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ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ทางระบบออนไลน ์



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ด าเนินการจัดโครงการต้อนรับน้องใหม่สู่ร้ัวคณะ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหล่อหลอมและปลูกฝัง 
วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันต่อคณะฯ ให้กับนิสิตใหม่ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้  
แนวคิด ค่านิยม วฒันธรรมองค์กร ผ่านการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตรุ่นพ่ี  
และเพ่ือให้นิสิตใหม่ได้รู้จักความเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รู้จักอาจารย์ บุคลากร บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งรู้จักอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่ส าคัญ ช่วยให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์  
 โดยในการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น มีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

Part I  “ควำมเป็นวิทย์กีฬำ ม.บูรพำ จำกอดีตสู่ปัจจุบัน”  

  “รู้จักตัวตน รู้จักอดีต-ปัจจุบัน”  
 “รู้จักอาจารย์และพ่ีส านักงาน” 
 “รู้จักคณะฯ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ” 
 “พูดคุยกับศิษย์เก่าทั้ง ๓ สาขาวิชา เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียน การใช้ชีวิต 

 ในร้ัวมหาวิทยาลัย และจบการศึกษาออกไปท างาน” 
Part II  “ตอบค ำถำมจำกรุ่นพี่”  

 “Q&A ๒๑ ค าถามที่รุ่นน้องอยากรู้ รุ่นพ่ีอยากบอก” 
  Part III  “นิสิตชั้นปีที่ ๑ พบอำจำรย์ที่ปรึกษำและลงทะเบียนเรียน”  

 นิสิตชั้นปีที่ ๑ พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอนวิธีการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียน 
 สโมสรนิสิตพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ ชี้แจงกฎระเบียบ การแต่งกาย และการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมท าความรู้จักกับน้องใหม่และเกมส์ออนไลน์แจกของรางวัล 

 ซึ่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมตัวชี้วัด มีดังนี้ 
  ๑)  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ ๘๐% ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย จำกจ ำนวนทั้งหมด 
๑๘๖ คน โดยจ ำแนกตำมวันได้ดังนี้ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ จ ำนวน ๑๕๒ คน (๘๒.๗๒%) วนัที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ 
จ ำนวน ๑๐๘ คน (๕๘.๐๖%) วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ จ ำนวน ๙๑ คน (๔๘.๙๒%) มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้ง ๓ วัน  
รวมทั้งหมด จ ำนวน ๓๕๑ คน 
  ๒)  กำรใช้แบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม มีผู้ท ำแบบประเมินผลออนไลน์ทั้งหมด 
จ ำนวน ๑๐๔ คน (๕๕.๙๑%) โดยผลกำรประเมินมีค่ำคะแนนคุณภำพเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๑ (มำกกว่ำ ๓.๕๑)  
ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ดี 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดโครงการคร้ังต่อไป ควรเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติการจัด
โครงการก่อนวันเร่ิมจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑๕ วัน เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาขั้นตอนการขออนุมัติ
โครงการ ผ่านฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ฝ่ายการเงิน และผู้บริหารของคณะฯ 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

1.  ชื่อโครงการ 

 โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ๒)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ (เลือกไดม้ากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมณ์ ตระหนักในคณุค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ            ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         ด้านกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อื่นๆ ระบุ ........พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม............ 

๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน  

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

     ต่อเนื่อง   ใหม่ 

๗.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)   

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

              ด้านทักษะทางปัญญา (ประยุกต์ความรู้ แนวคดิ หลักการ เพื่อใช้คิดเพื่อการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์)          
  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรส์ถิติ) 

๘.  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 ยกระดับคณุภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือกับสถาบันตา่งประเทศ 
    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.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต้องอยู่ห่างไกลบ้านและผู้ปกครอง และยังมีหลาย
อย่างที่นิสิตน้องใหม ่ต้องเรียนรู้และปรับตัว รวมถึงการท าความรู้จัก ได้สร้างมิตรภาพกับเพ่ือนและรุ่นพ่ี 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนและ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม ่ซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่มีทั้งครู 
และผู้ปกครองคอยดูแล จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือหล่อหลอมและปลูกฝังวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันต่อคณะฯ ให้กับ
นิสิตใหม่ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด ค่านิยม ผ่านการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์จาก
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และรุ่นพ่ี  และเพ่ือให้นิสิตใหม่ได้รู้จักความเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รู้จักอาจารย์ 
บุคลากร บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องติดต่อในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งรู้จักอาคารเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สถานที่ส าคัญ ช่วยให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว 

 

๑๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑)  เพ่ือหล่อหลอมและปลูกฝังวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันต่อคณะฯ ให้กับนิสิตใหม่ โดยการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด ค่านิยม ผ่านการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า 
และนิสิตรุ่นพี่   

 ๒)  เพ่ือให้นิสิตใหมไ่ด้รู้จักความเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รู้จักอาจารย์ บุคลากร บุคคล 
ที่เก่ียวข้องที่ต้องติดต่อในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งรู้จักอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สถานที่ส าคัญ ช่วยให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว 
 

๑๒.  ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

 ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑๓.  สถานทีใ่นการจัดโครงการ 
 

 ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

๑๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
 

 นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน ๒๐๐ คน 

1๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

  Part I  “ความเป็นวิทย์กีฬา ม.บูรพา จากอดีตสู่ปัจจุบัน”  
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “รู้จักตัวตน รู้จักอดีต-ปัจจุบัน”  
 “รู้จักอาจารย์และพ่ีส านักงาน รู้จักคณะฯ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ” 
 “พูดคุยกับศิษย์เก่าทั้ง ๓ สาขาวิชา เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียน การใช้ชีวิต 

ในรั้วมหาวิทยาลัย และจบการศึกษาออกไปท างาน” 
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Part II  “บอกเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า”  

   วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  “Q&A ตอบค าถามจากรุ่นพ่ี” 

  Part III  “นิสิตชั้นปีที่ ๑ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน”  
   วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 นิสิตชั้นปีที่ ๑ พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอนวิธีการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียน 
 สโมสรนิสิตพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ ชี้แจงกฎระเบียบ การแต่งกาย และการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมท าความรู้จักกับน้องใหม่และเกมส์ออนไลน์แจกของรางวัล 

1๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 - 
 

๑๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑)  นิสิตใหม่ได้รับการหล่อหลอมและปลูกฝังวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันต่อคณะฯ  
โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด ค่านิยม ผ่านการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์จากคณาจารย์  
ศิษย์เก่า และนิสิตรุ่นพี่   

 ๒)  นิสิตใหม่ได้รู้จักความเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รู้จักอาจารย์ บุคลากร บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ที่ต้องติดต่อในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งรู้จักอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่ส าคัญ  
ช่วยให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว 
 

๑๘.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 ๑)  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๘๐% ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรวมทั้ง ๓ วัน จ านวน ๓๕๑ คน โดยจ าแนกตามวันได้ดังนี้ 
  -  วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ มีผู้เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน ๑๕๒ คน จากจ านวนทั้งหมด ๑๘๖ คน 
     คิดเป็น ๘๒.๗๒% 
  -  วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ มีผู้เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน ๑๐๘ คน จากจ านวนทั้งหมด ๑๘๖ คน 
     คิดเป็น ๕๘.๐๖% 
  -  วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ มีผู้เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน ๙๑ คน จากจ านวนทั้งหมด ๑๘๖ คน 
     คิดเป็น ๔๘.๙๒% 

ล าดับ สาขาวชิา 
จ านวน

เต็ม 
(คน) 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ (คน) 

21-มิ.ย.-64 22-มิ.ย.-64 23-มิ.ย.-64 รวม 3 วัน/ค่าเฉลี่ย 

เข้าร่วม คิดเป็น% เข้าร่วม คิดเป็น% เข้าร่วม คิดเป็น% เข้าร่วม คิดเป็น% 

1 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 72 53 73.61% 41 56.94% 39 54.17% 133 61.57% 

2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 54 45 83.33% 23 42.59% 24 44.44% 92 56.79% 

3 การจัดการและการสอนกีฬา 60 54 90% 44 73.33% 28 46.67% 126 70% 
รวมทั้งหมด 186 152 81.72% 108 58.06% 91  48.92% 351 62.90% 
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 ๒)  การใช้แบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
จะต้องได้รับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวมมากกว่า ๓.๕๑  
  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด ๑๐๔ คน  
คิดเป็น ๕๕.๙๑% โดยมีค่าคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑ (มากกว่า ๓.๕๑) หมายถึง ผลการด าเนินงาน
อยู่ในระดับ ดี 
 

สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระหว่างวันที ่๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ทางระบบออนไลน์ 

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

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ๑.๑ จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด       จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็น ๕๕.๙๑% 
 ๑.๒ สาขาวิชาที่ศึกษา  
         - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา   จ านวน ๔๕ คน คิดเป็น ๔๓.๒๗% 
         - สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา                           จ านวน ๒๐ คน คิดเป็น ๑๙.๒๓% 
          - สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา                     จ านวน ๓๙ คน คิดเป็น ๓๗.๕๐% 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
 
ที ่

 
รายละเอียดการจัดกจิกรรม 

ระดับความพึงพอใจ ระดับ
คะแนน 
คุณภาพ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑ การจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์มคีวาม
สะดวกสบายและเหมาะสมในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
๓๓.๖๕% 

 
๔๓.๒๗% 

 
๒๐.๑๙% 

 
๒.๘๘% 

 
๐% 

 
๔.๐๗ 

๒ ความเหมาะสมและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 

๓๖.๕๔% ๕๐.๙๖% ๑๐.๕๘% ๑.๙๓% ๐% ๔.๒๒ 

๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ๒๗.๘๘% ๔๘.๐๘% ๒๒.๑๑% ๑.๙๒% ๐% ๔.๐๒ 
๔ ความเหมาะสมของการใช้ระบบไลฟ์สดและ

Microsoft Team 
๓๐.๗๗% ๔๒.๓๑% ๒๑.๑๕% ๕.๗๗% ๐% ๔.๐๐ 

๕ ความชัดเจนคณุภาพเสียงของระบบไลฟส์ด 
Microsoft Team 

๒๕% ๔๒.๓๑% ๒๗.๘๘% ๓.๘๕% ๐.๙๖% ๓.๘๗ 

๖ ความชัดเจนและคณุภาพของภาพระบบไลฟ์
สด และ Microsoft team 

๒๔.๐๓% ๔๗.๑๖% ๒๓.๐๗% ๔.๘๑% ๐.๙๖% ๓.๘๘ 

๗ กิจกรรมนี้ท าให้น้องรู้จักคณะวิทยาศาสต์การ
กีฬามากข้ึน 

๔๘.๐๘% ๔๔.๒๓% ๒.๘๘% ๔.๘๑% ๐% ๔.๓๔ 

๘ ได้ความรู้จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าท้ัง3สาขา ๔๘.๐๘% ๔๓.๒๗% ๕.๗๗% ๑.๙๒% ๐.๙๗% ๔.๓๖ 
๙ ประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมของ

การจัดกิจกรรม 
๔๔.๒๓% ๔๖.๑๕% ๗.๖๙% ๑.๙๒% ๐% ๔.๓๓ 

รวม ๔.๑๖ 
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 ๒.๒ สรุปผลการด าเนินงาน จากการแปลผลข้อมูลของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  ๔.๕๑ - ๕    หมายถึง  มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก  
  ๓.๕๑ - ๔.๕๐      หมายถึง  มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ดี  
  ๒.๕๑ - ๓.๕๐    หมายถึง  มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง  
  ๑.๕๑ - ๒.๕๐    หมายถึง  มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ น้อย  
  ๑ - ๑.๕    หมายถึง  มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ น้อยมาก 
๑) การจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์มีความสะดวกสบายและเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๒) ความเหมาะสมและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๓) ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๔) ความเหมาะสมของการใช้ระบบไลฟ์สดและMicrosoft Team  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๕) ความชัดเจนคุณภาพเสียงของระบบไลฟ์สด Microsoft Team  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๖) ความชัดเจนและคุณภาพของภาพระบบไลฟ์สดและMicrosoft team  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๗) กิจกรรมนี้ท าให้น้องรู้จักคณะวิทยาศาสต์การกีฬามากขึ้น  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๘) ได้ความรู้จากรุ่นพ่ีศิษย์เก่าทั้ง3สาขา  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๙) ประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม  
         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
  สรุปผลการด าเนินงาน (ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม = ๔.๑๖) อยู่ในระดับดี 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 
 - อยากให้พ่ีๆ สลับกันเป็นพิธีกรครับ อยากรู้จักพ่ีๆ ทุกคน 
 - ดีมากค่ะขอให้พ่ีๆ จัดกิจกรรมแบบนี้ไปทุกๆ ปีนะคะ 
 - จัดกิจกรรมบ่อยๆ 

๑๙.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 

 ๑)  การวางแผนงานยังมีความละหลวม 
 ๒)  การส่งเอกสารโครงการล่าช้า 
 ๓)  ระบบใช้ถ่ายทอดสดและสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

๒๐.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ๑)  ต้องวางแผนงานให้ละเอียดชัดเจนและเสร็จสิ้นก่อนน าเสนอดคงการ 
 ๒)  ต้องวางแผนโครงการให้เสร็จก่อน ๑๕ วันก่อนจัดโครงการ 
 ๓)  ต้องมีการลองระบบและเช็กอินเตอร์เน็ต 
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ก าหนดการ 

โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ 

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

 
  เวลา      กิจกรรม 
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

Part I  “ความเป็นวิทย์กีฬา ม.บูรพา จากอดีตสู่ปัจจบุัน”  
 “รู้จักตัวตน รู้จักอดีต-ปัจจุบัน” โดย ผศ.เอนก สูตรมงคล 
 “รู้จักอาจารย์และพีส่ านักงาน” 
 “รู้จักคณะฯ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ”  
 “พูดคุยกับศิษย์เก่าท้ัง ๓ สาขาวิชา เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียน 

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั และจบการศึกษาออกไปท างาน” 
 
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ Part II  “ตอบค าถามส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑” 

  “Q&A ตอบค าถามจากรุ่นพี”่ 
 
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  Part III  “นิสิตชั้นปีที่ ๑ พบอาจารย์ที่ปรกึษาและสโมสรนิสิต”  

 นิสิตช้ันปีท่ี ๑ พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอนวิธีการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรยน 
 สโมสรนสิิตพบนสิิตชั้นปีที่ ๑ ช้ีแจงกฏระเบียบ การแต่งกาย 
 แนะน านิสิตช้ันปีท่ี ๑/กิจกรรมเกมส์ออนไลน์แจกของรางวัล 

 
 

--------------------------- 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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