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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓  
“๓๓ ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณท่ีภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑)  อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
๒)  ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๓.  ทีป่รึกษาโครงการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

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         ด้านบ าเพ็ญประโยชน์/รับผิดชอบต่อสังคม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ ..........ด้านพัฒนาบุคลากร.........     

๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน  

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

ต่อเนื่อง    ใหม่ 

๗.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)  

 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.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

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

๙.  หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรจนเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ถือเป็น
บุคลากรทีส่ าคัญที่ผ่านชีวิตการท างานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน สมควรได้รับ 
การยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิกภายในองค์กรได้รับรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับสมาชิกภายใน
องค์กรในทุกระดับ ซึ่งการจัดงานเกษียณอายุให้กับสมาชิกภายในองค์กรเมื่อครบก าหนดในช่วงปลายปีงบประมาณ 
ของทุกปี เป็นธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา เพ่ือสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูคุณงาม 
ความดีที่ผู้ปฏิบัติงานได้ประพฤติปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจนถึงวันที่เกษียณอายุ และ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้ง 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวาระเกษียณอายุ ซึ่งเป็นการสร้างความตะหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมขององค์กรและท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
 เนื่องด้วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้ครบก าหนดวาระการ
เกษียณอายุราชการของบุคลากร จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายเฉวียง ผูกสิน ต าแหน่ง ผู้ช่วยชา่ง ส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือแสดงความมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุแสดงถึงความชื่นชมและยินดีในความส าเร็จ
และความดีที่ได้กระท าตลอดระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุได้ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุ และเพ่ือส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในคณะฯ ในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  
และความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในคณะ 
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๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือแสดงความมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
แสดงถึงความชื่นชมและยินดีในความส าเร็จและความดีที่ได้กระท าตลอดระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุได้ปฏิบัติงาน 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุ 
 ๒)  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการสร้างวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ 

๑๑.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

 วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๘:๐๐ - ๒๑:๓๐ น. 

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 ณ ร้านติดอ่าง คาเฟ่ ถนนอ่างศิลา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                ๑)  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จ านวน ๒๖ คน 
 ๒)  แขกผู้มีเกียรติ จ านวน ๕ คน 
  รวมทั้งหมด จ านวน ๓๑ คน 

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

๑-๑๕ ๑๖-๒๙ ๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

๑) ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานโครงการ  

     

๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ และ 
จัดประชุมฯ เพื่อวางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 
โดยน าข้อเสนอแนะจากครั้งที่ผ่านมาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานครั้งนี้ 

     

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 

๓) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      

๔) ติดต่อประสานงานและด าเนินการจัดเตรียมความพร้อม 
ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ 

     

๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ      
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แผนการด าเนนิงาน 

ช่วงเวลาในการด าเนินงาน (๒๕๖๓) 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

๑-๑๕ ๑๖-๒๘ ๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ 

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

๖) การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็น 
ในการด าเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามตัวชี้วัด 
ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ  

     

๗) ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปข้อมูลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งนี้ 

     

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 

๘) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอต่อ
คณบดี เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น  
ในการเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

     

๙) น าข้อมูลรายงานผลบันทึกลงระบบฐานข้อมูลในเว็ปไซต์ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในงานแผนและงานประกัน
คุณภาพฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

     

 

๑๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 ๑)  การพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน ในรูปแบบงานเลี้ยงจัดอาหารเป็นชุด 
 ๒)  การเขียนอวยพรและค าขอบคุณลงในสมุดอวยพรเพ่ือมอบให้กับผู้เกษียณอายุ 
 ๓)  การประกาศเกียรติคุณและกล่าวขอบคุณ โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
 ๔)  การมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุ โดย สมาชิกภายในคณะฯ และแขกผู้มีเกียรติ  
 ๕)  การกล่าวความรู้สึก โดย ผู้เกษียณอายุ 

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 แหล่งงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
การใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 ๑)  ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมงาน เป็นเงิน ๑๑,๘๓๙ บาท 
 ๒)  ค่าจัดท าของที่ระลึก เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
                       รวมทั้งหมด (หนึ่งหม่ืนสามพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) เป็นเงิน ๑๓,๙๓๙ บาท 

๑๗.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

                 ๑)  ผู้เกษียณอายุเกิดความรู้สึกปิติยินดี ความรัก และความผูกพันต่อเพ่ือนร่วมงาน และองค์กร  
เป็นแบบอย่างที่ดใีนความส าเร็จและการท าความดีตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกภายในคณะฯ 
 ๒)  สมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  
เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ รวมทั้งเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงานตามแบบอย่างความส าเร็จของผู้เกษียณอายุ 
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๑๘.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

 ๑)  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานโครงการ ในขั้นตอนการยืนยันรายชื่อ 
เข้าร่วมงาน และการติดตามและประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมงานแทนการเอกสารในรูปแบบของแผ่นกระดาษ 
 ๒)  การจัดกิจกรรมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา (Covid-19) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาและกระทรวงสาธารณสุข 

๑๙.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

  การใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นในการด าเนินงานของผู้เข้าร่วมงาน 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยประเมินผลความส าเร็จของโครงการจากระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม
จะต้องมากกว่า ๓.๕๑ 
 ซึ่งในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการครั้งนี้ ได้ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม
เท่ากับ ๔.๗ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายละเอียดสรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ ดังนี้ 
 

สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. 

 ณ ร้านติดอ่าง คาเฟ่ อ่างศิลา 
------------------------------------ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑.๑  เพศ 
       -  ชาย ๓๕.๗%  
       -  หญิง  ๖๔.๓%  

 ๑.๒  สถานภาพ   
  -  ผู้บริหาร ๐% 
  -  บุคลากรสายวิชาการ ๙๒.๙% 
  -  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ๗.๑% 
ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม   

๒.๑  ระดับความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นตัวเลข ดังนี้ 
   ๕   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด   

4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 
   3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง   

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
   1   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 
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ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คุณภาพ 

๑ ความสะดวกและเหมาะสมในการประชาสมัพันธ์
การจัดงาน โดยใช้รูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
ทางระบบออนไลน ์

๐% ๐% ๐% ๒๘.๖% ๗๑.๔% ๔.๗๑ 

๒ ความเหมาสมของระยะเวลาในการจัดงาน ๐% ๐% ๐% ๒๘.๖% ๗๑.๔% ๔.๗๑ 
๓ ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดงาน ๐% ๐% ๐% ๔๒.๙% ๕๗.๑% ๔.๕๗ 
๔ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม ๐% ๐% ๐% ๔๒.๙% ๕๗.๑% ๔.๕๗ 
๕ ความเหมาะสมของรูปแบบ ล าดับขั้นตอน และ 

พิธีการในการจัดงาน 
๐% ๐% ๐% ๓๕.๗% ๖๔.๓% ๔.๖๔ 

๖ การจัดงานท าให้ผูเ้กษียณอายุเกิดความรูส้ึกปิติ
ยินดี ความรัก และความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน 
และองค์กร เป็นแบบอยา่งที่ดีในความส าเร็จและ
การท าความดตีลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
ให้กับสมาชิกภายในคณะฯ 

๐% ๐% ๐% ๑๔.๓% ๘๕.๗% ๔.๘๕ 

๗ สมาชิกภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เกิดความรัก ความ
สามัคคี และความผูกพันระหว่างสมาชิกภายใน
คณะฯ รวมทั้งเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานตามแบบอย่างความส าเร็จของ 
ผู้เกษียณอาย ุ

๐% ๐% ๐% ๒๑.๔% ๗๘.๖% ๔.๗๙ 

๘ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมงาน ๐% ๐% ๗.๑% ๒๑.๔% ๗๑.๔% ๔.๖๔ 
๙ ความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจดังาน ๐% ๐% ๐% ๑๔.๓% ๘๕.๗% ๔.๘๕ 

ระดับคะแนนคุณภาพค่าเฉลี่ยรวม ๔.๗ 
 

 ๒.๒  สรุปผลการด าเนินงาน จากการแปลผลข้อมูลของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ๔.๕๑ - ๕    หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ดี 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐    หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑ - ๑.๕      หมายถึง   มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ น้อยมาก 

๑)  ความสะดวกและเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยใช้รูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ 
ทางระบบออนไลน์  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

๒)  ความเหมาสมของระยะเวลาในการจัดงาน  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

๓)  ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

๔)  ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
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๕)  ความเหมาะสมของรูปแบบ ล าดับขั้นตอน และพิธีการในการจัดงาน            
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
๖)  การจัดงานท าให้ผู้เกษียณอายุเกิดความรู้สึกปิติยินดี ความรัก และความผูกพันต่อเพ่ือนร่วมงาน และ
องค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในความส าเร็จและการท าความดีตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิก
ภายในคณะฯ  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
๗)  สมาชิกภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เกิดความรัก ความสามัคคี และ
ความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในคณะฯ รวมทั้งเกิดความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงานตามแบบอย่าง
ความส าเร็จของผู้เกษียณอายุ  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
๘)  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
๘)  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
๙)  ความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดงาน 
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
             สรุปผลการด าเนนิงาน  (ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม = ๔.๗)  อยู่ในระดับ ดีมาก 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อแสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งนี้ 
 ๑)  ข้อเสนอแนะจากการท าแบบประเมินผลออนไลน์ของผู้เข้าร่วมงาน ไมโครโฟนที่ใช้ใน
กิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ เสียงไม่ค่อยเพราะ 
 แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ๑)  ติดต่อประสานงานระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมและเหมาะสม 
 ๒)  บรรจุโครงการเกษียณอายุบุคลากรของคณะฯ ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปีงบประมาณ  
ที่มีผู้เกษียณอายุ เพื่อเสนอขอรองรับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการ 
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หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 
(นายเฉวียง ผูกสิน) 

วันจันทรท์ี่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๘:๐๐ – ๒๑:๓๐ น. 
ร้านติดอ่าง คาเฟ่ ถนนอ่างศิลา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เวลา กิจกรรม 
๑๘:๐๐ - ๑๘:๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 ลงทะเบียนของที่ระลึก 
 ลงนามในสมุดที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ 

๑๘:๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ (เริ่มให้บริการอาหาร) 
๑๙:๐๐ - ๒๐:๐๐ น. เข้าสู่พิธีการ 

 พิธีกรกล่าวถึงความส าคัญของการจัดงาน 
และกล่าวค าประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุ 

 ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
กล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความรู้สึกแก่ผู้เกษียณอายุ  

 แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุ 
 ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

มอบของที่ระลึกของคณะฯ ให้กับผู้เกษียณอายุ 
 แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกภายในคณะฯ มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ 
 ผู้เกษียณอายุ กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวค าขอบคุณ 

๒๐:๐๐ - ๒๑:๓๐ น. ดนตรี และรับประทานอาหารร่วมกัน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๘:๐๐ – ๒๑:๓๐ น. 
ร้านติดอ่าง คาเฟ่ ถนนอ่างศิลา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 
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ร้านติดอ่าง คาเฟ่ ถนนอ่างศิลา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมงาน 

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๘:๐๐ – ๒๑:๓๐ น. 
ร้านติดอ่าง คาเฟ่ ถนนอ่างศิลา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

---------------------------------- 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 

๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๒)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๓)  อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๔)  ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๕)  ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
๖)  ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ  

ระดับปริญญาตรี 
๗)  ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ  ประธานสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
๘)  ดร.นาคิน ค าศรี   ประธานสาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
๙)  ดร.สมพร ส่งตระกูล  
๑๐)  ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์  
๑๑)  อาจารย์จิรภา น้าคณาคุปต์  
๑๒)  ผศ.อรวรีย์ อิงคเตชะ  
๑๓)  อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก  
๑๔)  ดร.กวีญา สินธารา  
๑๕)  ดร.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง  
๑๖)  ผศ.ดร.สราลี สนธิ์จันทร์  
๑๗)  ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์  
๑๘)  ผศ.ดร.รังสฤษฎ์ จ าเริญ  

 ๑๙)  นางนิภาพร จั่นแพ     
๒๐)  นางพรรณปพร เผ่าจินดา  
๒๑)  นางนันทวรรณ บ ารุงเอี่ยมปัญญา  
๒๒)  นายอัฐพร โสวัตร์  
๒๓)  นางสาวชนณิการณ์ นามชัยยา  
๒๔)  นางสาววนิษา ศรีรอบรู้  
๒๕)  นายเฉวียง ผูกสิน  
๒๖)  นายเจษฎา รัตนวงษ์  



- ๑๔ - 
 

 
 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมงาน 

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
“๓๓ ปีท่ีพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” (นายเฉวียง ผูกสิน) 

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๘:๐๐ – ๒๑:๓๐ น. 
ร้านติดอ่าง คาเฟ่ ถนนอ่างศิลา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

---------------------------------- 
 
แขกผู้มีเกียรติ 

 ๒๗)  ผศ.เอนก สูตรมงคล 
 ๒๘)  รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี 
 ๒๙)  รศ.สุจินดา ม่วงมี 
 ๓๐)  ผู้ติดตาม ดร.สมพร ส่งตระกูล 
 ๓๑)  ผู้ติดตาม ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

 
- ส าเนา - 

 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๐๔๐/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓  

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

              เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ (๑) เรื่องการมอบอ านาจของผู้รักษาการแทนอธิการบดี  
ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน 
หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏบิัติการแทน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการงานแสดงมุทิตาจิต 
แก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามรายชื่อ ดังนี้ 
 ที่ปรึกษา 
  ๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ที่ปรึกษา 
  ๒.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
  ๓.  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และ  ที่ปรึกษา 
       ประกันคุณภาพการศึกษา 
 หน้าที่     ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการงานแสดงมุทิตาจิต 
แก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนิภาพร จั่นแพ   กรรมการ    
 ๓.  นางพรรณปพร เผ่าจินดา   กรรมการ 
 ๔.  นางนันทวรรณ บ ารุงเอี่ยมปัญญา   กรรมการ 
 ๕.  นางสาววนิษา ศรีรอบรู้   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวนวลพร ก่อเกียรติวนิช   กรรมการ 
 ๗.  นายเจษฎา รัตนวงศ์   กรรมการ 
 ๘.  นางสาวชนณิการณ์ นามชัยยา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นายอัฐพร โสวัตร ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่    ๑.  จัดประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานโครงการ 
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ     
  ๒.  จัดท าโครงการ หนังสือเชิญ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเตรียมความพร้อม 
ของอุปกรณ์ สถานที ่และอ่ืนๆ ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกภายในคณะฯ 
รับทราบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 



- ๑๖ - 
 

  ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการ ให้การด าเนินงานโครงการงานแสดง 
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ     
  ๔.  จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบประเมินผลออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ ลงทะเบียนและประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการฯ 
  ๕.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับทราบ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงานของคณะฯ และน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
             (ลงชื่อ)        นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฏิบัติการแทน 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา                            
 
 
 
 
    
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

 (นายอัฐพร โสวัตร์) 
นักวิชาการศึกษา 


