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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา (Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

1. ชื่อโครงการ 

                 แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา (Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

2. นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ   

                  1)  นางสาวปรัญชิดา รุจิรารักษ์            เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๓๗๗๗๘๘ 
                  2)  นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล           เบอร์โทรศัพท์ 096-๑๘๐๙๙๖๒ 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

                  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4. ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝ่รู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
 ด้านการมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านสุนทรียารมณ์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและ 

 ด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
 
     



 

 
    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ............................................................ 

๕.  โครงการ/กิจกรรม 

                  ในแผนปฏิบัติงาน                 นอกแผนปฏิบัติงาน               

๖.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม       

                      โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่                

๗.  สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   

             ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้            
              ด้านทักษะทางปัญญา               ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                     ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.  ลักษณะ/รูปแบบการจัดกิจกรรม (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

           อบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ           กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/อบรม/จัดการแข่งขัน 
         ถ่ายทอดความรู้/สอน/ให้ค าปรึกษา          บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม/จิตอาสา 
           การแสดง    อ่ืนๆ  

๙.  หลักการและเหตุผล 

 การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งจ าเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ พัฒนาการทางสังคมและ 
ความคิดความเข้าใจของบุคคล พัฒนาขึ้นจากการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ความส าเร็จ 
ในอาชีพ การค้นพบความหมายของชีวิตและสุขภาพจิต ล้วนได้รับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมนุษย์ 
แต่ละคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในสังคม จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะน าบุคคลไปสู่การพัฒนาเอกลักษณ์ 
ของตนเอง การมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย มีคุณค่า และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อ่ืนได้ จะท าให้สามารถ
พัฒนาตนเองให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้กับผู้อ่ืนได้มุ่งม่ัน 
และพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จได้เช่นกัน 
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้น สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ก าหนดให้มีการจัด 
โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา (Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการ 
แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเพ่ือสร้าง 

   



ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของนิสิตรุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตรุ่นน้องที่ก าลัง 
ศึกษาให้มีความมุ่งม่ันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปสู่ความส าเร็จ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคี  
และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกภายในคณะฯ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน  
โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 

๑๐.  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดในการจัดโครงการ 

ล าดับ จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
๑ เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   
 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- สมาชิกภายในคณะฯ ได้แก่ 
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิต
ปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงความยินดีใน
ความส าเร็จของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของนิสิตรุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษา และ 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตรุ่นน้องที่
ก าลังศึกษาให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนไปสู่ความส าเร็จ 
  

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพ
มากกว่า ๓.๕๑ 

- นิสิตรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองที่
ได้ส าเร็จการศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง
เกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งม่ันตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษา
ตามท่ีมุ่งหวังไว้ 

๓ เพ่ือส่งเสริมการสร้างความรัก ความ
สามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ของสมาชิกภายในคณะฯ ระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิต
ปัจจุบัน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพ
มากกว่า ๓.๕๑ 

- สมาชิกภายในคณะฯ เกิดความรัก 
ความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 

๑๑.  สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 ณ ลานพลาซ่า หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๒.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

                ๑)  ช่วงเตรียมงาน     วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓               
 ๒)  ช่วงด าเนินงานจริง    วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๓)  ช่วงสรุปงาน   วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๑)  นิสิตรุ่นน้อง (ชั้นปีที่ ๑ - ๓)          จ านวน ๒๕0 คน 
 ๒)  นิสิตรุ่นพี ่(ชั้นปีที่ ๔ และปีอื่นท่ีส าเร็จการศึกษา) จ านวน ๒๒0 คน 
 ๓)  คณาจารย์และบุคลากร    จ านวน ๒๐ คน 
 ๔)  ศิษย์เก่า      จ านวน ๑๐ คน 
   รวมทั้งหมด    จ านวน ๕๐๐ คน 

๑๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานโครงการ 

                 ๑)  ขั้นวางแผนงาน 
 -  จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
จากการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้ว 
 -  จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตและหัวหน้ากลุ่มนิสิตทุกชั้นปี เพ่ือวางแผนและ 
รับทราบแผนการจัดกิจกรรม 
 ๒)  ขั้นด าเนินการ 

 -  ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 
 -  ประสานงานและเตรียมความพร้อม 
 -  ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา 

(Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
 ๓)  ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 -  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยใช้แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 -  สรุปผลการด าเนินโครงการ โดยรายงานผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๑๕.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา  

ปัญหา/อุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
-  การด าเนินการจัดกิจกรรมล่าช้าจากก าหนดการ 
ที่ได้ตั้งไว้ 

- วางแผนและควบคุมเวลาการจัดกิจกรรมให้ด าเนิน 
ตามก าหนดการที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 



๑๖.  ตารางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (สัปดาห์ที่) 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๓  

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๑) จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้ว 

 

         

๒) จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต
และหัวหน้ากลุ่มนิสิตทุกชั้นปี เพ่ือวางแผน
และรับทราบแผนการจัดกิจกรรม 

 
 

        

๓) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 

  
 

       

๔) ประสานงานและเตรียมความพร้อม  
 

        
๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “แสดง
ความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จ
การศึกษา (Byenior)” 

   
 

      

๖) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
โดยใช้แบบสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรม
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

   
 

      

๗) สรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงาน
ผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตรับทราบ 

      
 

   

๑๗.  กิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำร 

 ๑)  การร่วมแสดงความยินดีในความส าเร็จของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โดย ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา ทั้ง ๓ สาขาวิชา และการกล่าวขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร  
โดยตัวแทนนิสิต ชั้นปีที่ ๔ ทั้ง ๓ สาขาวิชา 
 ๒)  การจัดท าซุ้มแสดงความยินดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ โดยนิสิตชั้นปีที่ ๒ ทั้ง ๓ สาขาวิชา  
เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและเป็นที่ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน 
 ๓)  การแสดงพิเศษที่จัดท าขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่ส าเร็จการศึกษา  
โดยนิสิตชั้นปีที่ ๑ และการแสดงดนตรีจากนิสิตปัจจุบัน 

 ๔)  การประกวด Mr. & Miss Byenior 2020 จากผู้เข้าร่วมงานที่แต่งกายได้มีความโดดเด่น 
และตรงกับธีมงาน ซึ่งจะได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน 
 ๕)  กิจกรรมจับสลากของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัล 
จากคณาจารย์และบุคลากร 



๑๘.  ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             ๑)  สมาชิกภายในคณะฯ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ได้ร่วมแสดง 
ความยินดีในความส าเร็จของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒)  นิสิตรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองที่ได้ส าเร็จการศึกษา 
และนิสิตรุ่นน้องเกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ 
 ๓)  สมาชิกภายในคณะฯ เกิดค่านิยมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 
ในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน 

๑๙.  งบประมาณด าเนินการ 

      ใช้งบประมาณด าเนินการ เป็นเงิน ๔๑,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
จากค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของกองกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒         

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ๑)  การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตบางโครงการค่อนข้างน้อย ควรเพ่ิมคุณค่าของกิจกรรมให้นิสิตสนใจ 

และอยากเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน เช่น การมอบติ้งคณะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักของคณะมากกว่า 80% หรือ
การบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตทุกครั้งลงในใบ Activities Transcript ของมหาวิทยาลัย  

 ๒)  นัดประชุมหัวหน้ากลุ่มนิสิตก่อนการจัดงานทุกครั้ง เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มนิสิตได้น าข้อมูลข่าวสาร 
ไปประชาสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่มให้ทั่วถึงมากยิ่งถึง รวมทั้งให้หัวหน้ากลุ่มนิสิตได้ช่วยงานของสโมสรนิสิต 
ในการจัดงานแต่ละโครงการอีกด้วย 
 



 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรจัดงำน Byenior 

โครงกำรแสดงควำมยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ำยที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที ่๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. 

ณ ลำนพลำซ่ำ หอประชุมธ ำรง บัวศรี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
-------------------------------- 

 

 ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
    - ถ่ายรูปร่วมกัน ณ ซุ้มแสดงความยินดี 

 ๑๘.๓๐ - ๑๘.๔๕ น.  - การแสดงดนตรี/รับประทานอาหารร่วมกัน 

 ๑๘.๔๕ - ๑๙.๐๐ น.  - พิธีเปิดงาน “แสดงความยินดีกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
    โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
    กล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความยินดีให้กับนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 ๑๙.๐๐ - ๑๙.๒๐ น.  - กิจกรรมการประกวด Mr. and Miss BYENOIR 2020 (รอบแรก) 

 ๑๙.๒๐ - ๑๙.๔๕ น.  - กิจกรรมการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้ง ๓ สาขาวิชา 
    - ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ๓ คนสุดท้าย การประกวด Mr. and Miss BYENOIR 2020 

    ๑๙.๔๕ - ๒๐.๑๐ น.  - ประธานสาขาวิชา ทั้ง ๓ สาขาวิชา กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ 
    ให้กับตัวแทนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
     ๑)  ประธานสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
     ๒)  ประธานสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
     ๓)  ประธานสาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 
    - ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๔ ทั้ง ๓ สาขาวิชา กล่าวขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร 

 ๒๐.๑๐ - ๒๐.๓๐ น.  - การประกวด Mr. and Miss BYENOIR 2020 (รอบ ๓ คนสุดท้าย) 

 ๒๐.๓๐ - ๒๐.๔๕ น.  - การแสดงดนตรี 

 ๒๐.๔๕ - ๒๑.๐๐ น.  - มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด Mr. and Miss BYENOIR 2020 

 ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.  - กิจกรรมการจับรางวัลจากคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
    - การแสดงดนตรี 

 ๒๑.๓๐ น.   - เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

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



 



 



 
 
 

โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา (Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

1. ชื่อโครงการ 

                 แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา (Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

2. นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ   

                  1)  นางสาวปรัญชิดา รุจิรารักษ์            เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๓๗๗๗๘๘ 
                  2)  นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล           เบอร์โทรศัพท์ 096-๑๘๐๙๙๖๒ 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

                  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4. ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝ่รู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
 ด้านการมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านสุนทรียารมณ์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและ 

 ด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
 
     
 



 

    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                       อ่ืนๆ ระบุ............................................................ 

๕.  โครงการ/กิจกรรม 

                  ในแผนปฏิบัติงาน                 นอกแผนปฏิบัติงาน               

๖.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม       

                      โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่                

๗.  สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   

             ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้            
              ด้านทักษะทางปัญญา               ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                     ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.  ลักษณะ/รูปแบบการจัดกิจกรรม (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

           อบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ           กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/อบรม/จัดการแข่งขัน 
         ถ่ายทอดความรู้/สอน/ให้ค าปรึกษา          บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม/จิตอาสา 
           การแสดง    อ่ืนๆ  

๙.  หลักการและเหตุผล 

 การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งจ าเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ พัฒนาการทางสังคมและ 
ความคิดความเข้าใจของบุคคล พัฒนาขึ้นจากการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ความส าเร็จ 
ในอาชีพ การค้นพบความหมายของชีวิตและสุขภาพจิต ล้วนได้รับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมนุษย์ 
แต่ละคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในสังคม จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะน าบุคคลไปสู่การพัฒนาเอกลักษณ์ 
ของตนเอง การมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย มีคุณค่า และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อ่ืนได้ จะท าให้สามารถ
พัฒนาตนเองให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้กับผู้อ่ืนได้มุ่งม่ัน 
และพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จได้เช่นกัน 
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้น สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ก าหนดให้มีการจัด 
โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา (Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการ 
แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเพ่ือสร้าง 
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของนิสิตรุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตรุ่นน้องที่ก าลัง 

   



ศึกษาให้มีความมุ่งม่ันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปสู่ความส าเร็จ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคี  
และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกภายในคณะฯ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน  
โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 

๑๐.  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดในการจัดโครงการ 

ล าดับ จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
๑ เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   
 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- สมาชิกภายในคณะฯ ได้แก่ 
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิต
ปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงความยินดีใน
ความส าเร็จของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของนิสิตรุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษา และ 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตรุ่นน้องที่
ก าลังศึกษาให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนไปสู่ความส าเร็จ 
  

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพ
มากกว่า ๓.๕๑ 

- นิสิตรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองที่
ได้ส าเร็จการศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง
เกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งม่ันตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษา
ตามท่ีมุ่งหวังไว้ 

๓ เพ่ือส่งเสริมการสร้างความรัก ความ
สามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ของสมาชิกภายในคณะฯ ระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิต
ปัจจุบัน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพ
มากกว่า ๓.๕๑ 

- สมาชิกภายในคณะฯ เกิดความรัก 
ความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 

๑๑.  สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 ณ ลานพลาซ่า หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๒.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

                ๑)  ช่วงเตรียมงาน     วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓               
 ๒)  ช่วงด าเนินงานจริง    วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๓)  ช่วงสรุปงาน   วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



 
๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๑)  นิสิตรุ่นน้อง (ชั้นปีที่ ๑ - ๓)          จ านวน ๒๕0 คน 
 ๒)  นิสิตรุ่นพี ่(ชั้นปีที่ ๔ และปีอื่นท่ีส าเร็จการศึกษา) จ านวน ๒๒0 คน 
 ๓)  คณาจารย์และบุคลากร    จ านวน ๒๐ คน 
 ๔)  ศิษย์เก่า      จ านวน ๑๐ คน 
   รวมทั้งหมด    จ านวน ๕๐๐ คน 

๑๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานโครงการ 

                 ๑)  ขั้นวางแผนงาน 
 -  จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
จากการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้ว 
 -  จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตและหัวหน้ากลุ่มนิสิตทุกชั้นปี เพ่ือวางแผนและ 
รับทราบแผนการจัดกิจกรรม 
 ๒)  ขั้นด าเนินการ 

 -  ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 
 -  ประสานงานและเตรียมความพร้อม 
 -  ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา 

(Byenior) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
 ๓)  ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 -  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยใช้แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 -  สรุปผลการด าเนินโครงการ โดยรายงานผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

 

 

 

 



๑๕.  ตารางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (สัปดาห์ที่) 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๓  

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๑) จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้ว 

 

         

๒) จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต
และหัวหน้ากลุ่มนิสิตทุกชั้นปี เพ่ือวางแผน
และรับทราบแผนการจัดกิจกรรม 

          

๓) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 

          

๔) ประสานงานและเตรียมความพร้อม           
๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “แสดง
ความยินดีกับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จ
การศึกษา (Byenior)” 

   
 

      

๖) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
โดยใช้แบบสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรม
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

          

๗) สรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงาน
ผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตรับทราบ 

      
 

   

๑๖.  กิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำร 

 ๑)  การร่วมแสดงความยินดีในความส าเร็จของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โดย ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา ทั้ง ๓ สาขาวิชา และการกล่าวขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร  
โดยตัวแทนนิสิต ชั้นปีที่ ๔ ทั้ง ๓ สาขาวิชา 
 ๒)  การจัดท าซุ้มแสดงความยินดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ โดยนิสิตชั้นปีที่ ๒ ทั้ง ๓ สาขาวิชา  
เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและเป็นที่ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน 
 ๓)  การแสดงพิเศษที่จัดท าขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่ส าเร็จการศึกษา  
โดยนิสิตชั้นปีที่ ๑ และการแสดงดนตรีจากนิสิตปัจจุบัน 

 ๔)  การประกวด Mr. & Miss Byenior 2020 จากผู้เข้าร่วมงานที่แต่งกายได้มีความโดดเด่น 
และตรงกับธีมงาน ซึ่งจะได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน 
 ๕)  กิจกรรมจับสลากของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัล 
จากคณาจารย์และบุคลากร 



๑๗.  ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             ๑)  สมาชิกภายในคณะฯ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ได้ร่วมแสดง 
ความยินดีในความส าเร็จของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒)  นิสิตรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองที่ได้ส าเร็จการศึกษา 
และนิสิตรุ่นน้องเกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ 
 ๓)  สมาชิกภายในคณะฯ เกิดค่านิยมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง 
ในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน 

๑๘.  งบประมาณด าเนินการ 

      ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท (หกหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
จาก   เงินคา่บ ารุงกิจกรรมนิสิต        จ านวน ๖๒,๕๐๐ บาท 

   เงินค่าบ ารุงกีฬา      จ านวน ................. บาท 
 ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ แบบโต๊ะจีน    เป็นเงิน ๕๐,000 บาท                                  
      จ านวน ๕๐๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท                    
 ๒)  ค่าดอกไม้แสดงความยินดีและรางวัล                                  เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
   จ านวน ๕ ช่อๆ ละ ๕๐๐ บาท      เป็นเงิน ๑๐,000 บาท 
 ๓)  ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง       
                         รวมทั้งหมด   (หกหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   เป็นเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท 

๑๙.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา  

ปัญหา/อุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
-  การด าเนินการจัดกิจกรรมล่าช้าจากก าหนดการ 
ที่ได้ตั้งไว้ 

- วางแผนและควบคุมเวลาการจัดกิจกรรมให้ด าเนิน 
ตามก าหนดการที่ตั้งไว้ 

 
๒๐.  การส่งรายงานประเมินผลโครงการและเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ภายใน ๑๕ วัน นบัแต่วันสิ้นสุดกิจกรรมตามโครงการ) 
 
 














