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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” (ออนไลน์) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

 

๑. ชื่อโครงการ    

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” (ออนไลน์) 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 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         ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 

            ด้านบริการวิชาการ                                 อ่ืนๆ ระบุ ................................................ 
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๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน   

นอกแผนปฏิบัติงาน  ในแผนปฏิบัติงาน ...ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์.... 

๖.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  

ต่อเนื่อง    ใหม่ 

๗.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 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 

 สโมสรนิสิตเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของนิสิต ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนานิสิต
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการความรู้ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเป็นหน่วยประสาน
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ให้การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๘  
ข้อที่ ๑๙ “นายกสโมสรนิสิตคณะจะต้องได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะและให้นายกสโมสรนิสิต 
คณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง และให้คณบดีส่งค าสั่งแต่งตั้งให้กองกิจการนิสิต”  
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีคณะกรรมการสโมสรนิสิต
เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมและประสานงานระหว่างนิสิตและคณะฯ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะฯ  
และมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดดังกล่าวก าลังหมดวาระลงในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
ดังนั้น จึงต้องมีการสรรหาคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษาต่อไป  
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต รวมทั้งเพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” (ออนไลน์) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า (Covid-19) 
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๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑)  เพ่ือสรรหานายกสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๒)  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการด าเนินกิจกรรมภายในคณะฯ ให้นิสิตได้ตระหนักถึง 
สิทธิหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยในการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตสโมสรนิสิตเพ่ือท าหน้าที่ 
เป็นผู้แทนของมวลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑.  วันและเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

  ทางระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตออนไลน์ (http://buuelection.buu.ac.th/login.php) 

๑๓.  ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 

 นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๓    

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

มีนาคม เมษายน 

๒๑-๒๗ ๒๘-๓ ๔-๑๐ ๑๑-๑๗ ๑๘-๒๔ ๒๕-๓๐ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

๑) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตและผู้น ากลุ่มนิสิต 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

      

๒) ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
และหาข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

      

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) 

๓) จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ และแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ รวมถึงระเบียบการเลือกตั้ง 

      

๔) ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต       

๕) ประกาศรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

      

๖) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง       

๗) ด าเนินการจัดการเลือกตั้งออนไลน์       
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แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

มีนาคม เมษายน 

๒๑-๒๗ ๒๘-๓ ๔-๑๐ ๑๑-๑๗ ๑๘-๒๔ ๒๕-๓๐ 

๘) ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งนี้ 

      

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการพัฒนาการจัดกิจกรรม (Act) 

๙) รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ต่อคณบดี  
เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรม และน าข้อเสนอแนะไปใช้ 

      

 

๑๕.  การพัฒนาการจัดโครงการจากครั้งท่ีผ่านมา 

 การใช้ระบบการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตในรูปแบบออนไลน์ของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

๑๖.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 การจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยการลงคะแนนเลือกจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ส าหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียง 
จากการเลือกตั้งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ก าหนดการจัดกิจกรรม 
 -  ประกาศรับสมัคร    ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 -  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   ๒ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 -  ด าเนินการจัดการเลือกตั้งออนไลน์  ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
 -  นับคะแนน    ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 -  ประกาศผลการเลือกตั้ง   ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 -  เสนอรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 (ออนไลน์) 

 ๑)  เข้าระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต http://buuelection.buu.ac.th/login.php 
  ด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒)  ดูข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 ๓)  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เลือกหมายเลขท่ีต้องการ 
 ๔)  เสร็จสิ้นการเลือกตั้ง 

๑๗.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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- ๕ - 
 

๑๘.  ประโยชน์ได้รับ 

 ๑)  นายกสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  นิสิตเกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในคณะฯ และได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   

๑๙.  ตัวช้ีวัด/ผลส าเร็จของโครงการ  

 ๑)  ได้รับนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้แก่ นายเตชัส ธีระวุฒิพันธุ์ โดยผลการเลือกตั้งมี ดังนี้ 

หมายเลข                ผู้สมัคร  คะแนนเสียง     คิดเป็น 
      ๑ นายเตซัส ธีระวุฒิพันธุ์       ๑๔๒  ร้อยละ ๗๑ 
      ๒ นายกฤตติกร ดลเสมอ         ๔๒  ร้อยละ ๒๑ 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน         ๑๖  ร้อยละ ๘ 
รวมทั้งหมด      ๒๐๐  

 ๒)  ได้รับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยคณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายเตชัส ธีระวุฒิพันธุ์   ต าแหน่ง นายกสโมสรนิสิต  
2. นายธนากร ถาวรศิริ   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายบริหาร  
3. นายสหรักษ์ มากะเต   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจกรรม 
4. นายกฤตติกร ดลเสมอ   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษ  
5. นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน   ต าแหน่ง ฝ่ายวิชาการ 
6. นางสาวบวรรัตน์ บุญปลอด  ต าแหน่ง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
7. นายพงษ์กร กาฬสุวรรณ   ต าแหน่ง ฝ่ายกีฬา 
8. นางสาวศุภกานต์  ชัญถาวร    ต าแหน่ง ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
9. นางสาวสุพิชชา อินทศร   ต าแหน่ง เลขานุการ 
10.   นางสาวเจนจันทินี เสือสง่า  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
11.   นางสาวรัตติกาล กลิ่นพิกุล  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
12.   นายวีรพงษ์ ไหมทอง   ต าแหน่ง ฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์  
13.   นายธีรภัทร์ โชคชัยไพศาล  ต าแหน่ง ฝ่ายอาคารและสถานที่  
14.   นางสาวนวรินทร์ ศิริเคน   ต าแหน่ง ฝ่ายสารณียากร  
15.   นายศิริภัทร ฐิรายุวัฒน์   ต าแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
16.   นายกันตวิชญ์ สาและดิง   ต าแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ  
17.   นายคมชาญ กล้วยไม้   ต าแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ  
18.   นายวิรุฬห์ ลานทอง   ต าแหน่ง ฝ่ายระเบียบวินัย  
19.   นายณดณ ณ บางช้าง   ต าแหน่ง ฝ่ายพยาบาล  
20.   นายสุรพรรณ ทองเงิน   ต าแหน่ง ฝ่ายสันทนาการ 
21.   นายธนากร ทองแถม   ต าแหน่ง ฝ่ายผู้น าเชียร์ 



- ๖ - 
 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 

 ๑)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานครั้งนี้ 
  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจ านวนน้อย คิดเป็น ๓๑.๒๕% จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 
 ๒)  แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  -  ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงการใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
เพ่ือเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนมวลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” (ออนไลน์) 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ทางระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต http://buuelection.buu.ac.th/login.php 
------------------------------------- 

 
ก าหนดการจัดกิจกรรม 
 -  ประกาศรับสมัคร    ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 -  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   ๒ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 -  ด าเนินการจัดการเลือกตั้งออนไลน์  ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
 -  นับคะแนน    ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 -  ประกาศผลการเลือกตั้ง   ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 -  เสนอรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) 
 ๑)  เข้าระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต http://buuelection.buu.ac.th/login.php 
  ด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒)  ดูข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 ๓)  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เลือกหมายเลขท่ีต้องการ 
 ๔)  เสร็จสิ้นการเลือกตั้ง 

 

------------------------------------- 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” (ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ทางระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตออนไลน์ (http://buuelection.buu.ac.th/login.php) 

 



- ๙ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

กิจกรรม “การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” (ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ทางระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตออนไลน์ (http://buuelection.buu.ac.th/login.php) 

 
 



- ๑๐ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 





- ส ำเนำ - 
 

ประกำศคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๐๗๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  ผลกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
------------------------------- 

 
   ตำมท่ี คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กิจกรรมกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหำนำยกสโมสรนิสิตและคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของนิสิตในกำรด ำเนินกิจกรรมภำยในคณะฯ  
ให้นิสิตได้ตระหนักถึงสิทธิหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตย ในกำรใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิต  
เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนของมวลนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ซึ่งมีก ำหนดกำรเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่  
๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ทำงระบบเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิตออนไลน์ 
http://buuelection.buu.ac.th นั้น 
   ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการฯ จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ข้อ ๓ (1๒) เรื่อง การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบตัิการแทน จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง 
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 หมายเลข                ผู้สมัคร  คะแนนเสียง     คิดเป็น 
      ๑ นายเตซัส ธีระวุฒิพันธุ์       ๑๔๒  ร้อยละ ๗๑ 
      ๒ นายกฤตติกร ดลเสมอ         ๔๒  ร้อยละ ๒๑ 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน         ๑๖  ร้อยละ ๘ 
รวมทั้งหมด      ๒๐๐  

 ทั้งนี้ มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งออนไลน์ทั้งหมด ๒๐๐ คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 6๔๐ คน  
คิดเป็น ๓๑.๒๕% ดังนี้  

               สาขาวชิา             รหัส ๖๑            รหัส ๖๒            รหัส ๖๓ 
  เตม็   มา    %  เต็ม   มา   %   เตม็   มา    % 

๑. วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ   ๕๗   ๑๖ ๒๘.๐๗   ๙๒   ๕๑ ๕๕.๔๓   ๘๔  ๔๕ ๕๓.๕๗ 
๒. กำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ   ๗๒    ๖  ๘.๓๓  ๑๐๘   ๒๓ ๒๑.๓๐   ๘๔  ๒๖ ๓๐.๙๕ 
๓. สื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ   ๔๐    ๓  ๗.๕๐   ๕๕   ๑๓ ๒๓.๖๔   ๔๘  ๑๗ ๓๕.๔๒ 

 

 ประกำศ  ณ  วันที่  ๘  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
     (ลงชื่อ)                   นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  
                             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                         คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
  

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยอัฐพร  โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 

 
 

http://buuelection.buu.ac.th/


คูม่ือการใช้งาน 

ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสติออนไลน ์

http://buuelection.buu.ac.th/login.php 

            

1. เข้าระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต http://buuelection.buu.ac.th/login.php 
ด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต 

2. เข้าเมนูก าหนดเวลาเลือกตั้ง 

              

 

๒ 

1 

http://buuelection.buu.ac.th/login.php


ก าหนดวัน/เดือน/ปี และระยะเวลาในการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต 

     

3. เข้าเมนูบันทึกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 

 

 คัดลอกรหัสนิสิตจากไฟล์ข้อมูล Excel  

 

๓ 

๓ 

๒ 

1 



 

จัดการรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตออนไลน์ 

 

 

4. เข้าเมนูผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 
บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 

 

1 

๒ 

คลิกข้อมูลที่ต้องการจัดการ 

คลิกข้อมูลที่ต้องการจัดการ 



บันทึกข้อมูลผู้ลงสมัคร 

 
 
บันทึกข้อมูลผู้ลงสมัคร ดังนี้ 

- รหัสประจ าตัวนิสิตผู้สมัคร (หัวหน้าพรรค/ทีม) 
- ชื่อพรรค/ทีม 
- ชื่อเล่น 
- วันเดือนปีเกิด 
- สัญชาติ 
- ศาสนา 
- เชื้อชาติ 
- ภูมิล าเนา 
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- อีเมล 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- ความสามารถพิเศษ 
- ประวัติการท ากิจกรรม 
- นโยบายในการพัฒนาสโมสรนิสิตและกิจกรรมนิสิต 
- ทัศนคติในการท างาน 
- ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 

๓ 



5. หมายเลขผู้สมัคร  

           

 

6. บันทึกสมาชิกผู้สมัคร 

 
 
 

1 

๒ 

๓ 

1 

๒ 

๓ 



7. ผลการเลือกตั้ง (ครบก าหนดระยะเวลาเลือกตั้งจึงสามารถดูผลการเลือกตั้งได้) 

 
    

8. สถิตผิู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (สามารถดูได้ในช่วงเวลาเลือกตั้ง) 

         

 

 

หากระบบมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ พลอย หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1520 หรือ 

                                                      หมายเลขโทรศัพท์ 08 8895 9790 

 

1 

๒ 

1 

๒ 



- ส ำเนำ - 
 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่ ๐๐๑๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
------------------------------------- 

 

          เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในข้อ ๑๔ (๑) ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำท่ี ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่องกำรมอบอ ำนำจของผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ให้ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ผู้รักษำกำรแทน 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำน หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในสว่นงำน หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำรแทน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ โดยมีรำยชื่อ  
ดังนี้  

1. นำยเตชัส ธีระวุฒิพันธุ์   ต าแหน่ง นายกสโมสรนิสิต  
2. นำยธนำกร ถำวรศิริ   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายบริหาร  
3. นำยสหรักษ์ มำกะเต   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจกรรม 
4. นำยกฤตติกร ดลเสมอ   ต าแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษ  
5. นำงสำวชิษณุชำ บัวเผื่อน   ต าแหน่ง ฝ่ายวิชาการ 
6. นำงสำวบวรรัตน์ บุญปลอด  ต ำแหน่ง ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม  
7. นำยพงษ์กร กำฬสุวรรณ   ต าแหน่ง ฝ่ายกีฬา 
8. นำงสำวศุภกำนต์  ชัญถำวร    ต าแหน่ง ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
9. นำงสำวสุพิชชำ อินทศร   ต าแหน่ง เลขานุการ 
10.   นำงสำวเจนจันทินี เสือสง่ำ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
11.   นำงสำวรัตติกำล กลิ่นพิกุล  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
12.   นำยวีรพงษ์ ไหมทอง   ต าแหน่ง ฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์  
13.   นำยธีรภัทร์ โชคชัยไพศำล  ต าแหน่ง ฝ่ายอาคารและสถานที่  
14.   นำงสำวนวรินทร์ ศิริเคน   ต าแหน่ง ฝ่ายสารณียากร  
15.   นำยศิริภัทร ฐิรำยุวัฒน์   ต าแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
16.   นำยกันตวิชญ์ สำและดิง   ต าแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ  
17.   นำยคมชำญ กล้วยไม้   ต าแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ  
18.   นำยวิรุฬห์ ลำนทอง   ต าแหน่ง ฝ่ายระเบียบวินัย  
19.   นำยณดณ ณ บำงช้ำง   ต าแหน่ง ฝ่ายพยาบาล  
20.   นายสุรพรรณ ทองเงิน   ต าแหน่ง ฝ่ายสันทนาการ  
21.   นำยธนำกร ทองแถม   ต าแหน่ง ฝ่ายผู้น าเชียร์ 



- ๒ - 
 

 

 

 โดยมีอ ำนำจและหน้ำที ่ดังนี้           
 ๑)  จัดท ำแผนงำนและงบประมำณของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๔ ร่วมกับฝ่ำยพัฒนำนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เพื่อเสนอของบประมำณของฝ่ำยต่อคณะฯ และเสนอ 
ของบประมำณค่ำบ ำรุงกิจกรรมนิสิตและค่ำบ ำรุงกีฬำต่อกองกิจกำรนิสิต   
 ๒)  บริหำรและด ำเนินงำนตำมแผนงำนสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวมถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และมหำวิทยำลัยบูรพำ   
 ๓)  เป็นตัวแทนในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงนิสิตกับคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ 
เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่คณะฯ และมหำวิทยำลัยจัดขึ้น 
  ๔)  ปกป้องรักษำผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ภำยใต้ขอบเขตกฎหมำยและกฎระเบียบของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ๕)  รับผิดชอบดูแลกำรจัดกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์- 
กำรกีฬำ และรับผิดชอบดูแลรักษำเอกสำร ตลอดจนพัสดุครุภัณฑ์ของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๖)  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติให้คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
รับทรำบทุกกิจกรรม ตลอดจนจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และน ำเสนอเพ่ือส่งมอบงำน 
ให้กับคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำชุดใหม่ เมื่อคณะกรรมกำรชุดนี้หมดวำระลง 
  โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ในวันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสิ้นสุดวำระในวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
   (ลงชื่อ)                        นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
          

 
 

 (นำยอัฐพร โสวัตร์) 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 


