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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 
๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศจ์ตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ผศ.ดร.อรวรีย์   อิงคเตชะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
 ๓)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล   สิงห์น้อย   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

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 ารงรักษาไว ้
            ซึ่งวัฒนธรรมไทย     
    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านวิชาการ                               อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 
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๕.  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) 

๖.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

   ในแผนปฏิบัติงาน   นอกแผนปฏิบัติงาน 

๗.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 

   ต่อเนื่อง     ใหม่ 

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

๙.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

     แพลตฟอร์ม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ 
  โปรแกรม ๑ ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
  โปรแกรม ๒ พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  โปรแกรม ๓ ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
   โปรแกรม ๔ การน ามหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับสากล 
  โปรแกรม ๕ ยกระดับคณุภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
    แพลตฟอร์ม ๒ การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึง 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
  โปรแกรม ๖ พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  โปรแกรม ๗ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันนออก 
  โปรแกรม ๘ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันนออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
    แพลตฟอร์ม ๓ การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  โปรแกรม ๙ มุ่งสู่องค์กรทีม่ีการบริหารจดัการเป็นเลิศ 
  โปรแกรม ๑๐ พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย 
  โปรแกรม ๑๑ การบรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  โปรแกรม ๑๒ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านสถานท่ีและโครงสรา้งพื้นฐาน  
  โปรแกรม ๑๓ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
  โปรแกรม ๑๔ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านของเสีย 
  โปรแกรม ๑๕ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านด้านน้ า  
         โปรแกรม ๑๖ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวดา้นการขนส่ง 
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๑๐.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 ผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการด าเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตของคณะฯ ในการประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นนิสิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้น านิสิตในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางความรู้และ 
ความคิด เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและมหาวิทยาลัยบูรพานั้น  
มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้น านิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม การด าเนินงาน
โครงการตามหลัก PDCA (Plan Do Check Act) การท างานเป็นทีมอย่างมีระบบและแบบแผน การพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เพ่ือให้การด าเนินงานของผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีทัศนคติที่ดี และเกิดการเรียนรู้น าไปสู่พฤติกรรม 
การเปลี่ยนแปลงในการท างานที่ดี  
 ด้วยความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้น านิสิตตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ฝ่ายพัฒนานิสิตและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนานิสิต และพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและจิตอาสา เหมาะสม 
ที่จะเป็นผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต การด าเนินงาน
ของสโมสรนิสิต บทบาทหน้าที่ และแนวทางการท างานของผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
               ๒)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและจิตอาสา เหมาะสม 
ที่จะเป็นผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิต 
ที่พึงประสงค์ 
             ๓)  เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

๑๒.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

  ระหว่างวันที่ ๘, ๑๕ กรกฎาคม และ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ทางระบบออนไลน์ Google Meet 

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                 ๑)  ผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน ๒๑ คน 
                 ๒)  ผู้บริหารและบุคลากร  จ านวน ๒ คน 
                                            รวมทั้งหมด จ านวน ๒๓ คน 
 

 



- ๔ - 
 

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(วันที่) มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๗-๓ ๔-๑๐ ๑๑-๑๗ ๑๘-๒๔ ๒๕-๓๑ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากครั้งที่
ผ่านมาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานโครงการครั้งนี้ 

     

๒) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๓) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ      

๔) ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ      

๕) ด าเนินการจัดกิจกรรม “การอบรมและสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” 

     

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)  
๖) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ เพ่ือน า  
ไปใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

     

๗) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

     

ขั้นที ่๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือน าผลการจัด
กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 

     

๑๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การด าเนินงานของสโมสรนิสิต บทบาทหน้าที่ และแนวทาง 
การท างานของผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความเป็นผู้น าและจิตอาสา เหมาะสมที่จะเป็นผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
 
 
 



- ๕ - 
 

Part I: การพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระบวนการ  
และแนวทางการท างานของผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  บรรยาย เรื่อง ขอบเขตการท างานและบทบาทหน้าที่, การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต, 
                กระบวนการด าเนินงานโครงการของสโมสรนิสิต, การเขียนโครงการและรายงานผลโครงการ,  
                การเบิกจ่ายงบประมาณและเอกสารส าคัญทางการเงิน และการเขียนบันทึกข้อความ 
   โดย นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา  
Part II: กิจกรรมระดมความคิดการจัดท าแผนการด าเนินงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 -  กิจกรรมระดมความคิด Work shop จัดท าแผนการด าเนินงานสโมสรนิสิต 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 -  ท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพ่ือประเมินผล 
 ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 -  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/สรุปกิจกรรม 
Part III: การพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ 
 -  สโมสรนิสิตน าเสนอร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   โดย นายเตชัส ธีระวุฒพัินธุ์ นายกสโมสรนิสิต 
 -  คณะผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติงานของสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ และมอบโอวาทนโยบายแนวทางการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิต    
   โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 -  

๑๗.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

                ๑)  ผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนานิสิต การด าเนินงานของสโมสรนิสิต บทบาทหน้าที่ และแนวทางการท างานของผู้น านิสิต 
               ๒)  ผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความเป็นผู้น าและจิตอาสา รวมทั้งได้รับการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพที่ดี การมีมารยาททางสังคม และ 
การพูดในที่สาธารณะ มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ 
             ๓)  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
 ๒๕๖๔ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

๑๘.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

 ในการจัดกิจกรรมปีนี้ มีข้อจ ากัดในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
ตามประกาศของมหาวทิยาลัยบูรพา เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19



๑๙.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 ๑)  ไดจ้ัดแผนการด าเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน  
รวมถึงช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒)  การใช้แบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานของสโมสรนิสิต และ 
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบอยู่ในระดับดมีากกว่า  
๘๐% ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

ค ำชี้แจง  คะแนนเตม็ 20 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตามระดับ ดังน้ี 
             18 – 20 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก A 
             14 – 17 คะแนน อยูใ่นระดับ ดี B 
             10 – 13 คะแนน อยูใ่นระดับ ปานกลาง C 
             5 – 9 คะแนน อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง D 
             ต ่ากว่า 5 คะแนน อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง F 

 มีผู้ผ่านการทดสอบอยู่ในระดับดแีละดีมาก จ านวน ๑๙ คน จากผู้เข้าร่วมอบรม ๒๑ คน  
คิดเปน็ ๙๐.๔๘% (มากกว่า ๘๐%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 
  -  คณะกรรมการสโมสรนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบทุกคน เนื่องจากต้องท างาน 
ที่ร้านอาหารไม่สามารถหยุดงานได้ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  -  นัดหมายวันและเวลาที่สโมสรนิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน 
 
 
 



- ๘ - 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม “กำรอบรมและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้น ำนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ” 
ระหว่ำงวันที่ ๘, ๑๕ กรกฎำคม และ ๑๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำงระบบออนไลน ์Google Meet 

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

 

Part I: กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำนิสิตเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ กระบวนกำร และแนวทำงกำรท ำงำน 
ของผู้น ำนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

๑๓:๓๐-๑๖:๐๐ น. บรรยาย เรื อง “ขอบเขตการท่างานและบทบาทหน้าที ” 
                  “การจัดกิจกรรมเพื อพัฒนานิสิต” 
                   “กระบวนการด่าเนินงานโครงการของสโมสรนิสติ” 
                   “การเขียนโครงการและรายงานผลโครงการ”  
                   “การเบิกจ่ายงบประมาณและเอกสารส่าคัญทางการเงิน” 
                   “การเขียนบันทึกข้อความ” 
โดย นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา 

 

 

Part II: กิจกรรมระดมควำมคิดกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
๑๓:๓๐-๑๕:๐๐ น. กิจกรรมระดมความคดิ Work shop จัดท่าแผนการปฏิบัติงานสโมสรนสิิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจา่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑๕:๐๐-๑๕:๓๐ น. ท่าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต 
เพื อประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสา่เร็จของโครงการ 

 

๑๕:๓๐-๑๖:๐๐ น. แลกเปลี ยนความคดิเห็น/สรุปกิจกรรม  
 
Part III: กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวำมเป็นผู้น ำและจิตอำสำ เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
ในกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมคณุลักษณะนิสิตที่พึงประสงค ์

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

๑๓:๓๐-๑๕:๓๐ น. สโมสรนสิิตน่าเสนอรา่งแผนปฏิบตัิงานและงบประมาณ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดย นายเตชัส ธีระวุฒิพันธุ์ นายกสโมสรนสิิต 

 

คณะผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะในการจัดท่าแผนปฏิบตัิงานของสโมสรนิสิต  
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบโอวาทนโยบายแนวทางการด่าเนินงาน 
ให้กับคณะกรรมการสโมสรนสิิต      
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตรุภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

ถามตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น  
 

 
 
 



- ๙ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



















เอกสารประมวลความรู้ 
คู่มือการปฏิบัติงานสโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทางระบบออนไลน์ Google Meet 
 

 

โดย ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 



 คำนำ 
 

   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม “การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา”  
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๘, ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมของนิสิต การดำเนินงานของสโมสรนิสิต  
บทบาทหน้าที่ และแนวทางการทำงานของผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพผู้นำนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา และมีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสม 
ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 
ในโครงการ แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้ 
 Part I: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
กระบวนการ และแนวทางการทำงานของผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  บรรยาย เรื่อง ขอบเขตการทำงานและบทบาทหน้าที่, การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต, 
                กระบวนการดำเนินงานโครงการของสโมสรนิสิต, การเขียนโครงการและรายงานผลโครงการ,  
                การเบิกจ่ายงบประมาณและเอกสารสำคัญทางการเงิน และการเขียนบันทึกข้อความ 
     โดย นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา  
 Part II: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ 
 -  คณะผู้บริหารมอบโอวาทและนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิต
   โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 -  บรรยาย เรื่อง “กิจกรรมนิสิตกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
   โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  
 -  บรรยาย เรื่อง “ภาวะผู้นำและนิสิตจิตอาสา” 
   โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 Part III: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตด้านบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาททางสังคม การพูด 
ในที่สาธารณะ และผู้นำทางความคิด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การพูดในที่สาธารณะ  
 และผู้นำทางความคิด”  
   โดย วิทยากรภายนอก  
Part IV: กิจกรรมระดมความคิดการจัดทำแผนการดำเนนิงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 -  กิจกรรมระดมความคิด Work shop จัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนิสิต 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 -  ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพ่ือประเมินผล 
 ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
  -  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/สรุปกิจกรรม 
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  ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการฯ นี้ จะทำให้ผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมของนิสิต การดำเนินงานของสโมสรนิสิต บทบาทหน้าที่ และแนวทาง
การทำงานของผู้นำนิสิต มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตของคณะฯ ผู้นำนิสิตสามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
  โดยในเอกสารคู่มือการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ 
หลักการ วิธีการดำเนินงาน ความรู้ทางวิชาการและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตโดยผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไป 
   
 
 
         ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
           กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
                     หน้า 

ส่วนที่  ๑  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา     ๔ 
ส่วนที่  ๒  การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  ๑๑ 
  -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ     ๑๑ 
  -  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมประจำใจของนิสิต  ๑๒ 
  -  ผู้บริหาร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๔ 
ส่วนที่  ๓  บทบาทและหน้าที่        ๑๕ 
  -  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และหน้าที่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  ๑๕ 
  -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ๑๖ 
  -  กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต      ๑๗ 
  -  แผนผังคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    ๑๙ 
  -  ขอบเขตหน้าที่การทำงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒๐ 
ส่วนที่  ๔  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน       ๒๗ 
  -  การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต       ๒๗ 
  -  ความหมายของโครงการ       ๒๗ 
  -  ความสำคัญของโครงการ       ๒๘ 
  -  ลักษณะโครงการที่ดี        ๒๘ 
  -  ขั้นตอนการเขียนโครงการ และเอกสารการขออนุมัตโิครงการ   ๒๙ 
ส่วนที่  ๕  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการ      ๓๐ 
  -  แผนผังแสดงกระบวนการดำเนินงานการจัดโครงการของสโมสรนิสิต  ๓๐ 
  -  วิธีการดำเนินงานโครงการ ตามหลัก PDCA     ๓๑  
  -  ตัวอย่างรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ     ๓๒ 
ส่วนที่  ๖  การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ    ๓๓  
  -  กระบวนการ และการจัดทำเล่มสรุปโครวการ     ๓๓ 
  -  ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ    ๓๔ 
  -  ตัวอย่างแบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ     ๔๘ 
ส่วนที่  ๗  แหล่งงบประมาณและแนวปฏิบัติ      ๔๙ 
  -  แหล่งงบประมาณ        ๔๙ 
  -  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต   ๕๐ 
  -  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการนิสิต ๕๔  
  -  ตัวอย่างเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง      ๖๐ 
  -  แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง     ๖๑ 
  -  แบบฟอร์มกำหนดร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ๖๒ 
ส่วนที่  ๘  ภาคผนวก         ๖๓ 
  -  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ       ๖๔ 
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ส่วนที่  ๑  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 
๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ผศ.ดร.อรวรีย์   อิงคเตชะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
 ๓)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล   สิงห์น้อย   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 

 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและดำรงรักษาไว ้
            ซึ่งวัฒนธรรมไทย     
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    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านวิชาการ                               อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 

๕.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)   

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (การพัฒนาลักษณะนสิัย ประพฤติดี มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)  
 ด้านความรู้ (ความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี)         

              ด้านทักษะทางปัญญา (ประยุกต์ความรู้ แนวคดิ หลักการ เพื่อใช้คิดเพื่อการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์)          
  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผูน้ำ รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรส์ถิติ) 

๖.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

   ในแผนปฏิบัติงาน   นอกแผนปฏิบัติงาน 

๗.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 

   ต่อเนื่อง     ใหม่ 

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

๙.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

     แพลตฟอร์ม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ 
  โปรแกรม ๑ ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล 
  โปรแกรม ๒ พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  โปรแกรม ๓ ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
   โปรแกรม ๔ การนำมหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับสากล 
  โปรแกรม ๕ ยกระดับคณุภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
    แพลตฟอร์ม ๒ การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึง 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
  โปรแกรม ๖ พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  โปรแกรม ๗ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันนออก 
  โปรแกรม ๘ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันนออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
    แพลตฟอร์ม ๓ การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  โปรแกรม ๙ มุ่งสู่องค์กรทีม่ีการบริหารจดัการเป็นเลิศ 
  โปรแกรม ๑๐ พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย 
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  โปรแกรม ๑๑ การบรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  โปรแกรม ๑๒ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านสถานท่ีและโครงสรา้งพื้นฐาน  
  โปรแกรม ๑๓ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
  โปรแกรม ๑๔ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านของเสีย 
  โปรแกรม ๑๕ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านด้านน้ำ  
         โปรแกรม ๑๖ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวดา้นการขนส่ง 

๑๐.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 ผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการดำเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตของคณะฯ ในการประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นนิสิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำนิสิตในฐานะท่ีเป็นผู้นำทางความรู้และ 
ความคิด เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและมหาวิทยาลัยบูรพานั้น  
มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้นำนิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม การดำเนินงาน
โครงการตามหลัก PDCA (Plan Do Check Act) การทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบและแบบแผน การพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เพ่ือให้การดำเนินงานของผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีทัศนคติที่ดี และเกิดการเรียนรู้นำไปสู่พฤติกรรม 
การเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่ดี  
 ด้วยความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนิสิตตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ฝ่ายพัฒนานิสิตและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนานิสิต และพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา เหมาะสม 
ทีจ่ะเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิต 
ที่พึงประสงค์ รวมทั้งเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต การดำเนินงาน
ของสโมสรนิสิต บทบาทหน้าที่ และแนวทางการทำงานของผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
               ๒)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา เหมาะสม 
ที่จะเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิต 
ที่พึงประสงค์ 
             ๓)  เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

๑๒.  วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินงานโครงการ 

  ระหว่างวันที่ ๘, ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ทางระบบออนไลน์ Google Meet 
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๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                 ๑)  ผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จำนวน ๒๑ คน 
                 ๒)  ผู้บริหารและบุคลากร  จำนวน ๔ คน 
                                            รวมทั้งหมด จำนวน ๒๕ คน 

๑๔.  วิธีการดำเนินงานโครงการ 

แผนการดำเนนิงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
(วันที่) มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๗-๓ ๔-๑๐ ๑๑-๑๗ ๑๘-๒๔ ๒๕-๓๑ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อเสนอแนะจากครั้งที่
ผ่านมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ 

     

๒) จัดทำโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๓) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ      

๔) ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ      

๕) ดำเนินการจัดกิจกรรม “การอบรมและสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” 

     

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)  
๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ เพ่ือนำ  
ไปใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

     

๗) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

     

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๘) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือนำผลการจัด
กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 
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๑๕.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การดำเนินงานของสโมสรนิสิต บทบาทหน้าที่ และแนวทาง 
การทำงานของผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญของโครงการ ดังนี้ 
Part I: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ 
 -  คณะผู้บริหารมอบโอวาทและนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิต
   โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 -  บรรยาย เรื่อง “กิจกรรมนิสิตกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
   โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  
 -  บรรยาย เรื่อง “ภาวะผู้นำและนิสิตจิตอาสา” 
   โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
Part II: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตด้านบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาททางสังคม การพูดในที่สาธารณะ และ 
ผู้นำทางความคิด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การพูดในที่สาธารณะ  
 และผู้นำทางความคิด”  
   โดย วิทยากรภายนอก  
Part III: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระบวนการ  
และแนวทางการทำงานของผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  บรรยาย เรื่อง ขอบเขตการทำงานและบทบาทหน้าที่, การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต, 
                กระบวนการดำเนินงานโครงการของสโมสรนิสิต, การเขียนโครงการและรายงานผลโครงการ,  
                การเบิกจ่ายงบประมาณและเอกสารสำคัญทางการเงิน และการเขียนบันทึกข้อความ 
   โดย นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา  
Part IV: กิจกรรมระดมความคิดการจัดทำแผนการดำเนนิงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 -  กิจกรรมระดมความคิด Work shop จัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนิสิต 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 -  ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพ่ือประเมินผล 
 ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
 -  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/สรุปกิจกรรม  

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ 

 จากแหล่งงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (๒๕,๐๐๐ บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
                              รวมทั้งหมด   (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)   เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท  
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๑๗.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

                ๑)  ผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนานิสิต การดำเนินงานของสโมสรนิสิต บทบาทหน้าที่ และแนวทางการทำงานของผู้นำนิสิต 
               ๒)  ผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา รวมทั้งได้รับการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพที่ดี การมีมารยาททางสังคม และ 
การพูดในที่สาธารณะ มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ 
             ๓)  ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 
 ๒๕๖๔ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

๑๘.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

 ในการจัดกิจกรรมปีนี้ มีข้อจำกัดในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ 
ตามประกาศของมหาวทิยาลัยบูรพา เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 

๑๙.  ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการ 

 ๑)  ไดจ้ัดแผนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน รวมถึงช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมสำเร็จ 
 ๒)  การใช้แบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานของสโมสรนิสิต และ 
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา โดยผลสำเร็จของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการทดสอบ
อยู่ในระดับดี มากกว่า ๘๐% ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๒๐.  การส่งรายงานประเมินผลโครงการและเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

 ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๕ วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ) 
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กำหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสติคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กิจกรรม “การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 
ระหว่างวันที่ ๘, ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ Google Meet 

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

Part I: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี กระบวนการ และแนวทาง 
การทำงานของผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

๑๓:๓๐-๑๖:๐๐ น. บรรยายและฝึกปฏบิัติ เรื่อง ขอบเขตการทำงานและบทบาทหน้าท่ี, การจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนานิสิต” “กระบวนการดำเนินงานโครงการของสโมสรนสิิต” 
“การเขียนโครงการและรายงานผลโครงการ” “การเบิกจ่ายงบประมาณและ 
เอกสารสำคญัทางการเงิน” และ “การเขียนบันทึกข้อความ” 
โดย นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา 

 

 

Part II: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะนสิิตที่พึงประสงค์ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

๑๓:๓๐-๑๕:๓๐ น. คณะผู้บริหารมอบโอวาทและนโยบายแนวทางการดำเนินงาน 
ให้กับคณะกรรมการสโมสรนสิิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดย  ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

บรรยาย เรื่อง “กิจกรรมนิสติกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดฝี่ายวิชาการฯ 

 

บรรยาย เรื่อง “ภาวะผู้นำและนิสติจิตอาสา” 
โดย ผศ.ดร.ฉตัรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 

๑๕:๓๐-๑๖:๐๐ น. สรุปกิจกรรม   
 

Part III: การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตด้านบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาททางสังคม การพูดในที่สาธารณะ และผู้นำ 
ทางความคิด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. บรรยายและฝึกปฏบิัติ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม  
การพูดในท่ีสาธารณะ และผู้นำทางความคิด”  
โดย วิทยากร 

 

 

Part IV: กิจกรรมระดมความคิดการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๑๓:๓๐-๑๕:๐๐ น. กิจกรรมระดมความคดิ Work shop จัดทำแผนการปฏิบัติงานสโมสรนสิิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑๕:๐๐-๑๕:๓๐ น. ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต 
เพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 

๑๕:๓๐-๑๖:๐๐ น. แลกเปลีย่นความคดิเห็น/สรุปกิจกรรม  
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ส่วนที่  ๒  การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 “คลังความรู้และภูมิปัญญาเพ่ือการกีฬาของแผ่นดิน” 
 คลังความรู้และภูมิปัญญา เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ด้านกีฬา และต่อยอดองค์ความรู้ 
ไปสู่การพัฒนากีฬาของชาติ 
 
พันธกิจ 

 1.  ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2.  ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ 
และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม  
การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑    
    “การผลิตบัณฑิต”   

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
    “การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ” 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
    “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  
    “การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  
    “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน” 
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อัตลักษณ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกลักษณ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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วัฒนธรรมองค์กรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรมประจำใจนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา 
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรี อิงคเตชะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       และประธานสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 
       และการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา  
 บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   นายอัฐพร โสวัตร์ (พ่ีเจมส์) 
 -  ฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี    นางสาวนวลพร ก่อเกียรติวนิช (พ่ีเมย์)  
 -  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   นางสาววนิษา ศรีรอบรู้ (พ่ีตุ๊กตา) 
 -  ฝ่ายพัสดุ      นางนันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา (พ่ีมิ้ง)  
 -  ฝ่ายการเงิน     นางสาวนิภาพร จั่นแพ (พ่ีนุ้ย) 
 -  ฝ่ายบุคคลและงานสารบรรณ    นางสาวชนณิการณ์ นามชัยยา (พ่ีอ้อ) 
 -  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ประชุม/บัณฑิตศึกษา/วิจัย นางพรรณปพร เผ่าจินดา (พ่ีพลอย) 
 -  ศูนย์วิสาหกิจกีฬา     - 
 
 หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของสโมสรนิสิต 
 -  กองกิจการนิสิต   
  การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
  ขอใช้อุปกรณ์/ขอใช้อาคารโภชนาคาร 
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต 
 -  กองกีฬาและนันทนาการ  
  ขอใช้สนามกีฬาต่างๆ และอุปกรณ์กีฬา 
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ตึก ภปร. 
 -  กองอาคารสถานที่   
  ขอใช้รถมหาวิทยาลัย ขอใช้อาคารเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลับ  
  ขอใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เต้นท์ ฯลฯ 
  ที่ตั้ง : ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี ตึก ภปร.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

ส่วนที่  ๓  บทบาทและหน้าที ่
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
๑.   มีความใฝ่รู้และสามารถที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต                                                               
๒.   มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                                                                            
๓.   มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์                                                                                                                                    
๔.   มีความรู้ ความสามารถอย่างลึกซ้ึงตามสาขาวิชาชีพ                                                                       
๕.   มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล                                                             
๖.   มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ                                                                    
๗.   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเคารพทรัพย์สิน 
      ทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน                                                                                   
๘.   มีศักยภาพในการใช้ปัญญา เพื่อคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์                                              
๙.   มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                      
๑๐.  มีสุนทรียารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 
 
 

หน้าที่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
หมวดที่  ๒  สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของนิสิต 
 ข้อที่  ๗  หน้าที่ 

๑) นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตน และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคี เกียรติยศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
๒) นิสิตมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
๓) นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง 
๔) นิสิตมีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
๕) นิสิตมีหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมให้กิจกรรมนิสิตมีความเจริญก้าวหน้า และ 

ปฏิบัติตนตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 
 
 

 
 
 

-  สำเนา  - 
 

 

          เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความ 
ในข้อ ๑๔ (๑) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  



- ๑๖ - 
 

- สำเนา - 
 

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ ๐๐๑๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------- 

 

          เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความ 
ในข้อ ๑๔ (๑) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่องการมอบอำนาจของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทน 
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในสว่นงาน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายชื่อ  
ดังนี้  

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

 



- ๑๗ - 
 

 โดยมีอำนาจและหน้าที ่ดังนี้           
 ๑)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๔ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเสนอของบประมาณของฝ่ายต่อคณะฯ และเสนอ 
ของบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬาต่อกองกิจการนิสิต   
 ๒)  บริหารและดำเนินงานตามแผนงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และมหาวิทยาลัยบูรพา   
 ๓)  เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานระหว่างนิสิตกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
  ๔)  ปกป้องรักษาผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้ขอบเขตกฎหมายและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๕)  รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์- 
การกีฬา และรับผิดชอบดูแลรักษาเอกสาร ตลอดจนพัสดุครุภัณฑ์ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๖)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รับทราบทุกกิจกรรม ตลอดจนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และนำเสนอเพ่ือส่งมอบงาน 
ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาชุดใหม่ เมื่อคณะกรรมการชุดนี้หมดวาระลง 
  โดยกำหนดให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสิ้นสุดวาระในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทน 
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในสว่นงาน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสร

 
   (ลงชื่อ)                        นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สำเนาถูกต้อง 
          

 
 

 (นายอัฐพร โสวัตร์) 
นักวิชาการศึกษา 

 



กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 
ดังนี้  
 



แผนผังคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
22. นายนพนัย รักษาถ้อย    ตำแหน่ง นายกสโมสรนิสิต  
23. นายฐานันดร สิทธิแปง    ตำแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจกรรม  
24. นางสาวปรัญชิดา รุจิรักษ์พิพัฒน์   ตำแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายบริหาร  
25. นายบวรภัค อินทร์เนื่อง    ตำแหน่ง รองนายกสโมสรนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษ  
26. นายธนกฤต สิทธิดุลย์    ตำแหน่ง ประธานฝ่ายวิชาการ  
27. นางสาวณัฐนิชา มานิตย์นาค   ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกีฬา 
28. นางสาววิรัญญา กลิ่นไกล    ตำแหน่ง ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
29. นายภควัต อุตมะ    ตำแหน่ง ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 
30. นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล   ตำแหน่ง เลขานุการ 
31.  นางสาวศุภาพิชญ์ ชิณโสม   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 



ขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน (Job Description) และตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator) 
ในการปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

นายกสโมสรนิสิต 
   (๑)  มีฐานะเป็นตัวแทนนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการติดต่อประสานงาน 
และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทั้งภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
   (๒)  วางแผน ควบคุม ประสานงาน และบริหารงานของสโมสรนิสิตให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานของการจัดโครงการ/กิจกรรม 
   (๓)  เป็นผู้ลงนามในนามของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   (๔)  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลนิสิต สโมสรนิสิต และคณะฯ 
   (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -    ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- จัดทำแผนปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- มีการจัดประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างน้อย ๓ ครั้ง (ทุก ๔ เดือน) 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตสำเร็จมากกว่า ๙๐% 

รองนายกสโมสรนิสิต (ฝ่ายบริหาร) 
(๑) ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสโมสรนิสิตในส่วนของฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง 

การบริหารงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบให้การดำเนินงาน 
ของสโมสรนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๒) รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดทำ Activity Transcript ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (๓)  ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนายกสโมสรนิสิตในกิจกรรมทั้งปวงที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกสโมสรนิสิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกสโมสรนิสิตที่ได้รับมอบหมายทำการแทน 
นายกสโมสรนิสิต 

(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -    ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา  

- มีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงในระบบ Transcript Activities ทุกโครงการ/กิจกรรม 
- เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

รองนายกสโมสรนิสิต (ฝ่ายกิจกรรม) 
   (๑)  ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสโมสรนิสิตในส่วนของฝ่ายกิจกรรมตามโครงสร้าง 
การบริหารงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบให้การดำเนินงาน 
ของสโมสรนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



- ๒๑ - 
 

   (๒)  ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนายกสโมสรนิสิตในกิจกรรมทั้งปวงที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกสโมสรนิสิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกสโมสรนิสิตที่ได้รับมอบหมายทำการแทน 
นายกสโมสรนิสิต 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -    ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตทุกกิจกรรม 
- จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 

จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

รองนายกสโมสรนิสิต (ฝ่ายกิจการพิเศษ) 
(๑) ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสโมสรนิสิตในส่วนของฝ่ายกิจการพิเศษ 

ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ 
ให้การดำเนินงานของสโมสรนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  (๒)  รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับสโมสรนิสิต 
   (๓)  ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนายกสโมสรนิสิตในกิจกรรมทั้งปวงที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกสโมสรนิสิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกสโมสรนิสิตที่ได้รับมอบหมายทำการแทน 
นายกสโมสรนิสิต 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -    ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 

- เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

เลขานุการ 
   (๑)  ทำหน้าที่ด้านธุรการและดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของนายกสโมสรนิสิต 
   (๒)  จัดประชุม และทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ทุกการประชุม 
   (๓)  เป็นผู้ติดต่อประสานให้การดำเนินงานนัดหมายในการเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ระหว่างสมาชิกของสโมสรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -    ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 

- เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
- เป็นผู้ติดต่อประสานงานและจัดทำวาระและรายงานผลการประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตทุกครั้ง 



- ๒๒ - 
 

- เก็บรวบรวมข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และเข้าร่วมโครงการของสโมสรนิสิตเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแต่ละคน 

เหรัญญิก 
   (๑)  ทำหน้าที่รับผิดชอบการเงินของสโมสรนิสิต และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณของสโมสรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (๒)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินงานของสโมสรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงินของมหาวิทยาลัยบูรพา และแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณของสโมสรนิสิต 
   (๓)  รายงานสถานะทางการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
   (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -    ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 

- เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
- มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสโมสรนิสิต และควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ฝ่ายสาราณียากร 
   (๑)  จัดทำเอกสาร หนังสือบันทึกข้อความหนังสือภายในและภายนอกของสโมสรนิสิต  
ในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (๒)  ควบคุมบัญชีออกเลขหนังสือภายในและภายนอกของสโมสรนิสิต รวมถึงเก็บสำเนา
เอกสารไว้เป็นหลักฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -    ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 

- เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
- มีการจัดทำบัญชีออกเลขและสำเนาหนังสือภายในและภายนอกของสโมสรนิสิตทุกฉบับ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   (๑)  จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
ให้กับสโมสรนิสิต 

(๒) จัดทำวารสารข่าวและสรุปภาพกิจกรรม (Clip Video) ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสโมสรนิสิตเพื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ให้นิสิตบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะรับทราบ 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
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ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
 -  มีการจัดทำวารสารข่าว หรือ Clip Video ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ มากกว่า ๘๐% 
 -  เก็บบันทึกภาพทุกโครงการและกิจกรรมเป็นอัลบัมลงในแผ่นซีดี เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปโครงการ 
    ต่างๆ และใช้ในการส่งมอบงานให้กับสโมสรนิสิตชุดต่อไป 
ฝ่ายพัสดแุละอุปกรณ์ 

(๑) ควบคุม ดูแล รักษาสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑต์่างๆ ของสโมสรนิสิต 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีเรียบร้อย 

(๒) จัดทำบัญชีการยืมคืนพัสดุอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในการใช้พัสดุอุปกรณ์ 
ให้กับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของสโมสรนิสิต รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
 -  มีการจัดทำบัญชีพัสดุและอุปกรณ์ของสโมสรนิสิต โดยเริ่มจากการสำรวจ บันทึกข้อมูล หาที่จัดเก็บ 
และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและชำรุด 
 -  มีการจัดทำบัญชีการยืม-คืนพัสดุอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ให้กับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของสโมสรนิสิต รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ 

ฝ่ายอาคารสถานที่ 
(๑) ดูแล รักษา ตกแต่งอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พ้ืนที่จอดรถ และพ้ืนที่ทำกิจกรรม 

บริเวณโดยรอบสโมสรนิสิตและคณะให้มีความเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
(๒) จัดหาอุปกรณ์ จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ในการดำเนินงานโครงการของสโมสรนิสิต 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพียงพอ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
 -  ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกห้องสโมสรนิสิตและพ้ืนที่โดยรอบคณะฯ 
ให้สำเร็จเรียบร้อยตามนโยบายของคณะและสโมสรนิสิต 
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ฝ่ายกีฬา  
 (๑)  รับผิดชอบงานในการจัดโครงการและกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินงานของสโมสรนิสิตตามแผนปฏิบัติงาน 
 (๒)  ประสานงานด้านกีฬาของสโมสรนิสิต และให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นๆ  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในจัดโครงการและกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
ฝ่ายวิชาการ 
 (๑)  รับผิดชอบงานในการจัดโครงการและกิจกรรมด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง กับการ
ดำเนินงานของสโมสรนิสิตตามแผนปฏิบัติงาน 
 (๒)  ติดต่อประสานงานและจัดกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ 
ทางวิชาการ วิชาชีพ และภาษาต่างประเทศ ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 (๑)  รับผิดชอบงานในการจัดโครงการและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินงานของสโมสรนิสิตตามแผนปฏิบัติงาน 
 (๒)  ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมในการเผยแพร่ เรียนรู้ และธำรงรักษาไว้  
ซึ่งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาไทย 

(๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
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ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 
 (๑)  รับผิดชอบงานในการจัดโครงการและกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสโมสรนิสิตตามแผนปฏิบัติงาน 
 (๒)  ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรนิสิต และ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์    
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

ฝ่ายสวัสดิการ  
 (๑)  ดูแลรักษาผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับในด้านสวัสดิการต่างๆ ของสโมสรนิสิต  
ให้ได้รับอย่างทั่วถึงและมีความเท่าเทียม  

(๕) จัดหาอุปกรณ์ และให้บริการอาหารและน้ำดื่ม สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด ในการดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมของสโมสรนิสิต 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

ฝ่ายพยาบาล  
 (๑)  ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมในการรักษาอาการเจ็บป่วยและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมทั้งจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 (๒)  ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดำเนินงานการจัด
โครงการ และกิจกรรมของสโมสรนิสิต และติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ  
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 



- ๒๖ - 
 

ฝ่ายระเบียบวินัย     
 (๑)  รับผิดชอบงานในการควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนิสิตของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา     
 (๒)  เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การแต่งกาย การประพฤติ ปฏิบัติตนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาให้อยู่ในระเบียบวินัย 
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา    
  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ 
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

ฝ่ายผู้นำเชียร์     
 (๑)  รับผิดชอบงานในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผู้นำเชียร์และอเมริกันเชียร์
ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่การรับสมัครคัดเลือก การฝึกซ้อม การควบคุมดูแล และ 
การแสดงโชว์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
  (๒)  ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผู้นำเชียร์และ
อเมริกันเชียร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 

ฝ่ายสันทนาการ  
 (๑)  รับผิดชอบงานในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสันทนาการของสโมสรนิสิต 
ตั้งแต่การรับสมัครคัดเลือก การฝึกซ้อม การควบคุมดูแล และการแสดงโชว์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

(๒)  ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสันทนาการ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนิสิตและคณะฯ 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบสำเร็จเรียบร้อย และ  
    มีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการและส่งเอกสารทางการเงินทันตามกำหนดเวลา 
 -  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรนิสิต มากกว่า ๘๐% 
 -  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๐% 
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ส่วนที่  ๔  เครื่องมือทีใ่ช้ในการดำเนินงาน 
 

การจัดกิจกรรมนิสิตเพื่อพัฒนานิสิต 
 

 กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สำคัญต่อการพัฒนานิสิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่นิสิตจะเป็น
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ การรับผิดชอบต่อการพูดและการกระทำของตนเอง สามารถดำรง
คนเป็นที่ยอมรับนับถือรักใคร่และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างได้ผลสำเร็จอีกด้วย กิจกรรมนิสิตถือว่าเป็นการให้
โอกาสแก่นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถการตัดสินใจ การทำงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และ
การรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม 
 กิจกรรมนิสิตเป็นกระบวนการทางการศึกษาอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้โดยการลง
มือปฏิบัติ (Learning by Doing) ซึ่งกระบวนการนี้ ทำให้นิสิตมีประสบการณ์และสามารถลงมือปฏิบัติให้
เกิดผลสำเร็จได้ กิจกรรมนิสิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุนจัด
กิจกรรมนิสิตขึ้น งานกิจกรรมนิสิต จึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ฝึกทักษะ 
ที่จำเป็นในการเป็นผู้นำ ๖ ประการ คือ “การทำงานเป็นกลุ่ม การวางแผน การจัดการองค์การ  
การประสานงาน การตัดสินใจในการทำงาน การงบประมาณและการบัญชี” 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีความสำคัญทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การที่นิสิต 
ทำกิจกรรมจะทำให้นิสิตมีการพัฒนาศักยภาพหลายๆ ด้าน ก่อให้เกิดทักษะความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต
เป็นอันมาก ซึ่งการศึกษาภายในห้องเรียนไม่สามารถทำได้ 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนิสิต 

๑. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้แก่นิสิต 
๒. เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในการที่จะอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข 
๓. เพ่ือให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพ่ิมพูนความสนใจในการทำกิจกรรม 
๔. เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยกันในการทำงานร่วมกันและร่วมกับผู้อ่ืน 
๕. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนิสิตที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานใน

กิจกรรมนิสิต ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
๖. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นคุณค่า รู้จักการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๗. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต 
๘. เพ่ือเตรียมนิสิตให้พร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 

การทำโครงการ (PROJECT) 
 

ความหมายของโครงการ 

 โครงการ คือ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องอาศัย
ทรัพยากรในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่แผนวางไว้ 
 การเขียนโครงการจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการวางแผน ที่จะทำให้องค์กรหรือหน่วยงาน
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
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ความสำคัญของโครงการ 

 เนื่องจากโครงการ (Project) เป็นสารที่เรียบเรียงขึ้นเป็นขั้นตอน และมีแผนปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้น โครงการจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน 
 การวางแผนโครงการ มีกระบวนการและข้ันตอนเช่นเดียวกับการวางแผนโดยทั่วไป ประกอบด้วย  
การกำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาถึงอุปสรรค ปัญหา ค้นหาโอกาส 
เลือกแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้ หรือวิถีทางที่ดีที่สุด และกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ ทบทวน 
และการประเมินผลโครงการ ดังนั้น โครงการจึงมีความสำคัญต่อแผนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหา และภูมิหลังของการทำงาน 
 ๒. ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน โดยบุคคลที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาร่วมกัน 
 ๔. ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง เพราะมีรายละเอียด 
การใช้ทรัพยากรที่ชัดเจน 
 ๕. ช่วยให้แผนงานมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจในการดำเนินงาน  
 ๖. ช่วยลดความขัดแย้ง และขจัดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพราะแต่ละ
หน่วยงาน มีโครงการที่ได้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคลในหน่วยงาน 
 ๗. สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงานเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ตามความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ 
 ๘. สร้างความม่ันคงให้กับแผนงาน และสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๙. สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวก ไม่ซ้ำซ้อน เพราะงานได้แยกออกเป็นส่วนๆ ตามลักษณะ 
เฉพาะของงาน 

ลักษณะของโครงการที่ดี 
๑. ต้องมีความชัดเจน 

ความชัดเจนของโครงการ หมายถึง ต้องตอบคำถามของผู้ที่อ่านโครงการได้ ทั้งด้านเนื้อหา
ของโครงการ  และความชัดเจนของภาษา 

 ๒.  มีความเป็นไปได้ 
   หมายถึง วิธีการต้องมีความชัดเจน เมื่อมีการดำเนินโครงการตามลำดับขั้นแล้วมีความเป็นไป
ได้สูงว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ หรือบอกได้ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด 
 ๓.  ประหยัด 
   การแก้ปัญหามีหลายวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งแต่ละวิธีการต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
มีระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงทรัพยากร ดังนั้น การที่มีหลายวิธีการในการตอบปัญหาเดียวกัน จึงควรที่จะเลือก 
ทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประหยัดเวลา และทรัพยากรมากที่สุด 
 ๔.  มีประสิทธิภาพ 
   การดำเนินโครงการที่ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการหรือตามที่ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ เรียกว่าเป็นการทำโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.  มีความเชื่อม่ันสูง 
   โครงการที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นสูงว่า มีความเป็นไปได้ และหากเปลี่ยนผู้ดำเนินโครงการหรือ
ผู้จัดการโครงการก็สามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จได้ใกล้เคียงกัน หรือเกิดผลลัพธ์เท่าเดิมหากนำ
โครงการนั้นไปดำเนินการที่อ่ืนๆ 
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 ๖.  มีการประเมินผลได้ 
   โครงการที่ดี ต้องสามารถประเมินผลได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ มีความแตกต่าง
มากน้อยเพียงใดกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นการกำหนดผลลัพธ์จึงควรตั้งเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้จริง อันจะเป็น 
ตัวบ่งบอกผลสัมฤทธิ์ของโครงการในท่ีสุด 

ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 ๑. วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ดำเนินการโดย 
 -   ศึกษาสภาพแวดล้อมเพ่ือค้นหาปัญหา 
 -   กำหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา 
 -   กำหนดแนวทางแก้ไข 
 ๒. การเขียนโครงการ มีเทคนิค ดังนี้ 
 -   ก่อนลงมือ ต้องตั้งคำถามและตอบคำถาม ๕ W ๑ H (What Where When Why Who How)   
 -  ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ กรณีท่ีต้องนำเสนอโครงการเพ่ือการขออนุมัติ 
 -   ลงมือเขียนโครงการ โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน และครบ 
ตามส่วนประกอบที่ดีของโครงการ 
 -   ปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญในการเขียนโครงการ หรือประเมินผลโครงการเพ่ือลดปัญหา 
หรืออุปสรรคระหว่างที่ทำการเขียน นำเสนอ และติดตามประเมินผลโครงการ 
 
เอกสารการขออนุมัติโครงการ ประกอบด้วย 

๑. ตัวโครงการตามรูปแบบในภาคผนวก 
๒. กำหนดการจัดกิจกรรม 
๓. รายชื่อผู้จัดกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. รายการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ตาม ๒ แบบฟอร์มที่อยู่ในหน้า ๖๑-๖๒ 
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ส่วนที่  ๕  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการ 
แผนผังแสดงกระบวนการดำเนินการจัดโครงการของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 นำข้อมลูขึน้เว็บไซท์เพ่ือประชาสัมพันธ์  

และเก็บเป็นฐานข้อมูลการจัดกิจกรรม 

สโมสรนิสิตเสนอโครงการผ่านฝ่ายพัฒนานิสิตฯ 
 

ไม่ผา่น 

ตรวจสอบงบประมาณโครงการจากฝ่ายการเงิน 

ผ่าน 

ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ตรวจสอบโครงการ 
 

สโมสรนิสิตจัดโครงการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 
ดำเนินการจัดโครงการ 

ดำเนินการส่งเอกสารทางการเงินของโครงการ 
ดำเนินการจัดโครงการ 

จัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณบดี 

สโมสรนิสิตเขียนโครงการ 

๗ วัน 
ก่อนจัดกิจกรรม 

๑๐ วัน 
ก่อนจัดกิจกรรม 

๑๐ วัน 
ก่อนจัดกิจกรรม 

๑๐ วัน 
ก่อนจัดกิจกรรม 

๑๒ วัน 
ก่อนจัดกิจกรรม 

๑๕ วัน 
ก่อนจัดกิจกรรม 

ตามระยะเวลา
ในโครงการ 

๗ วัน 
หลังจัดกิจกรรม 

๑๕ วัน 
หลังจัดกิจกรรม 

๑๕ วัน 
หลังจัดกิจกรรม 

Time Line 

เสนอโครงการผ่านผู้บริหารตามสายงาน 

เสนอโครงการต่อคณบดี 
เพ่ือขออนุมัต ิ

 

ดำเนินการทำเร่ืองยืมเงินและแจง้รายการงบประมาณที่เป็นค่าพัสดุ 
ดำเนินการจัดโครงการ 

แก้ไข 
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วิธีการดำเนินงานโครงการ ตามหลัก PDCA 
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ตัวอย่างการเขียนหัวข้อของโครงการ-วิธีการดำเนินงานโครงการ 
โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

แผนการดำเนนิงาน 
(วันที่) เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๙ – ๔ ๕  - ๑๑ ๑๒ – ๑๘ ๑๙ – ๒๕ ๒๖ – ๓๑ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
สโมสรนิสิต อาจารย์หรือบุคลากรของคณะ  
หรือหัวหน้ากลุ่มนิสิต โดยนำผลการดำเนินงาน
โครงการครั้งที่ผ่านมาใช้เพ่ือพัฒนาและ 
วางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมในครั้งนี้ 

     

๒) นำกิจกรรมและกำหนดการในเบื้องต้น  
ส่งให้กับผู้บริหารของคณะฯ พิจารณาและ 
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน 

     

๓) จัดทำโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
ตามข้ันตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการ 
(โครงการ+กำหนดการ+รายการจัดซื้อจัดจ้าง) 

     

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๔) จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตและหัวหน้ากลุ่มนิสิต เพ่ือแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและชี้แจงการจัดโครงการ 

     

๕) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประสานงานและ
จัดเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ 

     

๖) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ       
ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการ (Check) 
๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ตามตัวชี้วัดของโครงการ  

     

๘) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

     

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๙) ส่งเอกสารทางการเงินและจัดทำเล่มสรุปผล
การดำเนินงานโครงการ 

     

๑๐) รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อ
คณบดี เพื่อสรุปผล และนำปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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ส่วนที่  ๖  การประเมนิผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 
กระบวนการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำเล่มสรุปโครงการ ประกอบด้วย 
๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (โครงการ+ผลการประเมิน) 
๒. กำหนดการ 
๓. รายชื่อผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. ภาพกิจกรรม 
๕. ภาคผนวก (เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

 
  ภาคผนวกเป็นส่วนท้ายของโครงการ/หนังสือ/เอกสาร ที่เนื้อหา แต่เป็นส่วนประกอบที่จะ
สนับสนุนให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเพ่ิมเติม และเป็นเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
  -  เอกสารประกอบการบรรยาย 
  -  เอกสารองค์ความรู้ 
  -  เอกสารอ้างอิง 
  -  โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
  -  หนังสือเชิญ ขอใช้สถานที่ ขอความอนุเคราะห์ 

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
(ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และอ่ืนๆ) 
 

การประมวลผลและสรุปผลการประเมิน 
 (การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 (จัดทำรูปเล่มประกอบด้วย เนื้อหาโครงการ ภาพกิจกรรม และเอกสารประกอบโครงการ) 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-------------------------------------- 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  ฝ่ายวิชาการ 
 ๓)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๔)  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
   ๓.๑)  ดร.วชัชริน  ผดุงรัชดากิจ 
   ๓.๒)  ผศ.ดร.สราลี  พุ่มกุมาร 
   ๓.๓)  ดร.สมพร   ส่งตระกูล 
   ๓.๔)  ดร.อัตถสิทธิ์  ไชยณรงค์ 
   ๓.๕)  ดร.กมลมาลย์  พลโยธา 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

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

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝ่รู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
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 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 

 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
 ด้านการมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านสุนทรียารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและดำรงรักษาไว้ 
            ซึ่งวัฒนธรรมไทย     
    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านวิชาการ                               อ่ืนๆ ระบุ.............................................................. 

๕.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (การพัฒนาลักษณะนสิัย ประพฤติดี มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)  
 ด้านความรู้ (ความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี)         

              ด้านทักษะทางปัญญา (ประยุกต์ความรู้ แนวคดิ หลักการ เพื่อใช้คิดเพื่อการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์)          
  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผูน้ำ รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
               (สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์) 

๖.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

   ในแผนปฏิบัติงาน   นอกแผนปฏิบัติงาน 

๗.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 

   ต่อเนื่อง     ใหม่ 

๘.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

 เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างยิ่ง  
ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนถึงการดำรงชีวิตระหว่างการศึกษา  
การจัดการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตใหม่จะช่วยให้นิสิตเกิดความพร้อมความเข้าใจในการศึกษา ในการปฏิบัติตน
ระหว่างการศึกษา และช่วยให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 
นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพ่ือให้นิสิตใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
ตลอดจนเพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
และประสบความสำเร็จทางการศึกษาตามท่ีมุ่งหวัง ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตเกิดความพร้อม อันเป็นรากฐานสำคัญ 
ในการเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ทั้งในด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิต นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในคณะฯ ให้ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ได้รู้จักอีกด้วย ซึ่งสืบเนื่อง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook สื่อสังคมออนไลน์ 

๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนิสิตใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ของคณะ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนิสิต และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 ๒)  เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 
อย่างปลอดภัย มีความสุข และประสบความสำเร็จทางการศึกษา 
 ๓)  เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง นิสิตใหม่ และมหาวิทยาลัย  
ในการดูแลนิสิตให้สำเร็จการศึกษาตามท่ีมุ่งหวังไว้ร่วมกัน 

๑๑.  วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินงานโครงการ 

  วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  
-  สถานที่ถ่ายทำ “ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 
-  ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

๑๒.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                 ๑)  ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ ๑  จำนวน ๒๒๑ คน 
                 ๒)  นิสิตชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๒๑ คน 
  ๓)  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จำนวน ๑๒ คน 
  ๔)  คณะกรรมการสโมสรนิสิต จำนวน ๔ คน 
 รวมทั้งหมด        จำนวน ๔๕๘ คน 
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๑๓.  วิธีการดำเนินงานโครงการ 

 
แผนการดำเนนิงาน 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
(วันที่) เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗-๑๓  ๑๔-๒๐  ๒๑-๒๗ ๒๘-๔ ๕-๑๑ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะ
จากครั้งที่ผ่านมาใช้ในการวางแผน 
การดำเนินงานโครงการครั้งนี้ 

     

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๒) จัดทำโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      
๓) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

     

๔) ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อม 
ฝ่ายต่างๆ เช่น ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
อาหารว่าง ห้องประชุม วิทยากรบรรยาย 
และหนังสือเชิญอาจารย์และบุคลากร ฯลฯ 

     

๕) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ฯ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

     

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
๖)  การติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ โดยการใช้แบบ 
สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

     

๗) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

     

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๘) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการต่อคณบดี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
และนำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

     

๑๔.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 

 โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของผู้ปกครอง 
นิสิตใหม่ และมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
อย่างปลอดภัย มีความสุข และประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดเครือข่าย
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ระหว่างผู้ปกครอง คณาจารย์และนิสิต ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความร่วมมือในการดูแลนิสิตให้สำเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งภายในโครงการฯ มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
  -  รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและบุคลากร 

-  คณบดีกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่  
-  ผู้บริหารพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

+ ภาพรวมการดำเนินงานของคณะฯ โดย อ.ปัญญา อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
+ กิจกรรมบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
+ แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดย ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

-  ประธานสาขาวิชาพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 
 + สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดย ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนชิย์พงษ์ 
 + สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
 + สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา โดย ดร.นาคิน คำศรี 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
-  คณบดีกล่าวสรุปและปิดการประชุม 

๑๕.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ 

  แหล่งงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการประชุมผู้ปกครอง 
และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๕,๐๐๐ บาท) โดยมีรายการ ดังนี้ 
  -  ค่าอาหารสำหรับดำเนินการ จำนวน ๑๒ คนๆ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๘๔๐ บาท 
     รวมทั้งหมด        (แปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) เป็นเงิน ๘๔๐ บาท 

๑๖.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

                ๑)  ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ เกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรม และการดำเนินงานของคณะฯ ในการดูแลนิสิตตลอดระยะเวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนให้ความร่วมมือในแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตสำเร็จการศึกษา 
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๒)  จากข้อมูลความคาดหวังและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ทำให้คณะฯ รับทราบข้อมูล 
และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ปลอดภัย และประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ 
 ๓)  เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง นิสิต คณาจารย์และบุคลากร นำมาซึ่งความร่วมมือ 
ในการทำกิจกรรมร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

๑๗.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ (แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยมหาวิทยาลัยจะจัดมาตรการป้องกันบุคคลจากการติดเชื้อหรือแพร่กระจาย 
เชื้อในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เช่น การงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของบุคคลเป็นจำนวนมาก  
หรือให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แทน เช่น การปฐมนิเทศ กิจกรรมรับน้อง ฯลฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้เป็นการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ของคณะฯ เพ่ือให้นิสิตใหม่และ 
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ผู้ปกครองได้รับชมจากทางบ้าน ไม่ต้องเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑๘.  ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการ 

 ๑)  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๘๐% ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 -  จำนวนผู้ปกครองนิสิตใหม่ ลงชื่อเข้าร่วมโครงการจากแบบฟอร์มออนไลน์ จำนวน ๒๒๑ คน  
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒๓๕ คน คิดเป็น ๙๔.๐๔% 
 -  จำนวนนิสิตใหม่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการจากแบบฟอร์มออนไลน์ จำนวน ๒๒๑ คน  
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒๓๕ คน คิดเป็น ๙๔.๐๔% 
 ๒)  การใช้แบบสอบถามสำรวจความความคิดเห็นในการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการฯ จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ จากระดับคะแนนคุณภาพ 
เฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ ๔.๑๖ (มากกว่า ๓.๕๑) โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

สรุปแบบประเมินผลการดำเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

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

ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑.๑  จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด  ๒๑๔  คน 

 ๑.๒  สาขาวิชาที่ศึกษา   
 -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ๔๓.๐%  (๙๒ คน) 
 -  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ๑๙.๒%  (๔๐ คน) 

 -  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ๓๗.๘% (๘๒ คน) 

ตอนที ่๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   
๒.๑  ระดับความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นตัวเลข ดังนี้ 

   ๕   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด   
4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 

   3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง   
2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 

   1   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 

ที ่ รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คุณภาพ 
๑ การประชาสัมพันธ์การประชุมนสิติรับทราบ 

ได้อย่างท่ัวถึงกลุ่มเปา้หมาย 
๓๙.๓% ๔๓% ๑๖.๘% ๐.๙% ๐% ๔.๒๑ 

๒ ความเหมาะสมและความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางการถ่ายทอดสด 

๓๘.๘% ๔๒.๕% ๑๖.๔% ๒.๓% ๐% ๔.๑๘ 

๓ ความชัดเจนของภาพในการถ่ายทอดสด ๔๑.๖% ๓๗.๙% ๑๘.๗% ๑.๙% ๐% ๔.๑๙ 
๔ ความชัดเจนของเสยีงในการถ่ายทอดสด ๓๑.๓% ๒๙.๔% ๒๘.๕% ๘.๙% ๑.๙% ๓.๗๙ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุม ๔๓.๓% ๓๖.๗% ๒๐% ๐% ๐% ๔.๑๘ 
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๖ ผู้ปกครองและนิสติไดร้ับทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การดำเนินงานต่างๆ ของคณะฯ 

๔๑.๖% ๔๑.๖% ๑๕% ๑.๙% ๐% ๔.๒๓ 

๗ คณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนิสิต 
ได้แสดงความคดิเห็นและซักถามข้อสงสัย 

๕๐% ๒๙.๙% ๑๘.๗% ๑.๔% ๐% ๔.๒๙ 

๘ ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีได้รบั 
จากการเข้าร่วมประชุม 

๔๐.๗% ๔๓.๙% ๑๕% ๐.๕% ๓.๓% ๔.๒๕ 

ระดับคะแนนคุณภาพค่าเฉลี่ยรวม ๔.๑๖ 
 ๒.๒  สรุปผลการดำเนินงาน จากการแปลผลข้อมูลของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 ๔.๕๑ - ๕    หมายถึง   มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง   มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ดี 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐    หมายถึง   มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง   มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑ - ๑.๕      หมายถึง   มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ น้อยมาก 

๑)  การประชาสัมพันธ์การประชุมนิสิตรับทราบได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย  
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 

๒)  ความเหมาะสมและความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการถ่ายทอดสด  
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 

๓)  ความชัดเจนของภาพในการถ่ายทอดสด  
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 

๔)  ความชัดเจนของเสียงในการถ่ายทอดสด  
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 

๕)  ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุม            
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 

๖)  ผู้ปกครองและนิสิตได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ 
ของคณะฯ  
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 

๗)  คณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนิสิตได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย  
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 

๘)  ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี 
 สรุปผลการดำเนินงาน  (ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม = ๔.๑๖)  อยู่ในระดับดี 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ  
 -  ช่วงถามตอบเสียงคนถามเบามากค่ะ 
 -  ดีมากครับฟังเข้าใจหมดเลย 
 -  ได้รับประโยชน์มากๆ ค่ะ แต่ในพาร์ทของการตอบคำถาม ยังไม่เข้าใจชัดเจนเท่าไร 
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๑๙.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานครั้งนี้ 

 ๑)  ระบบเสียงในช่วงตอบคำถามเสียงไม่ชัดเจน 
 ๒)  นิสิตชั้นปีที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 

๒๐.  ข้อเสนอแนะในการพฒันาการดำเนินงานครั้งต่อไป 

 ๑)  ปรับปรุงคุณภาพระบบสัญญาณเสียง อาจจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดสด เพื่อให้คุณภาพการถ่ายทอดสดมีความเสถียรและดีมากยิ่งขึ้น 
 ๒)  ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยสร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความสำคัญที่นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
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โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-10.00 น. 
สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

เวลา กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
09.00 - 09.07 น. รับชมวีดีทัศน์ แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  5 นาที  
09.07 - 09.15 น. พิธีเปิด คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

10 นาที  

09.15 - 09.30 น. ผู้บริหารพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 
- ภาพรวมการดำเนินงานของคณะฯ 
โดย อ.ปัญญา อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ 
โดย ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

15 นาที  

09.30 - 09.45 น. ประธานสาขาวิชาพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
โดย ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร (ผู้แทน) 
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
- สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
โดย ดร.นาคิน คำศรี 

15 นาที  

09.45 - 09.55 น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถาม 10 นาที  
09.55 - 10.00 น. คณบดีกล่าวสรุปและปิดการประชุม 5 นาที  
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ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-10.00 น. 
สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-10.00 น. 
สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 
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ภาคผนวก 
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ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน ์

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ ๑ (ออนไลน์)  
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

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

ประทับเวลา 
เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต 

เบอร์โทรศัพท์ 
นิสิต 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ปกครอง 

เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้ปกครอง รหัสนิสิต  

1/7/2020, 9:51:23 พิจิตรา มีมงคล 0627455159 จิตติพัฒน์ มีมงคล 0631969355 63100015 

1/7/2020, 9:52:16 นายศุภวัฒน์ แก้วจันทร ์ 0991475311 นางสาวสมพร อัมวรรณ 0868299212 63100060 

1/7/2020, 9:52:18 ณัฐพล สมวงค์ษา 0959477529 วาสนา ทาระเวท 0891704655 63100171 

1/7/2020, 9:52:27 ปกรณ์ ศุภพิชยาดุลชัย 0949644595 นางสุอัมพร ศุภพิชยาดลุชัย 0875826164 63100142 

1/7/2020, 9:54:39 พชร รัตนวงษ์ 0831182918 วราพร รัตนวงษ ์ 0633870523 63100215 

1/7/2020, 9:54:44 นางสาววริศรา น้อยมโน 0992531475 นาย วัฒนพงค์ น้อยมโน 0817262608 63100055 

1/7/2020, 9:54:49 ณัฏฐณัญญา คุณากรชัยนันท์ 0972939645 ณัฐ์ปณดิา คณาฤทธิธนวัชร์ 0872669099 63100087 

1/7/2020, 9:54:55 ภานุพงศ์ กลางพระเนตร 0919754963 นาย สุรฉตัร กลางพระเนตร 0979252615 63100218 

1/7/2020, 9:55:33 ธิติพงษ์ พูลทิพยานนท์ 0647690072 สาธิต พูลทิพยานนท์ 0874091177 63100073 

1/7/2020, 9:56:44 นาย ปารเมศ พ่วงพูล 0894118339 นาง ประภา พ่วงพูล 0868422410 63100143 

1/7/2020, 9:57:04 อัครพนธ์ ชาญสุทธิกนก 0969294873 นางสิริภัทร ชาญสุทธิกนก 0944628932 63100202 

1/7/2020, 9:57:10 พีรกร วันมา 0944974214 ลภสัศา วันมา 0988328376 63100115 

1/7/2020, 9:58:51 นาย ไชยวัฒน์ สายาง 0887691815 นาย สุณี สายาง 0868466168 63100096 

1/7/2020, 10:00:00 ศกานต์ ชมเชย 0902806301 จิดาภสั ชมเชย 0823126029 63100193 

1/7/2020, 10:00:05 วัชรพล อ่ิมอุระ 0874004053 วิชิต อิ่มอุระ 0890367084 63100223 

1/7/2020, 10:00:11 นายกิตตภิพ หาญมานพ 0931856982 นางสุนทร หาญมานพ 0986609153 63100166 

1/7/2020, 10:00:55 นายสุธินันท์ จันทร์มณ ๊ 0938239228 นางสาว พิศมัย จันทร์มณ ี 0814100687 63100017 

1/7/2020, 10:01:01 นายธีรศักดิ์ คำใส 0988902968 นางบุษดี คำใส 0871470480 63100067 

1/7/2020, 10:01:38 สรรค์ปราชญ์ บำรุง 0950430433 สุวิเปรยีว บำรุง 0836450626 63100061 

1/7/2020, 10:02:18 นาย สิปปะชัย กาญจนภัทรกลุ 0639523755 นางสาว คณึง กาญจนภัทรกุล 0919144916 63100024 

1/7/2020, 10:02:30 นายธีรภัทร์ โชคชัยไพศาล 0615181631 นางสาวพรราณี วิเศษเธียรกุล 0817236542 63100019 

1/7/2020, 10:02:59 ธนกร ห่วนก่ิม 0617747559 เสาวลักษณ์ ห่วนกิ่ม 0898208804 63100066 

1/7/2020, 10:03:06 ชุติมา คุ้มทอง 0901277500 สมพงษ์ คุ้มทอง 0899871202 63100169 

1/7/2020, 10:03:24 นาย รัตณพงษ์ เจริญสุข 0808198703 นาง รัชนก เจริญสุข 0852339767 63100002 

1/7/2020, 10:03:30 นางสาวทิพรดา เเผลงภักด ี 0954288068 นายยงยุทธ เเผลงภักด ี 0890968920 63100045 

1/7/2020, 10:03:39 นางสาวสุนิตา ทองสุข 0615499461 นายอนุพล ทองสุข 0892249729 63100085 

1/7/2020, 10:04:08 นายภัทร ปรยิะมติรานนท์ 0616107693 นายประทีป ปรยิะมติรานนท์ 0982547838 63100149 



- ๔๗ - 
 

ประทับเวลา 
เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต 

เบอร์โทรศัพท์ 
นิสิต 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ปกครอง 

เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้ปกครอง 

รหัสนิสิต 
 

1/7/2020, 10:04:09 นางสาวบี รักษ์ศิร ิ 0937577802 นางสาวออคนิษฐ์ รักษ์ศิร ิ 0849232050 63100022 

1/7/2020, 10:04:15 ฐิตินนท์ วงษ์วัน 0929509274 วิเชียร วงษ์วัน 0819158892 63100108 

1/7/2020, 10:04:23 นางสาวจุฑาทิพย์ เชิงกลาง 0871460240 นางสาวสิริพร สุขศิร ิ 0852824068 63100004 

1/7/2020, 10:04:37 เทอดศักดิ์ มฮูำหมดัอาร ี 0968217867 ยงยุท มูฮำหมดัอาร ี 0952496910 63100110 

1/7/2020, 10:04:40 ชุติมา คุ้มทอง 0901277500 สมพงษ์ คุ้มทอง 0899871202 63100169 

1/7/2020, 10:04:45 ผ่องรพี 0983146903 เก่อ แซ่กือ 0613283725 63100049 

1/7/2020, 10:04:47 ณัชชา ทาแปง 0930832804 ชลธิชา ทาแปง 0815599566 63100170 

1/7/2020, 10:04:53 นางสาว จุฬารัตน์ ประดับเสริฐ 0917502053 นางเสกสรร ประดับเสริฐ 0649956460 63100132 

1/7/2020, 10:04:59 น.ส.พิชชาภรณ์ อังคะนาวิน 0644204261 น.ส.วรนิษฐา แก้วเล็ก 0842010564 63100102 

1/7/2020, 10:05:01 นายธนพล กลางสวสัดิ ์ 0641042875 นางสุภานัน กลางสวัสดิ ์ 0957918114 63100072 

1/7/2020, 10:05:20 วรรณิกา เทพประสิทธ์ิ 0987784008 อรพิมล เทพประสิทธ์ิ 0879111383 63100080 

1/7/2020, 10:05:27 เอกพิสิษฐ์ พิทย์ลดาพร 0967964488 ศรีรุ่งโรจน์ พิทย์ลดาพร 0818524898 63100105 

1/7/2020, 10:05:34 ปภินวิช ฐิติโชติกุล 0972387199 เขมจิรา ฐิตโิชติกุล 0850940149 63100012 

1/7/2020, 10:05:44 ปวีณา ภูศรีโสม 0940789702 สถิตย์ ภูศรีโสม 0617409433 63100232 

1/7/2020, 10:05:46 เมทัต ธานีวัฒน ์ 0616142245 รชภัค โสสกุลวัฒนา 0895026226 63100220 

1/7/2020, 10:05:47 นายพีระพัศ ศรมีันตะ 0838562571 นายไพบูลย์ ศรีมันตะ 0821321278 63100148 

1/7/2020, 10:05:59 อภิเดช อยู่ด ี 0972579815 ทองหยิบ อรรถเมธ ี 0812915959 63100200 

1/7/2020, 10:06:01 วนัส หอมประเสริฐ 0924284211 อรนุช หอมประเสริฐ 0895033270 63100054 

1/7/2020, 10:06:09 นายพนธกร ก๊กเฮง 0926954493 นางกฤษณา ก๊กเฮง 0986651624 63100090 

1/7/2020, 10:06:12 พัทธดนย์ ทองแท้ 0627256725 นางวิยะดา ทองแท้ 0984590500 63100216 

1/7/2020, 10:06:20 นายวิชญ์พล เกกีงาม 0873373934 นางสุมาลี เกกีงาม 0868203935 63100058 

1/7/2020, 10:06:57 นางสาวอรทิวา แสนด ี 0953839068 นายชูศักดิ์ แสนด ี 0918891350 63100122 

1/7/2020, 10:07:41 บุญสิตา คงขาว 0645218202 บวร แก้วส่อง 0839707118 63100099 

1/7/2020, 10:07:58 พีรพัฒน์ บุญทศ 0953911208 นางสาว อัยรดา เรืองนุชถ ี 0909528801 63100084 

1/7/2020, 10:08:02 นายสุทธิศักดิ์ นนทะนำ 0983083653 นายบุญมี นนทะนำ 0985826918 63100197 

1/7/2020, 10:08:50 จิรพัฒน์ อุมา 0648365434 ศุภวิชญ์ อุมา 0803375945 63100205 

1/7/2020, 10:09:14 นาย ภานุพงษ์ ชุ่มนวม 0829676950 นาย อนุรักษ์ สินคง 0982500567 63100005 

1/7/2020, 10:09:37 นาย เรวัต อ่ำสาริกา  0982514163 นาง เรณู ทรัพยส์ิน  0955377327 63100053 

1/7/2020, 10:09:41 นาย กิตติคณุ สุดประเสริฐ 0949457751 นาง ธนาธิป สุดประเสริฐ 0910398190 63100069 

1/7/2020, 10:09:51 นางสาว ปาลรวี จริะธรรมวรวุฒิ 0632235144 นางสาวณิชาภา จริะธรรมวรวุฒิ 0855926441 63100214 

1/7/2020, 10:10:32 กฤษฎา ตันติพูลผล 0626672528 ศศิธร ยามวัน 0624859154 63100036 

1/7/2020, 10:10:36 ชรนันท์ โรจนโพธิ ์ 0948919280 นางสาว สุมาลี โรจนโพธิ ์ 0627155369 63100133 

1/7/2020, 10:10:41 รัฐนันทร์ รอดดำ 0635362389 สาระภี สวสัด ี 0878818942 63100091 

1/7/2020, 10:11:18 นายวิทยา เรียบผา 0928363320 นายวิเชียร เรยีบผา 0895260013 63100032 



- ๔๘ - 
 

ตัวอย่างแบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสติคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗: 

กิจกรรม “การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสโมสรนิสิตเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา” 
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
............................................................... 

ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง (   ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง 
 ๑. เพศ  (   ) ชาย    (   ) หญิง 
 ๒. สถานภาพ (   ) นิสิตช้ันปีท่ี ๑   (   ) นิสิตช้ันปีท่ี ๒ 
   (   ) นิสิตช้ันปีท่ี ๓   (   ) อ่ืนๆ ระบุ ...................................................... 

ตอนที ่๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม แบบสอบถามตอนท่ี ๒ นี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นตัวเลข 
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง (   ) ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ลำดับ รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กจิกรรม      

๒ สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๔ รูปแบบและวิธีการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม      
๕ อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมและเพยีงพอ      
๖ ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์และความคิด และเรยีนรู้วิธีการดำเนินงาน 

โครงสร้างการดำเนินงาน และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสโมสรนสิิต
เครือข่ายเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นข้อมลูพื้นฐาน
สำคัญในการนำพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสโมสรนสิิตคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไป 

     

๗ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม เกดิความพร้อมและ
ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินงานของสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     

๘ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจดักิจกรรมและการทำงาน ตลอดจน
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างเพื่อนรว่มวิชาชีพเดียวกัน นำมาซึ่งความร่วมมือ
ในด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างท้ังสองสถาบัน 

     

๙ ความสำเร็จ/ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี ้      
๑๐ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี ้      

ตอนที  ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
……………………………....……………………………………………………………………………….…………………............................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
 



- ๔๙ - 
 

ส่วนที่  ๗  แหล่งงบประมาณและแนวปฏิบัต ิ
 

๑.  งบประมาณเงินรายได้จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผ่านฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 
  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและงบประมาณเสนอผ่านฝ่ายพัฒนานิสิตฯ เพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต จากเงินรายได้จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๒.  งบประมาณจากกองกิจการนิสิต 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) สโมสรนิสิตจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกองกิจการนิสิต ซึ่งมาจากค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา โดยคำนวณ 
จากจำนวนนิสิตภายในคณะนั้นๆ ดังนี้ 

๑) ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต  
-  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สานสัมพันธ์จากพ่ีสู่น้อง และแสดงความยินดีกับนิสิต 
ที่สำเร็จการศึกษา (Byenior) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔๑,,๐๐๐ บาท) 

๒) ค่าบำรุงกีฬา  
-  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา E-Sport (๑๓,๕๗๐ บาท) 
-  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเฟรชชี่เกมส์และเทาทองเกมส์ (๗,๐๐๐ บาท) 

๓.  งบประมาณจากการหารายได้ของสโมสรนิสิต 
   - การจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
   - การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ เช่น จัดแข่งขันกีฬา ขายของที่ระลึก ฯลฯ 
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- ๖๐ - 
 

ตัวอย่างเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ๑.  ใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถรับส่ง 
   ๒.  หากร้านค้าหรือผู้ให้บริการไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน 
ผู้ขายแทน 
   

 
 



- ๖๑ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น วิทยากร กรรมการผู้ตัดสิน  
พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
   ๒. จะต้องแนบบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาบัตรประชาชน 
 
 



- ๖๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๘  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๕ - 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/-           วันที่  ...................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติการจัดโครงการ ............................................................................................................... ..... 
 

เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
 

  ตามท่ี ..................................................................................... ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ
............................................................................................ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ...................................... 
............................................................................................................................. ..............................................
.....................................................................................................................................................................  ซ่ึง
มีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. .................... ระหว่างเวลา 
...........-............ น. ณ ................................................................. โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน .......... คน นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ จึงใคร่ขออนุมัติการจัดโครงการ ....................................................................................... .............. 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยใช้งบประมาณทั้งหมด เป็นเงิน .................................... บาท
(.................................................................บาทถ้วน) ตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการดังแนบ 
                
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

       ...................................................... 
                           (......................................................) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
       ...................................................... 

                      (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย) 
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 

 



                       
 

                                                 
 

  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณโครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกล 
การพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” จัดขึ้น เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนันฟุตบอลในกลุ่มนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการพนัน 
ฟุตบอล และเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นถึง
ความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รวมทั้งเพ่ือส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ 
ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒-๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ทางระบบออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดทาง Page Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ จึงขออนุมัติงบประมาณโครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์
การกีฬา ตามระยะเวลาและรูปแบบดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจัดโครงการนี้ ใช้งบประมาณจากสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

 จึงรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 

              (นายเตชัส ธีระวุฒพัินธุ์) 
     นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
นายเตชัส ธีระวุฒิพันธุ์ นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (๐๘๗-๔๙๔๑๖๓๔๗) 

ที่ สวก ๒๕๖๔/๐๐๒ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือของสโมสรนิสิต 



ระดับ
เต็ม ได้รับ เกณฑ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 นายเตชัส ธีระวุฒิพันธ์ุ นายกสโมสรนิสิต 20 18.5 A √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 0.5 ผ่าน
2 นายธนากร ถาวรศิริ รองฯ ฝ่ายบริหาร 20 17.0 B √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.0 0.0 √ 0.5 √ 0.5 √ ผ่าน
3 นายสหรักษ์ มากะเต รองฯ ฝ่ายกิจกรรม 20 19.0 A √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ ผ่าน
4 นายกฤตติกร ดลเสมอ รองฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ 20 18.5 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ 0.5 0.5 ผ่าน
5 นางสาวชิษณุชา บัวเผ่ือน ฝ่ายวืชาการ 20 18.5 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ 0.5 0.5 ผ่าน
6 นางสาวบวรรัตน์ บุญปลอด ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 20 16.5 B √ 0.5 √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ √ 0.0 √ 0.5 0.5 √ √ 0.5 ผ่าน
7 นายพงษ์กร กาฬสุวรรณ ฝ่ายกีฬา 20 18.5 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.0 √ √ √ √ √ 0.5 ผ่าน
8 นางสาวศุภกานต์ ชัญถาวร  ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 20 14.0 B √ 0.5 √ √ √ √ √ 0.0 √ √ √ √ √ 0.0 √ 0.0 0.0 √ 0.5 0.0 ผ่าน
9 นางสาวสุพิชชา อินทศร เลขานุการ 20 18.5 A √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ 0.5 √ √ √ √ √ √ 0.5 ผ่าน
10 นางสาวเจนจันทินี เสือสง่า ผู้ช่วยเลขานุการ 20 16.5 B √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ 0.0 0.5 √ √ 0.0 0.5 √ √ √ ผ่าน
11 นางสาวรัตติกาล กล่ินพิกุล เหรัญญิก 20 19.0 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.0 √ √ √ √ √ √ ผ่าน
12 นายวีรพงษ์ ไหมทอง ฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์ 20 10.0 C √ √ √ √ √ √ √ 0.0 √ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 √ 0.5 0.0 0.0 0.5 ไม่ผ่าน
13 นายธีรภัทร์ โชคชัยไพศาล ฝ่ายอาคารและสถานท่ี 20 18.5 A 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 0.5 ผ่าน
14 นางสาวนวรินทร์ ศิริเคน ฝ่ายสารณียากร 20 17.0 B √ 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.0 √ √ √ √ 0.5 √ 0.5 0.5 ผ่าน
15 นายศิริภัทร ฐิรายุวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 20 15.0 B √ √ √ √ √ √ 0.0 √ 0.5 √ √ √ √ 0.0 √ √ 0.0 √ 0.0 0.5 ผ่าน
16 นายกันตวิชญ์ สาและดิง ฝ่ายสวัสดิการ 20 18.0 A √ √ 0.5 √ √ √ √ 0.5 √ √ √ √ √ 0.0 √ √ √ √ √ √ ผ่าน
17 นายคมชาญ กล้วยไม้ ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ 20 15.0 B √ √ √ √ √ √ √ 0.5 0.0 0.5 √ 0.0 0.0 √ √ √ 0.5 √ 0.5 √ ผ่าน
18 นายวิรุฬห์ ลานทอง ฝ่ายระเบียบวินัย 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ไม่ผ่าน
19 นายณดณ ณ บางช้าง ฝ่ายพยาบาล 20 15.5 B √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ √ √ √ 0.0 0.0 0.0 √ √ 0.0 ผ่าน
20 นายสุรพรรณ ทองเงิน ฝ่ายสันทนาการ 20 17.0 B √ 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.0 √ √ √ √ 0.5 √ 0.5 0.5 ผ่าน
21 นายธนากร ทองแถม ฝ่ายผู้น าเชียร์ 20 17.0 B √ 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.0 √ √ √ √ 0.5 √ 0.5 0.5 ผ่าน

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมินการวัดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและกระบวนการท างานของผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางระบบออนไลน์ Google Meet

ข้อค าถาม

             ต่ ากว่า 5 คะแนน อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง F

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตามระดับ ดังน้ี
             18 – 20 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก A
             14 – 17 คะแนน อยู่ในระดับ ดี B
             10 – 13 คะแนน อยู่ในระดับ ปานกลาง C
             5 – 9 คะแนน อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง D

คะแนน
รายช่ือล าดับ ต าแหน่ง


