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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
กิจกรรม “ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยน Dali University (China)” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ๓)  ฝ่ายวิชาการ  

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓)  อาจารย์ปัญญา  อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ๔)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล  สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา 

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 
 ด้านสุนทรยีารมย์ตระหนักในคณุคา่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด 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.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

๙.  หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการตามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือด าเนินการและประสานงาน 
ติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้โครงการความร่วมมือต่างๆ ในการพัฒนาคณะฯ นิสิต และบุคลากร ตลอดจน 
การติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเจรจาความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และการดูแลจัดการ 
รับรองต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีสาระส าคัญของโครงการและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน ๕ ลักษณะ ดังนี้ 
  ลักษณะที่ ๑ การศึกษาและแลกเปลี่ยนระดับผู้บริหาร 
  ลักษณะที่ ๒ การศึกษาและแลกเปลี่ยนระดับคณาจารย์ 
  ลักษณะที่ ๓ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างนิสิต 
  ลักษณะที่ ๔ ความร่วมมือด้านการวิจัย 
  ลักษณะที่ ๕ ความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมระยะสั้น 
 ทั้งนี้ จากการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันภายใต้ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ” นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผลจาก 
ความร่วมมือของโครงการดังกล่าว ท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิด 
ความร่วมมือที่เป็นเชิงประจักษ์และเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติของความร่วมมือ ดังนั้น โครงการดังกล่าว 
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จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือทางวิชาการและ 
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ในปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) คณะฯ จึงได้ก าหนด 
ให้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒  
กิจกรรม “ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยน Dali University (China)” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ของนิสิตและอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ  
และเพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาระหว่างประเทศ ตลอดจน 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ  

๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิตในด้านการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กีฬาและด้านอ่ืนๆ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 ๒)  เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ทางด้านวิชาการ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และกีฬา 
ระหว่างนิสิตไทยและจีน 
 ๓)  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

๑๑.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

 ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และสถานที่จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตามก าหนดการ 

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยน Dali University (China)” 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นนิสิต จ านวน ๗ คน ตามรายละเอียดดังนี้ 
College of Sports Science, Dali University (China) 

No. Name Gender Grade Major 
1 Zhu Sujuan Female Class two of grade 2017 Socialsports guidance and management 
2 Hu Zenong Female Class one of grade 2018 Physical education 
3 Li Hao Male Class one of grade 2018 Socialsports guidance and management 
4 Li Jiajie  Male 2017 social sports 
5 Li Mingkun  Male 2017 social sports 
6 Zhang Fan  Male 2017 social sports 
7 Chen Tingting Female 2017 social sports 



- ๔ - 
 

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนินงาน 

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(วันที่) พ.ย. (วันที่) ธ.ค. 
๑๗-๒๓ ๒๔-๓๐ ๑-๗ ๘-๑๔ ๑๕-๒๑ ๒๒-๒๘ ๒๙-๔ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

๑) ประชุมฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าข้อเสนอแนะ 
การจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ปรับปรุง พัฒนา และ
วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

       

๒) ประชุมผู้บริหาร เพื่อน าเสนอแผนการจัดกิจกรรม 
และหาข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน 

       

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) 

๓) จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ        

๔) จัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ เช่น สถานที่พัก 
ก าหนดการจัดกิจกรรม และตารางเรียนของนิสิต ฯลฯ 

       

๕) ประชุมกลุ่มนิสิตไทยที่รับผิดชอบดูแลนิสิต
แลกเปลี่ยน 

       

๖) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดโครงการฯ        

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)  

๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
จากการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาข้อเสนอแนะ
และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

       

๘) ประชุมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งนี้ 

       

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการพัฒนาการจัดกิจกรรม (Act) 

๙) รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ต่อคณบดี  
เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรม และน าข้อเสนอแนะไปใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

       

๑๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 ๑)  กิจกรรมการจัดประชุมนิสิตแลกเปลี่ยน Dali University 
  ๑.๑)  การจัดประชุมต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยน Dali University โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิตที่รับผิดชอบ เพ่ือต้อนรับ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ 
เข้าร่วมโครงการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อชี้แจงก าหนดการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพาตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
  ๑.๒)  การจัดประชุมสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 
สิ่งที่นิสิตแลกเปลี่ยนฯ ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนในการบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการสรุปผลการด าเนินโครงการ 
และวางแผนในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
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 ๒)  กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนิสิตแลกเปลี่ยน Dali University   
 การจัดตารางการเรียนและการสอนส าหรับนิสิตแลกเปลี่ยน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ 
และนิสิตไทยและจีน 
 ๓)  กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาไทย 
  ๓.๑)  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองพัทยา หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคตะวันออก 
เพ่ือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยในภาคตะวันออกซ่ึงเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๓.๒)  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด เพ่ือเยี่ยมชมศึกษา 
และเรียนรู้สถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย  

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 แหล่งงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ (๔๐๐,๐๐๐ บาท) โดยมีรายการงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑)  ค่าเช่าที่พักส าหรับนิสิตชาย จ านวน ๔ คน (หอพักนิสิตนานาชาติ ๒ ห้อง)  
  -  ค่าห้องพัก จ านวน ๔ คนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท   เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
  -  ค่าน้ า จ านวน ๔ คนๆ ละ ๖๐ บาท    เป็นเงิน ๒๔๐ บาท 
  -  ค่าไฟ จ านวน ๒ ห้องๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท    เป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาท 
 ๒)  ค่าเช่าที่พักส าหรับนิสิตหญิง จ านวน ๓ คน (หอพักนิสิตนานาชาติ ๑ ห้อง)  

-  ค่าห้องพัก จ านวน ๓ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท   เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
  -  ค่าน้ า จ านวน ๓ คนๆ ละ ๖๐ บาท    เป็นเงิน ๑๘๐ บาท 
  -  ค่าไฟ จ านวน ๑ ห้องๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท    เป็นเงิน ๑,๗๐๐ บาท 
 ๓)  ค่าอาหารเย็น จ านวน ๑๐ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

(๒ ธ.ค. ๖๒, วันเดินทางไปรับ) 
 ๔)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑๒ คนๆ ละ ๓๐ บาท   เป็นเงิน ๓๖๐ บาท 
      (๓ ธ.ค. ๖๒, วันประชุมต้อนรับ)             
 ๕)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 

(๓ ธ.ค. ๖๒, วันประชุมต้อนรับ) 
 ๖)  ค่าเช่าเหมารถเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองพัทยา จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
      (๗ ธ.ค. ๖๒)    
 ๗)  ค่าเช่าเหมารถเดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพฯ จ านวน ๑ คัน  เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท 

(๑๔ ธ.ค. ๖๒)    
 ๘)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑๒ คนๆ ละ ๓๐ บาท   เป็นเงิน ๓๖๐ บาท 
      (๑๙ ธ.ค. ๖๒, วันประชุมสรุปผล)             
 ๙)  ค่าอาหารเย็น จ านวน ๑๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
      (๑๙ ธ.ค. ๖๒, วันประชุมสรุปผล)  
 ๑๐)  ค่าตอบแทนวิทยากรภาษาจีน จ านวน ๑๕ ชั่วโมงๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
                            รวมทั้งหมด  (ส่ีหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  เป็นเงิน ๔๑,๙๔๐ บาท 
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๑๗.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

     ๑)  เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม  
และด้านอ่ืนๆ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 ๒)  นิสิตไทยและจนี ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ท าให้วัฒนธรรม 
ทางกีฬาไทย ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดให้ด ารงอยู่ต่อไป และได้รับการเผยแพร่ไปสู่นานาชาติ 
 ๓)  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนิสิตไทยและจีน จากการท ากิจกรรมร่วมกัน 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับประสบการณ์ชีวิตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากวิชาเรียน 
 ๔)  เกิดเครือข่ายความร่วมมือในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
น ามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกันต่อไป 

๑๘.  การพัฒนาโครงการ/กิจกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมให้นิสิตแลกเปลี่ยน Dali University  
ได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา ซึ่งภายในสถานที่ดังกล่าว มีกิจกรรมการแสดงโชว์ 
ทางประเพณีศิลปวัฒนธรรมครบทั้ง ๔ ภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอ่ืนๆ อีกมากมาย 

๑๙.  ผลส าเร็จของโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
ภาษา อาหาร การเรียนการสอน การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ตลอดจนเกิดเครือข่าย
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมวิชาชีพเดียวกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยประเมินจากกิจกรรม 
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการน าเสนอในกิจกรรม  
“ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อประเมินและสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ประเด็นค าถาม  การเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

๑) การเรียนการสอน  
มีความแตกต่างจากประเทศจีน นิสิตจาก Dali University ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และน าสิ่งที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเพ่ือนๆ ที่ Dali University ได้รับทราบ 
๒) ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดขึ้น ได้เรียนรู้ 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยหลายๆ อย่าง รวมทั้งกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศไทย 

๓) วิถีชีวิตความเป็นอยู่  
คนไทยมีการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ไม่ได้ถูกจ ากัด อาจารย์และนิสิตไทยมีความสนิทสนม 

คุ้นเคยกันดี ไม่เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ ท าให้รู้สึกผ่อนคลายในเวลาเรียน 
๔) ภาษา  

ได้เรียนรู้และพูดภาษาไทย เช่น การกล่าวทักทาย สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ส่วนการสื่อสาร
ในการเรียนหรือการใช้ชีวิตที่ประเทศไทย 

๕) อาหาร  
ชื่นชอบอาหารไทย มีความอร่อย และมีความแตกต่างกับอาหารของจีน 
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๖) การท่องเที่ยว  
ได้ไปท่องเที่ยวหลายที่ มีความชื่นชอบเป็นอย่างมาก ขอบคณุคณะที่จัดโปรแกรมให้นิสิต 

แลกเปลี่ยนได้ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั และเพ่ือนนิสิตไทยที่คอยดูแลและพาไปเที่ยวเป็นอย่างดี 
๗) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

ได้พบเพ่ือนนิสิตไทย ให้การดูแลและต้อนรับดีมาก คอยช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่อง 
การเรียน การสื่อสาร และการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย ในโอกาสต่อไปจะได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและได้ในอนาคต 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป 

 ๑)  คณะฯ ควรให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการฯ ให้มีการจัดกิจกรรม
ที่มีรูปแบบสอดคล้องและครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทุกมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่าย MOU เพ่ือความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่จากการเข้าร่วม
โครงการฯ 
 ๒)  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเครือข่าย MOU ส่งอาจารย์และนิสิตเดินทางมาเข้า
ร่วมโครงการฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย ๒ - ๓ มหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน เนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการด าเนินงานการจัดกิจกรรมภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มากกว่า 
๑๐ สถาบันในแต่ละปี 
 

 

 

 







No. Name Date of Birth (Y-M-D) Gender Grade Major Passport NO.
1 Zhu Sujuan 1996.03.26 Female Class two of grade 2017 Socialsports guidance and management EHIOI2925
2 Hu Zenong 1999.11.24 Female Class one of grade 2018 Physical education In process
3 Li Hao 1999.11.08 Male Class one of grade 2018 Socialsports guidance and management E27501055
4 Li Jiajie 1999.07.03  Male 2017 social sports EH0573066
5 Li Mingkun 1999.01.13  Male 2017 social sports In process
6 Zhang Fan 1998.11.03  Male 2017 social sports EF4416990
7 Chen Tingting 1999.11.27 Female 2017 social sports In process

Name List of Exchange Program of 2019, DU-BUU

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ ระหว่างวันท่ี 3-19 ธันวาคม 2562

College of Sports Science, Dali University (China)

flight from Kunming to Bangkok
December 2nd, 13:30--14:55, Flight NO: MU741 (Suvarnabhumi Airport)
December 20th, 09:20--12:30, Flight NO: FD582 (Don Mueang Airport)



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล เพศ ต ำแหน่ง จ ำนวนห้องพัก หมำยเลขห้อง
1 Chen Tingting หญิง นักศึกษา
2 Zhu Sujuan หญิง นักศึกษา
3 Hu Zenong หญิง นักศึกษา
4 Li Hao ชาย นักศึกษา
5 Li Jiajie ชาย นักศึกษา
6 Li Mingkun ชาย นักศึกษา
7 Zhang Fan ชาย นักศึกษา

1

1

1

1834

806

808

ข้อมูลกำรเข้ำพักหอพักนิสิตวิทยำลัยนำนำชำติ

ระหว่ำงวันท่ี 2 - 20 ธันวำคม พ.ศ. 2562
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ

กิจกรรม “ต้อนรับนิสิตแลกเปล่ียน Dali University สำธำรณรัฐประชำชนจีน"
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปล่ียนทำงศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ



 

ประกาศนียบตัร 
ฉบบัน้ี ใหไ้วเ้พ่ือแสดงวา่ 

 

 

นางสาวชวพร บวัเคน 
 

ไดป้ฏบิติัหนา้ท่ีเป็นล่ามสือ่สารภาษาจนี ใหก้บันิสติแลกเปลีย่น Dali University สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ภายใตโ้ครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลีย่นทางศลิปวฒันธรรมระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวนัท่ี ๒ - ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหม้ีความเจริญสุขสวสัดิ ์และประสบความส าเร็จในชวีติสบืไป 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ไดป้ฏบิติัหนา้ท่ีเป็นล่ามสือ่สารภาษาจนี ใหก้บันิสติแลกเปลีย่น Dali University สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ภายใตโ้ครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลีย่นทางศลิปวฒันธรรมระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวนัท่ี ๒ - ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหม้ีความเจริญสุขสวสัดิ ์และประสบความส าเร็จในชวีติสบืไป 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ ์วงศจ์ตุรภทัร) 

คณบดีคณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

 

  

 



 

ประกาศนียบตัร 
ฉบบัน้ี ใหไ้วเ้พ่ือแสดงวา่ 

 

 

นายยุทธภมิู ประกอบธญั 

ไดป้ฏบิติัหนา้ท่ีเป็นล่ามสือ่สารภาษาจนี ใหก้บันิสติแลกเปลีย่น Dali University สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ภายใตโ้ครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลีย่นทางศลิปวฒันธรรมระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวนัท่ี ๒ - ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอใหม้ีความเจริญสุขสวสัดิ ์และประสบความส าเร็จในชวีติสบืไป 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ ์วงศจ์ตุรภทัร) 

คณบดีคณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 
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