
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

และกิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (Performance Report) 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

และกิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ผู้รับผิดชอบ ๑) ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๒) คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 256๓ 
ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานิสิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต”  
วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของผู้น านิสิต  

๒) เพ่ีอมอบโอวาทนโยบายในการด าเนินงานของคณะฯ ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ 
กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑) ผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๒) ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน ๓๕ คน 
จ านวน ๓ คน 
จ านวน ๓๘ คน 

กิจกรรมที่ส าคัญ กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- น าเสนอ “ผลการด าเนินงานและส่งมอบงานของสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของสโมสรนิสิต 
- ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
- ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการด าเนินงานของคณะฯ ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระยะเวลา/สถานที่ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
ผ่านช่องทาง Application “Google Meet” 

งบประมาณ - - 
ประโยชน์ที่ได้รับ ๑) ผู้น านิสิตได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาสามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนและการท างานได้  
๒) ผู้บริหารของคณะฯ ได้มอบโอวาทนโยบายในการด าเนินงาน ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
ชุดใหม่ โดยข้อมูลที่ได้รับน าไปใช้ในการวางแผนงานของสโมสรนิสิตต่อไป 



- ๒ - 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (Performance Report) 
ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

การด าเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประสบผลส าเร็จ 
มากกว่า ๙๐% 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงานครั้งนี้ 

๑) ผู้น านิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน 
๒) ควรให้ผู้น านิสิตทุกคนได้น าเสนอความรู้และประสบการณ์ท่ีตนเองได้รับตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑) นัดหมายก าหนดการจัดกิจกรรมให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน 
๒) จัดท าแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสโมสรนิสิต และให้ผู้น า
นิสิตได้น าเสนอทุกคน เพ่ือถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
จะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาและเกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลากหลายประเด็นมากยิ่งข้ึน 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

 

 
 
 
 

 
ก าหนดการประชุมผ่านทาง Application “Hangouts Meet” 

กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
และ กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
เวลา กิจกรรม 

กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา  
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
            ๔. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. เปิดการประชุม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๔.๐๕ - ๑๔.๑๕ น. น าเสนอ “ผลการด าเนินงานและส่งมอบงานของสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๔.๑๕ - ๑๔.๒๐ น. กิจกรรมถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของสโมสรนิสิต 
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น. ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.  ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๔๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหารกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการด าเนินงานของคณะฯ  
ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 



- ๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๑๖๓          วันที ่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และกิจกรรมผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

เรียน  ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
 

 เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ก าลังจะหมดวาระลงในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ก าหนด 
ให้มีการจัดกิจกรรม “ส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
และกิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของผู้น านิสิต และมอบโอวาทนโยบาย
ในการด าเนินงานของคณะฯ ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ ในวันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผ่านช่องทาง Application “Hangouts Meet” นั้น  
 ในการนี้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในทุกด้าน 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓” และกิจกรรม “ผู้บรหิารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ตามระยะเวลาและช่องทางดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามก าหนดการดังแนบ 
 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ๑๕ นาที ขอให้ทุกท่านเข้าท าการทดสอบระบบการประชุม 
ทาง Application “Hangouts Meet” โดย วิธีการดังนี้ 
  ๑)  ดาวน์โหลด Application “Hangouts Meet” ลงในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 
  ๒)  Log in เข้าระบบ โดยใช้ gmail ของตนเอง 
  ๓)  ใส่รหัสในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะแจ้งไปทาง Line อีกครั้ง หากขัดข้องประการใด 
สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณอัฐพร โสวัตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๓๕๖๒๔๔๖ 
               

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาและช่องทางดังกล่าวข้างต้น 
 
 

 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

                                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

ก ำหนดกำรประชุมผ่ำนทำง Application “Hangouts Meet” 
กิจกรรม “ส่งมอบงำนคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 

และ กิจกรรม “ผู้บริหำรพบคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔” 
วันพุธที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

เวลำ กิจกรรม 
กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา  
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
            ๔. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. เปิดกำรประชุม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๔.๐๕ - ๑๔.๑๕ น. น ำเสนอ “ผลกำรด ำเนินงำนและส่งมอบงำนของสโมสรนิสิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๔.๑๕ - ๑๔.๒๐ น. กิจกรรมถำม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนของสโมสรนิสิต 
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น. ผู้บริหำรกล่ำวให้โอวำทแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.  ชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสโมสรนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๔๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหำรกล่ำวให้โอวำทและมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนของคณะฯ  
ให้แก่คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๑๖๓          วันที ่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และกิจกรรมผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

เรียน  คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ก าลังจะหมดวาระลงในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ก าหนด 
ให้มีการจัดกิจกรรม “ส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
และกิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของผู้น านิสิต และมอบโอวาทนโยบาย
ในการด าเนินงานของคณะฯ ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ ในวันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผ่านช่องทาง Application “Hangouts Meet” นั้น  
 ในการนี้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในทุกด้าน 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓” และกิจกรรม “ผู้บรหิารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ตามระยะเวลาและช่องทางดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามก าหนดการดังแนบ 
 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ๑๕ นาที ขอให้ทุกท่านเข้าท าการทดสอบระบบการประชุม 
ทาง Application “Hangouts Meet” โดย วิธีการดังนี้ 
  ๑)  ดาวน์โหลด Application “Hangouts Meet” ลงในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 
  ๒)  Log in เข้าระบบ โดยใช้ gmail ของตนเอง 
  ๓)  ใส่รหัสในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะแจ้งไปทาง Line อีกครั้ง หากขัดข้องประการใด 
สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณอัฐพร โสวัตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๓๕๖๒๔๔๖ 
               

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาและช่องทางดังกล่าวข้างต้น 
 
 

 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

                                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

ก ำหนดกำรประชุมผ่ำนทำง Application “Hangouts Meet” 
กิจกรรม “ส่งมอบงำนคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 

และ กิจกรรม “ผู้บริหำรพบคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔” 
วันพุธที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

เวลำ กิจกรรม 
กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา  
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
            ๔. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. เปิดกำรประชุม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๔.๐๕ - ๑๔.๑๕ น. น ำเสนอ “ผลกำรด ำเนินงำนและส่งมอบงำนของสโมสรนิสิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๔.๑๕ - ๑๔.๒๐ น. กิจกรรมถำม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนของสโมสรนิสิต 
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น. ผู้บริหำรกล่ำวให้โอวำทแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.  ชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสโมสรนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๔๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหำรกล่ำวให้โอวำทและมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนของคณะฯ  
ให้แก่คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๑๖๓          วันที ่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และกิจกรรมผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

เรียน  คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ก าลังจะหมดวาระลงในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ก าหนด 
ให้มีการจัดกิจกรรม “ส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
และกิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของผู้น านิสิต และมอบโอวาทนโยบาย
ในการด าเนินงานของคณะฯ ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ ในวันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผ่านช่องทาง Application “Hangouts Meet” นั้น  
 ในการนี้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในทุกด้าน 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓” และกิจกรรม “ผู้บรหิารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ตามระยะเวลาและช่องทางดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามก าหนดการดังแนบ 
 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ๑๕ นาที ขอให้ทุกท่านเข้าท าการทดสอบระบบการประชุม 
ทาง Application “Hangouts Meet” โดย วิธีการดังนี้ 
  ๑)  ดาวน์โหลด Application “Hangouts Meet” ลงในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 
  ๒)  Log in เข้าระบบ โดยใช้ gmail ของตนเอง 
  ๓)  ใส่รหัสในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะแจ้งไปทาง Line อีกครั้ง หากขัดข้องประการใด 
สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณอัฐพร โสวัตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๓๕๖๒๔๔๖ 
               

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาและช่องทางดังกล่าวข้างต้น 
 
 

 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

                                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

ก ำหนดกำรประชุมผ่ำนทำง Application “Hangouts Meet” 
กิจกรรม “ส่งมอบงำนคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 

และ กิจกรรม “ผู้บริหำรพบคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔” 
วันพุธที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

เวลำ กิจกรรม 
กิจกรรม “ส่งมอบงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา  
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
            ๔. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. เปิดกำรประชุม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๔.๐๕ - ๑๔.๑๕ น. น ำเสนอ “ผลกำรด ำเนินงำนและส่งมอบงำนของสโมสรนิสิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๔.๑๕ - ๑๔.๒๐ น. กิจกรรมถำม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนของสโมสรนิสิต 
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น. ผู้บริหำรกล่ำวให้โอวำทแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

กิจกรรม “ผู้บริหารพบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔” 
ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ผู้เข้าร่วม ๑. ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
            ๒. นักวิชาการศึกษา  
            ๓. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.  ชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสโมสรนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
โดย นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔.๔๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหำรกล่ำวให้โอวำทและมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนของคณะฯ  
ให้แก่คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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อ ำนำจและหนำ้ท่ี
๑)  จัดท ำแผนงำนและงบประมำณของสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ ร่วมกบัฝ่ำยพฒันำนิสิตและ

ศิษย์เก่ำสัมพนัธ์ เพ่ือเสนอของบประมำณของฝ่ำยต่อคณะฯ และเสนอของบประมำณค่ำบ ำรุงกจิกรรมนิสิตและค่ำบ ำรุงกฬีำต่อกองกจิกำร
นิสิต

๒)  บริหำรและด ำเนินงำนตำมแผนงำนสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวมถึงหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย

๓)  เป็นตวัแทนในกำรตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงนิสิตกบัคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ และเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ที่คณะฯ และ
มหำวทิยำลยัจัดขึน้

๔)  ปกป้องรักษำผลประโยชน์และสิทธิอนัชอบธรรมของนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ และคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ ภำยใต้
ขอบเขตกฎหมำยและกฎระเบียบของมหำวทิยำลยับูรพำ

๕)  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัตใิห้คณะและควำมรับผดิชอบอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
วทิยำศำสตร์กำรกฬีำ และมหำวทิยำลยับูรพำ

๖)  รับผดิชอบดูแลกำรจัดกจิกรรมและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกีย่วกบันิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ และรับผดิชอบดูแลรักษำเอกสำร 
ตลอดจนพสัดุครุภัณฑ์ของสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำให้เป็นไปะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำรับทรำบทุกกจิกรรม ตลอดจนจัดท ำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปี และน ำเสนอเพ่ือส่งมอบงำนให้กบัคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำชุดใหม่ เม่ือ
คณะกรรมกำรชุดนีห้มดวำระลง

โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
เร่ิมปฏิบัตหิน้ำที่ในวนัที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และส้ินสุดวำระในวนัที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔







 ด้ำนวิชำกำร
 ด้ำนกฬีำและส่งเสริมสุขภำพ
 ด้ำนศิลปวฒันธรรม
 ด้ำนบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม
 ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

กำรจดัโครงกำร/กจิกรรม 5 ด้ำน
ตำมแผนงำนสโมสรนิสิต 

ปีกำรศึกษำ 2563



วตัถุประสงค์หลกั

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรจดักิจกรรมพฒันำนิสิต กำรด ำเนินงำน บทบำทหนำ้ท่ี และ
แนวทำงกำรท ำงำนของผูน้ ำนิสิต

2. เพื่อพฒันำผูน้ ำนิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม และพฒันำบุคลิกภำพควำมเป็นผูน้ ำท่ีดี เหมำะสมท่ีจะเป็น
แบบอยำ่งท่ีดีใหก้บันิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 

3. เพื่อเสริมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัของผูน้ ำนิสิต และเพื่อจดัท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ โดยมอบหมำยผูรั้บผิดชอบ และก ำหนดช่วงเวลำและสถำนท่ีในกำร
จดักิจกรรมท่ีชดัเจน 

4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินงำนของคณะให้กบั
ผูป้กครองและนิสิตใหม่ไดรั้บทรำบ รวมถึงรับฟังขอ้เสนอแนะของผูป้กครองและนิสิตของคณะในกำรพฒันำคณะร่วมกนั



ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
(บำท)

ระยะเวลำ สถำนท่ี ผูรั้บผดิชอบโครงกำร

กำรจัดโครงกำรและกจิกรรมตำมแผนงำน



ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

กำรประชุมนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ (ออนไลน์) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1 คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตเขำ้ร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน ควรนดัหมำยและก ำหนดช่วงเวลำในกำรจดัโครงกำรใหทุ้กคนสำมำรถเขำ้ร่วมกิจกรรมได้
เน่ืองจำกมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีทุกคนจะตอ้งเขำ้ร่วมเพื่อท ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรท ำงำนของสโมสรนิสิตและมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนงำนสโมสร
นิสิต

2. เพิ่มกิจกรรมใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบแต่ละโครงกำร ไดจ้ดัท ำโครงกำรยอ่มำน ำเสนอ เพื่อใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในกำรใหข้อ้เสนอแนะใน
รูปแบบ กำรจดัโครงกำรแต่ละโครงกำร รวมถึงกำรก ำหนดงบประมำณใหมี้ควำมชดัเจนตั้งแต่วนัท่ีท ำแผนของสโมสรนิสิต



ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

โครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ออนไลน์) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1) ปรับปรุงคุณภำพระบบสญัญำณเสียง อำจจ ำเป็นตอ้งจดัซ้ืออุปกรณ์ส่ือสำรท่ีใชใ้นกำรถ่ำยทอดสด เพ่ือใหคุ้ณภำพกำรถ่ำยทอดสดมีควำม
เสถียรและดีมำกยิง่ข้ึน
2) ประชำสมัพนัธ์ใหนิ้สิตชั้นปีท่ี 1 เขำ้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยสร้ำงควำมตระหนกัใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัท่ีนิสิตใหม่ทุกคนจะตอ้งเขำ้ร่วมกำร
ปฐมนิเทศ



ผู้บริหำรพบสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ (ออนไลน์) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

1 คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตเขำ้ร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน ควรนดัหมำยและก ำหนดช่วงเวลำในกำรจดัโครงกำรใหทุ้กคนสำมำรถเขำ้ร่วม
กิจกรรมได ้เน่ืองจำกมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีทุกคนจะตอ้งเขำ้ร่วมเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรท ำงำนของสโมสรนิสิตและมีส่วนร่วมใน
กำรจดัท ำแผนงำนสโมสรนิสิต
2. เพ่ิมกิจกรรมใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบแต่ละโครงกำร ไดจ้ดัท ำโครงกำรยอ่มำน ำเสนอ เพ่ือใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในกำรให้
ขอ้เสนอแนะในรูปแบบ กำรจดัโครงกำรแต่ละโครงกำร รวมถึงกำรก ำหนดงบประมำณใหมี้ควำมชดัเจนตั้งแต่วนัท่ีท ำแผนของสโมสรนิสิต



ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

โครงกำรพฒันำศักยภำพผู้น ำนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ :

กจิกรรมกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ (ออนไลน์)

1) กำรประชำสมัพนัธ์ใหนิ้สิตเขำ้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยสร้ำงควำมตระหนกัใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัท่ีนิสิตทุกคนจะตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรม



โครงกำรพฒันำศักยภำพผู้น ำนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ : 

กจิกรรมส่งมอบงำนคณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ (ออนไลน์)

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

1.จ ำเป็นตอ้งจดักิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผำ่น Google Meet เน่ืองจำกติดสถำนกำรณ์โควิด
2.สมำชิกบำงคนไม่สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมไดเ้น่ืองจำกไม่พร้อม

กิจกรรมส่งมอบงำนคณะกรรมกำรสโมสรนิสิต ปีกำรศึกษำ 2563 และกิจกรรมผูบ้ริหำรพบคณะกรรมกำรสโมสรนิสิต ปีกำรศึกษำ 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เม.ย. 64 เวลำ 14.00-15.00 น.



วตัถุประสงคห์ลกั

1. เพื่อส่งเสริมกำรออกก ำลงักำยและเปิดโอกำสใหก้บันิสิตคณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำไดแ้สดงออกทำงทกัษะ
ควำมสำมำรถททำงดำ้นกีฬำ E-Sport และแสดงถึงควำมมีน ้ำใจนกักีฬำ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั คุณธรรมประจ ำใจของนิสิต
คณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ

2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมคัคี และควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งสมำชิกภำยในคณะ โดยใชกิ้จกรรม
กีฬำเป็นส่ือกลำง



ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
(บำท)

ระยะเวลำ สถำนที่ ผู้รับผดิชอบโครงกำร

การจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน



ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

โครงกำรสัปดำห์วทิยำศำสตร์กำรกฬีำกบักฬีำ E-Sport
กำรแข่งขนั “ROV Sport Science Games 2021”

1. ระยะเวลำกำรแข่งขนัเลยเวลำท่ีก ำหนดไวแ้ลว้กก็ำรช้ีเเจงกฏกติกำท่ีชดัเจน



วตัถุประสงคห์ลกั 

1. เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกภำยในคณะ ในกำรท ำกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม รักษำ
ขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงำมใหด้ ำรงอยูคู่่กบัคณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำและสงัคมไทยต่อไป 

2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมคัคี และควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัระหวำ่งสมำชิกภำยในคณะ โดย
ท ำกิจกรรมร่วมกนั 

3. เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำทำงดำ้นจิตใจ ควำมเป็นสิริมงคล และสร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรศึกษำเล่ำ
เรียนของนิสิต



ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
(บำท)

ระยะเวลำ สถำนที่ ผู้รับผดิชอบโครงกำร

การจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน



ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

โครงกำรพธีิไหว้ครูคณะวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ

1.ดำ้นอำคำรสถำนท่ีมีพ้ืนท่ีจ ำกดัท ำใหต้อ้งจ ำกดัจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม 
2.กำรประสำนงำนของคนในโครงกำรไม่ดีพอ ท ำใหก้ำรท ำงำนในวนังำนมีปัญหำบำงช่วงกิจกรรม และคนท ำงำนไม่เพียงพอ
3.ควรมีกำรซกัซอ้มล ำดบัพิธีกำรของคนเขำ้ร่วมพิธีและผูถื้อพำนก่อนกิจกรรมจะเร่ิม เพ่ือใหนิ้สิตเขำ้ใจและปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้งในช่วง
จริง 



ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

โครงการสืบสานประเพณีวิ่งเขาสามมุขและวิ่งเขาเขียว 
กิจกรรม “สืบสานประเพณีว่ิงเขาสามมุขและพัฒนาชายหาดบางแสน”

1.กำรจดัเตรียมอุปกรณ์ แผนกำรด ำเนินงำนไม่เรียบร้อย และไม่มีกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้หดี้ก่อน จึงเกิดปัญหำตำมมำในช่วงปฏิบติังำนจริง
2. กำรประชำสมัพนัธ์โครงกำรค่อนขำ้งล่ำชำ้ ท ำใหมี้เกิดควำมเร่งรีบในกำรเตรียมงำนและมีรุ่นพ่ีมำร่วมกิจกรรมนอ้ย
3.กำรประสำนงำนกนัในทีมและกำรส่งเอกสำรขออนุญำตชำ้ ท ำใหง้ำนออกกมำไม่ดีเท่ำท่ีควร
4.กำรอบอุ่นร่ำงกำยใหก้บันิสิตปี 1 ค่อนขำ้งนอ้งท ำใหเ้กิดอำกำรบำดเจบ็มำก
5. ไม่สำมำรถควบคุมเวลำใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน ท ำใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ของกิจกรรม



4. ด้ำนบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม

วตัถุประสงคห์ลกั

1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึก “จิตอำสำ” เสียสละเพ่ือส่วนร่วม และกำรท ำควำมดีเพ่ือสงัคมใหก้บันิสิตไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบติังำนจริง ซ่ึงประสบกำรณ์ท่ีนิสิต ไดรั้บจะเป็นประสบกำรณ์ท่ีส ำคญัในชีวิตในกำรพฒันำตนเองใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอำสำ 
ช่วยเหลือผูอ่ื้น และเป็นคนดีของสงัคม

2. เพ่ือบูรณำกำรศำสตร์และองคค์วำมรู้ของคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ในกำรใหบ้ริกำรวิชำกำรจดักิจกรรมเพ่ือพฒันำโรงเรียน
และชุมชนในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก  เป็นกำรแสดงถึงควำมรับผดิชอบต่อสงัคมของมหำวิทยำลยั หรือ University Social Responsibility (USR) 

3. เพ่ือส่งเสริมและพฒันำกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงพ้ืนท่ีสภำพแวดลอ้ม ส่งเสริมสุขภำพและพฒันำคุณภำพชีวิตของ
นกัเรียน ใหไ้ดรั้บโอกำสทำงกำรศึกษำ และเรียนรู้ทกัษะกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใหก้บันกัเรียนไดเ้ติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีใน
อนำคตและเป็นก ำลงัท่ีส ำคญัของประเทศชำติต่อไป



ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
(บำท)

ระยะเวลำ สถำนที่ ผู้รับผดิชอบโครงกำร

การจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน



5. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

วตัถุประสงคห์ลกั

1. เพ่ือปลูกฝังทศันคติท่ีดีในกำรเป็นนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ควำมมีน ้ ำใจเป็นนกักีฬำ ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีจิตอำสำ และคุณธรรม
จริยธรรม

2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมคัคี และควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัระหวำ่งสมำชิกภำยในคณะ ไดแ้ก่ คณำจำรย ์บุคลำกร ศิษย์
เก่ำ และนิสิตปัจจุบนัจำกกำรท ำกิจกรรมร่วมกนั

3. เพ่ือแสดงควำมยนิดีและสร้ำงควำมภำคภูมิใจใหก้บันิสิตรุ่นพ่ีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำและบณัฑิตศิษยเ์ก่ำท่ีเขำ้รับพระรำชทำนปริญญำ
บตัร  ในกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีและเป็นแรงบนัดำลใจใหก้บันิสิตรุ่นนอ้ง ไดป้ระพฤติปฏิบติัตำมจนส ำเร็จกำรศึกษำตำมท่ีไดมุ่้งหวงัไว้



ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำ สถำนที่ ผู้รับผดิชอบโครงกำร

การจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน



ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมน้องใหม่สู่ร้ัววทิยำศำสตร์กำรกฬีำ (First Date)

เน่ืองจำกมีกำรแพร่ระบำด covid-19 จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรจดักิจกรรมท่ีมีกำรรวมกลุ่มกนั
ทำงสโมสรนิสิตจึงมีกำรจดัแบบออนไลน์โดยมีกำรจดัท ำคลิปวิดีโอเก่ียวกบักำรเตรียมพร้อมนอ้งใหม่สู่ร้ัววิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ในดำ้นต่ำงๆเพ่ือใหน้อ้งๆนิสิตทุกคนลดควำมเสียงจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว







ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรคร้ังต่อไป

โครงกำรสืบสำนประเพณวีิง่ 8 กรกฎ ในรูปแบบวถิใีหม่ (New Normal)

1) กำรประชำสมัพนัธ์กำรจดักิจกรรมในทุกช่องทำง เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย ์บุคลำกร ศิษยเ์ก่ำ และนิสิตปัจจุบนั ในกำร
เขำ้ร่วมกิจกรรมใหม้ำกกวำ่น้ี ทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ
2) กำรสร้ำงคุณค่ำของกิจกรรม เพ่ือดึงดูดและสร้ำงควำมน่ำสนใจใหมี้ผูส้นใจมำเขำ้ร่วมกิจกรรมใหม้ำกกวำ่น้ี 



โครงกำรสืบสำนประเพณีวิ่ง 8 กรกฎ 



กจิกรรม Freshmen BUU 2020



กจิกรรม Freshmen BUU 2020



กำรจัดท ำเคร่ืองแบบนิสิตช้ันปีที ่1



กจิกรรม รุ่นพีจ่ิตอำสำ



ประชุมผู้น ำนิสิตพบผู้บริหำรเพ่ือแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นและปัญหำในกำร
ท ำกจิกรรมร่วมกนัระหว่ำงคณะผู้บริหำรและผู้น ำนิสิต




