหมด    จ านวน ๑๓ คน 

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 

แผนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan)   
๑) วางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยน าข้อเสนอแนะจากครั้งที่ผ่านมา
ใช้เป็นแนวทางในครั้งนี้ 
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แผนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ และด าเนินงานตามแผนงาน (Do)   
๒) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ        
๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ 

       

๔) จัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษาฯ        
๕) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร        
๖) จัดประชุมเพ่ือสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือก
นิสิตเข้ารับทุนการศึกษาฯ 

       

๗) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ
ทุนการศึกษาฯ 

       

๘) รายงานตัวนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาฯ  
เพ่ือท าข้อตกลงในการรับทุนฯ 

       

๙) การปฏิบัติงานจิตอาสา        
ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Check) 
๑๐) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ 

       

๑๑) ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อสรุปผล
การด าเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานโครงการฯ 

       

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๑๒) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
เสนอต่อคณบดี เพ่ือสรุปผลการโครงการฯ และ
น าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นมา
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 

       

 
๑๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสม  
  ๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
(จ านวน ๖ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๐,๐๐๐ บาท) 

๑.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ 
๑.๒)  มีผลการเรียนดี โดยประเมินจากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.๓)  มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือด้านอ่ืนๆ  

ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล โล่ห์รางวัล ฯลฯ 
๑.๔)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 



- ๕ - 
 

 ๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
(จ านวน ๑๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๖๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑-๔  
๒.๒)  มีความประพฤติและบุคลิกภาพดี เคยช่วยเหลืองานคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ 
๒.๓)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

  ๒.๔)  ปัจจุบันจะต้องไม่ได้รับทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
 ซ่ึงนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องปฏิบัติงานช่วยเหลือส่วนรวมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับทางคณะฯ เพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา โดยมีรายละอียดในการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 ก าหนดการ 
  - ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม    
            วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
        เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 
  - ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา   วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  - รายงานตัวและท าข้อตกลงในการรับทุนฯ  วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
         เวลา ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔  
            - การปฏิบัติงานจิตอาสา (๒๐ ชั่วโมง/คน)  เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
 - ติดตามประเมินผลและรายงานผล                   เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 จากแหล่งงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิต เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้ 

๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๔ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
จ านวน ๙ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท  

       รวมทั้งหมด    (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)    เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท 

๑๗.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

                ๑)  นสิิตคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในการสนับสนุนทุนส่งเสริม
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 ๒)  นิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ เกิดจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการช่วยเหลืองาน
ของคณะฯ มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีในการประฤติปฏิบัติตนของนิสิตผู้อื่น 
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๑๘.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

  ๑)  การจัดสรรจ านวนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสในการกระจาย
ทุนการศึกษาให้กับจ านวนนิสิตได้รับมากข้ึน 
  ๒)  การจัดท าบันทึกข้อตกลงนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
เพ่ือท าข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน ในการรับทุนการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
โดยจัดให้นิสิตได้ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานในฝ่ายต่างๆ และต้องส่งสมุดบันทึกคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสา
เพ่ือติดตามผลและน าไปใช้ในการสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่อไป 

๑๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 

 ๑)  มีนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา  
ครบตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๒)  นิสิตปฏิบัติงานจิตอาสาครบตามเกณฑ์จ านวนชั่วโมงท่ีได้ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 การน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดท่าคู่มือปฏิบัติงานของนิสิต 
จิตอาสา และการบันทึกกิจกรรมจิตอาสาที่ได้ปฏิบัติงานในช่องทางออยไลน์แทนการใช้กระดาษ 
 
 



 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

(ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี) 
(ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา) 

----------------------------------- 
 
      กิจกรรม          ช่วงเวลำ 

 P- วางแผนและก าหนดแนวทางด าเนินงานฯ           วันที่ ๑๕ - ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 D- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร/แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 D- ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิต    วันที่ ๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบแรก) 
 ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 
           วันที่ ๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบเพิ่มเติม) 
       เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 

 D- ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา  วันที่ ๒๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 D- รายงานตัวและท าข้อตกลงในการรับทุนฯ วันที่ ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
       เวลา ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔  

          D/C- การปฏิบัติงานจิตอาสา   เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓   
                 (อย่างน้อย ๒๕ ชั่วโมง/คน)    

 A- ติดตามประเมินผลและรายงานผล                   เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  









- ส ำเนำ - 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๐๓๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม  
เพื่อรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

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

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร “ทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ”  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๐๗๐/255๗ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 255๗ ข้อ 14(1) เรื่องการมอบอ านาจของ 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน  
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
คัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพ่ือรับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  ที่ปรึกษำ 
๒. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  ประธำนกรรมกำร 
๓. รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  กรรมกำร 
๔. รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร และประกันคุณภำพฯ  กรรมกำร 
๕. ประธำนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กรรมกำร  
๖. ประธำนสำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  กรรมกำร 
๗. ประธำนสำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  กรรมกำร 
๘. นำยอัฐพร โสวัตร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 อ ำนำจหน้ำที่      
๑) ประชุมเพ่ือวำงแผน ก ำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของนิสิต เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกเข้ำรับทุน 

ส่งเสริมกำรศึกษำฯ ตลอดจนแนวทำงในกำรท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของนิสิตที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 
    ๒)  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ รับสมัคร และจัดประชุมเพ่ือสัมภำษณ์พิจำรณำคัดเลือกนิสิต 
ที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำฯ  

     ๓)  รำยงำนผลกำรพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม เพ่ือรับ 
 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เสนอให้คณบดี 
 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำรับทรำบ  

  

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                    (ลงชื่อ)                นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  
                                (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                                                        คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                                 ผู้รกัษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

อัฐพร โสวัตร์ 
(นำยอัฐพร โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 



 
 

ใบสมัคร 
ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอสมัครเพ่ือรับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับส าหรับผู้มีศักยภาพสูง 
เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยข้าพเจ้าขอให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าตามความเป็นจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑.  ข้อมูลส่วนตัว 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล …………………………………....……………………………………..……………………… อายุ …………. ปี 
รหัสนิสิต ………..……………….. ชั้นปีที่ …………… สาขาวิชา …….………………………………..………………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………….……………….….… ผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ……………….. 
E-Mail …………….…..…….………………. Facebook ……….……………………………… ID Line ……………………………. 
 ๑.๒ ภูมิล าเนาเดิม (บ้านเกิด) อ าเภอ/เขต ……...…......................…......… จังหวัด ………..........…………… 
 ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ….…………….…… หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………….…………………………… 
ถนน ………………................. ต าบล/แขวง …………………..……………….. อ าเภอ/เขต ………………………………..….…  
จังหวัด ……………..…….….… รหัสไปรษณีย์ …………….……………  

๒.  ข้อมูลทางครอบครัว 
 ๒.๑ ชื่อ-สกุลบิดา …………………………………………………………………………………………. อายุ …………….. ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………………………….……………………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๒ ชื่อ-สกุลมารดา …………………..………………………………………………………..…………. อายุ …………… ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………..……………………………..………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๓ ความสัมพันธ์ของครอบครัว            บิดา/มารดาอยู่ด้วยกัน            บิดา/มารดาแยกกันอยู่ 
        บิดาถึงแก่กรรม            มารดาถึงแก่กรรม            บิดา/มารดาถึงแก่กรรม             

๒.๔ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ ........................................................................................................ .................  
ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง …………………………………............................……...... อายุ ..….. ปี อาชีพ ……......……..……. 
สถานที่ประกอบการ ……………………….….…….…….. รายได้/เดือน ………..…. บาท โทรศัพท์ …………......………….. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี ……......… หมู่ที่ …..... ตรอก/ซอย .…………....…………… ถนน ……….....………..........  
ต าบล/แขวง ………………...….. อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด …..……...……… รหัสไปรษณีย์ ..................... 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

ประเภททุนที่สมัคร… ทุนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อฯ 
(ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ ๑) 
        ก. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
        ข. สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
        ค. สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 



- ๒ - 
 

 ๒.๕ จ านวนพี่น้องร่วมบิดา/มารดา (รวมทั้งตัวผู้สมัครด้วย) จ านวน …………. คน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ สถานศึกษา/ที่ท างาน รายได้/เดือน 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

๓.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๓.๑ ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท 

TCAS 1 Portfolio  TCAS 2 โค้วต้า     TCAS 3 รับตรงร่วมกัน 
 TCAS 4 Admission  TCAS 5 รับตรงอิสระ    อ่ืนๆ ………………………….............. 
 ๓.๒ ปัจจุบันท่านได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ เป็นเงิน ………..... บาท/เดือน (ไม่รวมหอพัก) 
 ๓.๓ ท่านเคยท างานหารายได้พิเศษระหว่างศึกษาหรือไม่ 
  เคย สถานที่ ……………………………….…………………….. รายได้ …………..….. บาท/เดือน 
  ไม่เคย  

๓.๔ ประวัติการได้รับทุนการศึกษา (จากสถานศึกษาเดิม) 
ปี พ.ศ. ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

    
    
    

 ๓.๕ ผลงาน รางวัล หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับ ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (พร้อมเอกสารประกอบ) 
ที ่ ปี พ.ศ. ระดับชั้น ผลงาน รางวัล เกียรติบัตรที่ได้รับ หมายเหตุ 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 
 

    



- ๓ - 
 

 

 ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ .......................................................................... ..................... 

๓.๖ สิ่งที่ท่านจะท าเพ่ือเพ่ือนนิสิต คณะ และมหาวิทยาลัย ถ้าหากท่านได้รับทุน 
............................................................................................................................. .................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการฯ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดี 
ถอนทุนการศึกษาและระงับสิทธิ์ในการเข้ารับทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
 
       ลงชื่อ ……….………………………..…….…….. 

                (…………..………..……………………) 
            ผู้สมัคร   

ค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         

       ลงชื่อ ………………………………..……….….. 
                (………..………………………………) 
              อาจารย์ที่ปรึกษา 
หมายเหตุ 
ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที ่ห้องฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ ชั้น ๒  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา0 



 
 

ใบสมัคร 
ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอสมัครเพ่ือรับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยข้าพเจ้าขอให้รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับข้าพเจ้าตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
๑.  ข้อมูลส่วนตัว 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล …………………………………....……………………………………..……………………… อายุ …………. ปี 
รหัสนิสิต ………..……………….. ชั้นปีที่ …………… สาขาวิชา …….………………………………..………………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………….……………......….….… ผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (รวมทุกปีการศึกษา) ……………….. 
E-Mail …………….…..…….………………. Facebook ……….……………………………… ID Line ……………………………. 
 ๑.๒ ภูมิล าเนาเดิม (บ้านเกิด) อ าเภอ/เขต ……………………………...…..….… จังหวัด …………………………… 
 ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ….…………….…… หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………….…………………………… 
ถนน ………………................. ต าบล/แขวง …………………..……………….. อ าเภอ/เขต ………………………………..….…  
จังหวัด ……………..…….….… รหัสไปรษณีย์ …………….……………  

๒.  ข้อมูลทางครอบครัว 
 ๒.๑ ชื่อ-สกุลบิดา …………………………………………………………………………………………. อายุ …………….. ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………………………….……………………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๒ ชื่อ-สกุลมารดา …………………..…………………………………………………………………. อายุ …………… ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………..……………………………..………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๓ ความสัมพันธ์ของครอบครัว            บิดา/มารดาอยู่ด้วยกัน            บิดา/มารดาแยกกันอยู่ 
        บิดาถึงแก่กรรม            มารดาถึงแก่กรรม            บิดา/มารดาถึงแก่กรรม             

๒.๔ ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………..…..…………………………………………. อายุ ……….….. ปี 
อาชีพ ………………..……… สถานที่ประกอบการ ………………………..………….…….. รายได้/เดือน ………………. บาท 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี …………..……….… หมู่ที่ …,………….. ตรอก/ซอย ………….………………………………… 
ถนน …………………………………........ ต าบล/แขวง ………………………………….. อ าเภอ/เขต ………………………..….…  
จังหวัด …………….…………… รหัสไปรษณีย์ ……………….………… โทรศัพท์ ………….……………….… 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

ประเภททุนที่สมัคร… ทุนนิสิตจติอาสา 
(ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ ๑-๔) 
        ก. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
        ข. สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
        ค. สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 



- ๒ - 
 

 ๒.๕ จ านวนพี่น้องร่วมบิดา/มารดา (รวมทั้งตัวผู้สมัครด้วย) จ านวน …………. คน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ สถานศึกษา/ที่ท างาน รายได้/เดือน 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

๓.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๓.๑ ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท 

TCAS 1 Portfolio  TCAS 2 โค้วต้า     TCAS 3 รับตรงร่วมกัน 
 TCAS 4 Admission  TCAS 5 รับตรงอิสระ    อ่ืนๆ ………………………….............. 
 ๓.๒ ปัจจุบันท่านได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ เป็นเงิน ……………………….. บาท/เดือน 
 ๓.๓ ท่านเคยท างานหารายได้พิเศษระหว่างศึกษาหรือไม่ 
  เคย สถานที่ ……………………………….…………………….. รายได้ …………..….. บาท/เดือน 
  ไม่เคย เนื่องจาก ……………………………………………………………..……………………………… 
 ๓.๔ ท่านเป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. หรือไม่ 
   เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. ตั้งแต่ พ.ศ. ………………….. 
   ไม่เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. 

๓.๕ ประวัติการได้รับทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) ประเภททุน 
    
    
    

 ๓.๖ โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่นิสิตเคยเข้าร่วมระหว่างศึกษาท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ 
ที ่ ปี พ.ศ. โครงการ/กิจกรรม/งาน สถานที่ หมายเหตุ 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 



- ๓ - 
 

 ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

๓.๗ สิ่งที่ท่านจะท าเพ่ือเพ่ือนนิสิต คณะ และมหาวิทยาลัย ถ้าหากท่านได้รับทุน 
............................................................................................................................. .................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการฯ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดี 
ถอนทุนการศึกษาและระงับสิทธิ์ในการเข้ารับทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
 
       ลงชื่อ ……….………………………..…….…….. 
                (…………..………..……………………) 
            ผู้สมัคร   
 

ค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
         
       ลงชื่อ ………………………………..……….….. 
                (………..………………………………) 
              อาจารย์ที่ปรึกษา 
หมายเหตุ 
ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที ่ห้องฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ ชั้น ๒  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 



 

คู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสา 
โครงการ “ทุนสง่เสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

ประจ าการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ชือ่-สกุล ............................................................................. รหัสนิสติ .................................. 

ชื่อเล่น ............... ชั้นปทีี่ ............. สาขาวิชา ....................................................................... 

การปฏิบัติงาน ............................................................ ผูดู้แล .............................................. 



ค าน า 
 

  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ
ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา
ส าหรับนิสิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และนิสิตผู้มีจิตอาสา ตลอดจนเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
การพัฒนานิสิตให้เกิดจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการช่วยเหลืองานของคณะฯ มหาวิทยาลัย 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภททุน ดังนี้ 
  ๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

๑.๑) เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 
๑.๒) มีผลการเรียนดี โดยประเมินจากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.๓) มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือด้านอ่ืนๆ  

ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล โล่ห์รางวัล ฯลฯ 
 ๑.๔) เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

  ๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
 ๒.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑-๔  

 ๒.๒)  มีความประพฤติและบุคลิกภาพดี เคยช่วยเหลืองานคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.๓)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลา สามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

 ๒.๔)  ปัจจุบันจะต้องไม่ได้รับทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
  โดยนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ ประเภทนั้น จะต้องปฏิบัติงาน
จิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวม คณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ รวมระยะเวลาอย่างน้อยมากกว่า ๒๕ ชั่วโมง 
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับทางคณะฯ 
 ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาโครงการทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เล่มนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับทุนการศึกษา บันทึกข้อตกลงของนิสิตทุน 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานจิตอาสา รวมทั้งแบบฟอร์มการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจิตอาสาของนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา และ 
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 
 
 
 

 
ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 



สารบัญ 
 

       หน้า 

โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑     ๑ 

ปฏิทินทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑     ๗ 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   ๘ 

บันทึกข้อตกลงของนิสิตจิตอาสา   ๑๐ 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของนิสิตจิตอาสา   ๑๑ 

สรุปผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของนิสิตจิตอาสา   ๑๒ 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของนิสิตจิตอาสา   ๑๓ 

บันทึกเพ่ิมเติม   ๑๙ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ส ำเนำ - 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๐๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

           ตำม ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๐๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม เพื่อรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน ก ำหนดเกณฑ์
และคุณสมบัติของนิสิต เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกเข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำฯ ตลอดจนแนวทำงในกำรท ำบันทึก 
ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของนิสิตที่ได้รับทุนกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือสัมภำษณ์พิจำรณำคัดเลือกนิสิต 
และรำยงำนผลกำรพิจำรณำคัดเลือกนิสิต เพื่อรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เสนอให้คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำรับทรำบ นั้น 
 ในกำรนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมและสัมภำษณ์เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกนิสิต 
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับทุนดังกล่ำวข้ำงต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี  
๑๐๗๐/255๗ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 255๗ ข้อ 14 (1) เรื่องการมอบอ านาจของผู้รักษาการแทนอธิการบดี  
ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายใน 
ส่วนงาน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน ขอประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับทุนส่งเสริม 
กำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมีรำยชื่อ ดังนี้  
  ๑.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
(จ านวน ๔ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
 ๑)  นำงสำวรัตติกำล กลิ่นพิกุล     ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
  ๒)  นำยสมุทร แก้ววัน      ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
  ๓)  นำงสำวนันทวรรณ ทัดเกษร   ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
 ๔)  นำงสำวกัลยทรรศน์ บุญมำ     ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
 ๒.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา 
(จ านวน ๙ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท) 
 ๑)  นายเฉลิมยศ อิสริโยดม ชั้นปีที่ ๒  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
 ๒)  นางสาวพิชิตา พวงแก้ว ชั้นปีที่ ๒  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
 ๓)  นางสาวเกษดา มอบทองหลาง ชั้นปีที่ ๒  สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
 ๔)  นายคามิน อ่อนรักษ์ ชั้นปีที่ ๒  สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ
 ๕)  นายบวรภัค อินทร์เนื่อง   ชั้นปีที่ ๓  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
 ๖)  นางสาวสุวพิชญ์ ขันใส ชั้นปีที่ ๓  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
 ๗)  นายวันชัย ศุภสาร  ชั้นปีที่ ๓  สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
 ๘)  นางสาวปาริมา สืบสายดี   ชั้นปีที่ ๓  สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  
 ๙)  นายณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะ  ชั้นปีที่ ๔  สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
 



 

 

 

 
 ทั้งนี้ ให้นิสิตที่ได้รับกำรคัดเลือกในกำรรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ ตำมรำยชื่อดังกล่ำวข้ำงต้น มำรำยงำนตัวและท ำบันทึกข้อตกลงในกำรรับทุนส่งเสริม
กำรศึกษำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒  
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

  

  ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                (ลงชื่อ)               ปัญญำ อินทเจริญ 
                                (นำยปัญญำ อินทเจริญ) 

                  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร รักษำกำรแทน 
                        คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบตัิกำรแทน 
                           ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

อัฐพร  โสวัตร์ 
(นำยอัฐพร โสวัตร์) 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 



 

 
 
 

 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของนิสิตจิตอาสา 

โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 ๑.  ติดต่อประสานกับผู้รับผิดชอบดูแลในฝ่ายงานที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานหรือกิจกรรมจิตอาสา 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและรับมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขต 
ของการปฏิบัติงานในบันทึกข้อตกลง ดังนี้ 
  ๑)  งานส านักงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิชาการ พัฒนานิสิตฯ การประชุม พัสดุ ฯลฯ) 
  ๒)  งานศูนย์วิสาหกิจกีฬา (ห้องฟิตเนส ห้องออกก าลังกายแอโรบิค การให้บริการวิชาการอื่นๆ) 
  ๓)  งานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน โดยผ่านการรับรองและ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ 
 ๒.  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นระยะเวลา ๓-๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอย่างน้อย  
๒๐ ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ๓.  บันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวัน ลงในตารางการปฏิบัติงานของนิสิตจิตอาสา และให้ผู้รับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานนั้น ลงลายมือชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานของนิสิตจิตอาสา 
 ๔.  สรุปผลการปฏิบัติงาน ลงในแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของนิสิตจิตอาสา เพ่ือส่งให้กับ 
ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๕.  เมื่อครบก าหนดระยะในแต่ละภาคเรียน หลังจากคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่านิสิตผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงให้นิสิตสามารถด าเนินการเบิกเงินทุนการศึกษาได้ครบ ๑๐๐% 
 

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



 
 

 
 
 
 

การปฏิบัติงานจิตอาสานสิิตทุนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562” 

---------------------------------- 
 
งานกิจกรรม (ประจ า) *ต้องเข้าร่วมทุกงาน 
1. เวรประจ าส านักงาน (ทกุวันพฤหัสบดี/คนละ 2 สัปดาห)์  6 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง (4 คน/สัปดาห์) 

พฤ. เวลา 13.00-17.00 น.  
  รายชื่อผู้รับผิดชอบ  พฤ. 13 ก.พ. 63  สมุย/นัน/อ้อ/วุ้นเส้น  
     พฤ. 20 ก.พ. 63  ไอซ์/บสั/ครีม/ฟ้า/เขม 
     พฤ. 27 ก.พ. 63  คามิน/เกด/ฟาร์ม/ต้น 
     พฤ. 5 มี.ค. 63  บัส/ไอซ์/อ้อ/นัน/ครมี 
     พฤ. 12 มี.ค. 63  สมุย/เขม/ฟ้า/ฟาร์ม 
     พฤ. 19 มี.ค. 63  คามิน/เกด/ต้น/วุ้นเส้น 
  

2. งานจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด (7 มี.ค. 63)   (13 คน)  
- จัดเตรยีมสถานท่ี       ศ. 6 มีนาคม 2563  (2 ช่ัวโมง) 
- จัดการแข่งขัน       ส. 7 มีนาคม 2563  (6 ช่ัวโมง) 
        ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรรีาชา  
  

3. โครงการท าบุญคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (12 มี.ค. 63)  (13 คน) 
- เตรียมงาน       พ. 11 มีนาคม 2563 (2 ช่ัวโมง) 
- จัดงาน        พฤ. 12 มีนาคม 2563 (5 ช่ัวโมง) 
        

4. โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (14 มี.ค. 63) (13 คน) 
- จัดเตรยีมเอกสาร        ................................. (2 ช่ัวโมง) 
- จัดเตรยีมสถานท่ี        ................................. (2 ช่ัวโมง) 
- ทดสอบสมรรถภาพและทักษะทางกีฬา     ส. 14 มีนาคม 2563  (6 ช่ัวโมง) 
  

งานกิจกรรม (อืน่ๆ) *เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คร้ัง 
1. งาน Happy University สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  (5 คน) 
- ออกบูธทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะ    พฤ. 13 กุมภาพันธ์ 2563 (4 ช่ัวโมง) 
        เวลา 17.00 น. สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ 
2. โครงการสร้างเสริมวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา   (10 คน)   
- อบรมเรื่องความปลอดภยัการขบัขีย่านพาหนะ    พฤ. 27 กุมภาพันธ์ 2563 (4 ช่ัวโมง) 
        เวลา 12.30 น. ห้งสัมมนา 211 กองกิจการนิสิต  
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

 
 

บันทึกข้อตกลงส ำหรับนิสิตทุนคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
โครงกำร “ทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒” 

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

  บันทึกข้อตกลงส ำหรับนิสิต โครงกำร “ทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒” จัดท ำขึ้น เพ่ือเป็นขอ้ตกลงและสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงนิสิตที่ได้รับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกให้เข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ กับ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เพ่ือให้กำรให้ทุนฯ  
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ซึ่งนิสิตที่ได้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลง ดังนี้  
 ๑.  นิสิตต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ อยู่ในกฎระเบียบวินัยของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเพ่ือนนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
 ๒.  นิสิตต้องปฏิบัติงำนจิตอำสำหรือกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ในกำรปฏิบัติงำนตำมฝ่ำยที่ได้รับมอบหมำย 
ภำยในส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หรือเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมของคณะฯ และมหำวิทยำลัยบรูพำ 
เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๒๕ ชั่วโมง ในภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๒ โดยบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนลงในคู่มือ 
กำรปฏิบัติงำน และให้ผู้รับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนนั้น ลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับรองจนครบตำมชั่วโมงท่ีก ำหนด และ 
ให้น ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนส่งที่ฝ่ำยพัฒนำนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ เพ่ือรำยงำนผลต่อไป 
 ๓.  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน  มีดังนี ้
  ๑)  งำนกิจกรรม (ประจ ำ) อยู่เวรประจ ำงำนส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ทุกวันพฤหัสบดี 
ช่วงเวลำ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. และรับผิดชอบในกำรช่วยจัดงำนกิจกรรมที่คณะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดขึ้น (ทุกงำนตำมก ำหนด) 
  ๒)  งำนกิจกรรม (อ่ืนๆ) ซ่ึงได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ เช่น งำนบริกำรวิชำกำร งำนเข้ำร่วม 
กำรอบรม งำนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรจัดโดยคณะหรือมหำวิทยำลัย (อย่ำงน้อย ๑ งำน) 
 ๔.  กำรให้ทุนกำรศึกษำ ทั้ง ๒ ประเภททุนนั้น แบ่งกำรให้ทุนออกเป็น ๒ ครั้ง ก่อนกำรปฏิบัติงำน 
ให้เบิกทุนได ้๕๐% และหลังปฏิบัติงำนครบตำมก ำหนดให้เบิกอีก ๕๐% ของจ ำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละประเภททุน  
ซึ่งนิสิตจะต้องปฏิบัติงำนจิตอำสำให้ครบตำมเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง โดยมีระยะเวลำอย่ำงน้อย ๒๕ ชั่วโมง  
 ๕.  กำรหมดสิทธิ์ในกำรรับทุนกำรศึกษำ  
  ๑)  ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสม กระท ำควำมผิดทำงวินัยนิสิต หรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิต 
  ๒)  ปฏิบัติงำนไม่ครบระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขและขำดควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
  ๓)  คณะกรรมกำรฯ เห็นสมควรให้ยกเลิกทุนกำรศึกษำ 
 

 บันทึกไว้  ณ  วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ลงชื่อ ……….…………………………..……….                

       (…………..………..…………………...)        
      นิสิตที่ได้รับทุนกำรศึกษำฯ 

  ลงชื่อ ……….…………………………..……….                
           (…………..………..…………………...)        

ต ำแหน่ง ...................................................... 



วัน/เดือน/ปี เวลาปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน จ านวนช่ัวโมง ผู้รับรอง

วัน/เดือน/ปี เวลาปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน จ านวนช่ัวโมง ผู้รับรอง

วัน/เดือน/ปี เวลาปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน จ านวนช่ัวโมง ผู้รับรอง

วัน/เดือน/ปี เวลาปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน จ านวนช่ัวโมง ผู้รับรอง

วัน/เดือน/ปี เวลาปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน จ านวนช่ัวโมง ผู้รับรอง

แบบบันทึกการปฏิบัติงานจิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ประจ าเดือน ................................... พ.ศ. ๒๕๖๓  
ช่ือ-นามสกุล ......................................................... ช้ันปี .......... สาขาวิชา ....................................................

โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลงชื่อ ……….…………………………..……….               

(…………..………..…………………...)       

ต ำแหน่ง....................................................

ลงชื่อ ……….…………………………..……….               

(…………..………..…………………...)       

นิสิตผู้ปฏิบัติงำน





 

บันทึกเพ่ิมเติม 
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