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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการพิธีไหว้ครคูณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
----------------------------------- 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 ๒)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๓.  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 

     ด้านสุนทรียารมย์ ตระหนักในคณุค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 และด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 
    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ .................................................  

๔.  โครงการ/กิจกรรม   

ในแผนปฏิบัติงาน  นอกแผนปฏิบัติงาน 

๕.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  

ต่อเนื่อง    ใหม่ 
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๖.  ตอบสนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม(การพัฒนาลักษณะนสิัยประพฤตดิี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)  
 ด้านความรู้ (ความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี)         

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

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรส์ถิติ) 

๗.  ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตบัณฑิตมีคุณภาพ จบไปมีงานท า 
ตรงกับสาขาที่เรียน และมีศักยภาพสู่สากล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การพัฒนาคณุภาพการวิจัยและการบริการวิชาการการวิจัย  
และการบริการวิชาการได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมบริหารจัดการภายใน 
ให้ความร่วมมือกับสังคมอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การพัฒนาประสิทธิภาพการระบบบริหารภายในองค์กร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๘.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

๙.  หลักการและเหตุผล 

 คร ูคือ ปูชนียบุคคลที่ไม่มีค าว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใด 
ก็ตาม จะประสบความส าเร็จได้ต้องมี “คร”ู เป็นผู้ให้การอบรม แนะน าสั่งสอนเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีท่ีสุด 
ส าหรับผู้เป็น“ศิษย์” ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ่งขจัดอวิชา การตอบแทน 
พระคุณครูอาจารย์ นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบด้วยการกราบไหว้และปฏิบัติตามค าสั่งสอนแล้ว  
สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ได้อีกทางสิ่งหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว้ครู 
 พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีท่ีคนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยอันดีงามท่ีควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ร าลึก 
ถึงครูอาจารย์ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา  
พิธีไหว้ครู ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมประจ าชาติ ที่แสดงออกเป็นรูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจ 
ของคนในชาติว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเป็นกิจกรรม 
อันดีงามทีป่ระพฤติปฏิบัติเพ่ือระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 
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 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นองค์กรนิสิตภายในสถาบัน 
การศึกษาหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทยให้ด ารงอยู่ต่อไป จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตให้ไดแ้สดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
ที่มตี่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ เสริมสร้างความรัก ความศรัทธา และความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน 
และยึดมั่นในค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคครีะหว่างสมาชิกภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑)  เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
ให้ด ารงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป 
 ๒)  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตให้ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ เสริมสร้างความรัก ความศรัทธา และความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน และยึดมั่นใน
ค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
 ๓)  เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างสมาชิก 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑.  วันและเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.0๐ น. 

๑๒.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 4 ห้องประชุม FSS 402 

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑)  นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตบัณฑิตศึกษา  
 -  นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา จ านวน ๘ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา จ านวน ๘ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา จ านวน ๘ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา จ านวน ๘ คน 
 -  นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา จ านวน ๑๖ คน 
 -  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 คน 
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 ๒)  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จ านวน 20 คน 
                                              รวมทั้งหมด จ านวน 1๘๕ คน 
 
๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 
                                                                                         

 
แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 

๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ ๑๖-๓๐ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

๑) ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตและหัวหน้ากลุ่มนิสิต 
เพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการ
ด าเนินงานครั้งที่ผ่านมา และวางแผนการจัดกิจกรรม 

    

๒) น าเสนอแผนการด าเนินงานให้กับผู้บริหารรับทราบ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

    

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) 

๓) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ     

๔) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม     

๕) ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมความพร้อม     

๖) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ     

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

๗) มกีารติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการ 

    

๘) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานโครงการ 

    

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปและพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป (Act) 

๙) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อคณบดี 
เพ่ือน าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดข้ึนไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

    

๑๕.  การพัฒนาโครงการ/กิจกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

 การจัดโครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้น าปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมในปีนี้ โดยได้เพ่ิมคุณค่า 
ของการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตภายในคณะฯ ในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้นด้วยการจัด
ประกวดพานไหว้ครู และการประกวดแต่งกลอนเชิดชูบูชาพระคุณครู ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดจะได้รับเงิน
รางวัลเป็นทุนการศึกษาส าหรับนิสิตและเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ 
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๑๖.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ด ารงอยู่คู่กับสังคมไทย 
ต่อไปเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ เสริมสร้างรัก ความความศรัทธา และ 
ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนให้ศิษย์ยึดมั่นในค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1)  การกล่าวบทไหว้ครู และค าปฏิญาณตน โดยนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เป็นผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวค าปฏิญาณตน และตัวแทนนิสิตกล่าวบทไหว้ครู 
 2)  พิธีมอบพานไหว้ครูและมอบของท่ีระลึกแด่คณาจารย์ 
 โดยให้นิสิตแต่ละกลุ่มทุกชั้นปี ได้มอบพานไหว้ครูและของที่ระลึกให้กับอาจารย์ กลุ่มละ ๑ คู่  
(ชาย ๑ อัน และหญิง ๑ อัน) เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ 
 โดยตัวแทนของนิสิตชายและหญิงทุกสาขาทุกชั้นปีระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และ 
สโมสรนิสิต จ านวนทั้งหมด 11 คู่ จะเป็นผู้แทนมอบให้กับคณาจารย์ในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 มอบพานพุ่มดอกไม้ (อาจารย์ผู้รับมอบ ๔ ท่าน)   จ านวน 2 คู่ 

- สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา    

 ชุดที่ 2 มอบของที่ระลึก (อาจารย์ผู้รับมอบ ๖ ท่าน)    จ านวน 3 คู่ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ชั้นปีที่ 1   
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้นปีที่ 1  
- สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ชั้นปีที่ 1    

 ชุดที่ 3 มอบของที่ระลึก (อาจารย์ผู้รับมอบ ๖ ท่าน)   จ านวน 3 คู่ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ชั้นปีที่ 2 
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้นปีที่ 2 
- สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ชั้นปีที่ 2    

 ชุดที่ 4 มอบของที่ระลึก (อาจารย์ผู้รับมอบ ๖ ท่าน)   จ านวน 3 คู่ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ชั้นปีที่ 3 
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้นปีที่ 3  

 -    สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ชั้นปีที่ 3  
 3)  การพูดความในใจแด่คณาจารย์ ให้ตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีพูดความในใจถึงอาจารย์ โดยส่ง
ตัวแทนของแต่ละชั้นปี 1 คน  
 ๔) พิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เพ่ือความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญก าลังใจให้กับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๕)  การกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและตัวแทนอาจารย์อาวุโส 
 ๖)  นิสิตร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3 ให้แด่คณาจารย์ เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีที่คณาจารย์ 
ได้ให้วิชาความรู้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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๑๘.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 แหล่งงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยมีรายการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
  -  ค่าดอกไม้และมาลัยมือ     เป็นเงิน ๖๔๐ บาท 
  -  ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์    เป็นเงิน ๓๖๐ บาท 
    รวมทั้งหมด     (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

๑๙.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑)  นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ด ารงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป 
 ๒)  นิสิตได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้สดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มตี่อครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ เกิดความรัก ความศรัทธา และความเชื่อมั่นในวิชาความรู้และยึดมั่นในค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
น าไปสู่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามที่นิสิตได้มุ่งหวังไว้  
 ๓)  นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า สมาชิกภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดความรัก 
ความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

๒๐.  ผลส ำเร็จของโครงกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ จากระดับคะแนนคุณภาพ 
เฉลี่ยรวมมากกว่า ๓.๕๑ 
 

สรุปแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรพิธีไหว้ครูคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ FSS ๔๐๒ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

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

ตอนที่  ๑  สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๔๓ คน) 
โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง (   ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง 
 ๑.  เพศ  - ชาย (๓๐ คน) คิดเป็น ๖๙.๘ %   

- หญิง (๑๓ คน) คิดเป็น ๓๐.๒ % 
 รวมทั้งหมด ๔๓ คน คิดเป็น ๑๐๐ % 

 ๒.  สถำนภำพ - นิสิตระดับปริญญาตรี (๓๙ คน) คิดเป็น ๙๑.๗ % 
- นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา (๔ คน) คิดเป็น ๙.๓ % 
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ตอนที่  ๒  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นตัวเลข  
โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง (   ) ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับความพึงพอใจ 
๕   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
๔   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
๓   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
๒   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
๑   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ที ่ รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม 
ระดับควำมพึงพอใจ ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คุณภำพ 
๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กจิกรรม ๑๖.๒% ๕๓.๔% ๒๗.๙% ๒.๓% ๐% ๓.๘ 

๒ สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓๗.๒% ๓๙.๕% ๒๓.๒% ๐% ๐% ๔.๑ 
๓ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓๒.๕% ๔๑.๘% ๑๖.๒% ๙.๓% ๐% ๔ 
๔ รูปแบบและวิธีการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม ๒๐.๙% ๔๖.๕% ๒๕..๕% ๐% ๐% ๔ 
๕ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา มีส่วนร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทยให้ด ารงอยู่ต่อไป 

๒๐.๙% ๔๖.๕% ๓๒.๕% ๐% ๐% ๓.๙ 

๖ นิสิตได้แสดงความกตญัญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ 
เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวชิาความรู้และ
ยึดมั่นในค าสั่งสอนของครูอาจารย ์น าไปสู่การ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใหส้ าเร็จการศกึษาตามที่นิสติ 
ได้มุ่งหวังไว ้

๔๘.๘% ๔๔.๑% ๔.๖% ๒.๓% ๐% ๔.๔ 

๗ นิสิตเกดิความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่า
เรียนมา ยึดมั่นในค าสอนของครูอาจารย์ และ
ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรม 

๕๑.๑% ๔๑.๘% ๖..๙% ๐% ๐% ๔.๔ 

๘ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดความรกัความสามคัคี  
ความอบอุ่น และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

๕๓.๔% ๓๙.๓% ๖..๙% ๐% ๐% ๔.๕ 

๙ ความส าเร็จ/ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการจัดกิจกรรม
ครั้งนี ้

๒๗.๙% ๖๕.๑% ๖..๙% ๐% ๐% ๔.๒ 

๑๐ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
ครั้งนี ้

๓๔.๘% ๕๓.๔% ๑๑.๖% ๐% ๐% ๔.๒ 

ระดับคะแนนคุณภำพเฉลี่ยรวม ๔.๒ 

สรุปกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน   จากเกณฑ์ระดับคะแนนคุณภาพ ดังนี้ 
๔.๑ - ๕   หมายถึง   อยู่ในระดับดีมาก 
๓.๑ - ๔   หมายถึง   อยู่ในระดับดี 
๒.๑ - ๓   หมายถึง   อยู่ในระดับปานกลาง 
๑.๑ - ๒   หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย 
๐ - ๑      หมายถึง   อยู่ในระดับน้อยมาก 
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๑)  การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๒)  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
๓)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๔)  รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๕)  กิจกรรมนี้ท าให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีส่วนร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ด ารงอยู่ต่อไป  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
๖)  กิจกรรมนี้ท าให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เกิดความศรัทธา ความเชื่อม่ันในวิชา
ความรู้และยึดมั่นในค าสั่งสอนของครูอาจารย์ น าไปสู่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามที่นิสิต 
ได้มุ่งหวังไว้  
                                                                         มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
๗)  กิจกรรมครั้งนี้ ท าให้นิสิตเกิดความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ยึดมั่นในค าสอนของครู
อาจารย์ และปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
๘)  กิจกรรมนี้ท าให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดความรัก 
ความสามัคคี ความอบอุ่น และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
๙)  ความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
๑๐)  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร (ระดับคะแนนคุณภำพเฉลี่ยรวม = ๔.๒) อยู่ในระดับดีมาก 

๒๑.  ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมครั้งต่อไป 

 -  จัดเตรียมความพร้อมและชักซ้อมพิธีกรในการด าเนินรายการให้มีความพร้อมและความเข้าใจ 
ในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้ เพราะพิธีกรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามก าหนดการจัดกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
 -  การจัดการความพร้อมของสถานที่ ควรด าเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่วางไว้ 
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ก าหนดการ 
โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม FSS ๔๐๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
-------------------------- 

 

เวลา กิจกรรม 
12.15 – 12.50 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
12.50 – 13.00 น. พิธีกรซ้อมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
13.00 – 13.05 น. ขบวนธงและคณาจารย์เดินเข้าสู่พิธี 
13.05 – 13.10 น. พิธีกรกล่าวความส าคัญของงาน 
13.10 – 13.15 น. พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
13.15 – 13.20 น. นายกสโมสรนิสิต กล่าวค าปฏิญาณตน 
13.20 – 13.25 น. ตัวแทนนิสิต กล่าวบนไหว้ครู 
13.30 – 13.40 น. พิธีมอบพานไหว้ครู ของที่ระลึก และพวงมาลัย ให้กับคณาจารย์ 
13.40 – 13.45 น. ตัวแทนนิสิต กล่าวความรู้สึกและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ 
13.45 – 13.50 น. ประธานในพิธี เจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 
13.50 – 13.55 น. ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทกับนิสิต 
13.55 – 14.00 น. นิสิตร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3 
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ภาพกิจกรรม 
โครงกำร “พิธีไหว้ครูคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม FSS ๔๐๒ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงกำร “พิธีไหว้ครูคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม FSS ๔๐๒ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงกำร “พิธีไหว้ครูคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม FSS ๔๐๒ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ “พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม FSS ๔๐๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ภาคผนวก 
 



 ร่วม พิธีไหวค้รคูณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 วนัพฤหสับดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม ๔๐๒ คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

 ขอเรียนเชิญ... ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร และนิสิต

... 

 



สคลิปพิธีกร 
พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม FSS ๔๐๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
********************* 

 
๑๒.๓๐ น. นิสิตพร้อมกัน ณ ห้องประชุม/จัดเตรียมความพร้อม 

๑๒.๕๐-๑๓.๐๐ น. - นิสิตซักซ้อมล าดับพิธีการตามก าหนดการ (ซ้อมแบบย่อให้ทุกคนเข้าใจขั้นตอน) 
 - คณาจารย์พร้อมกัน ณ ห้องรับรอง (ห้องเรียน FSS ๔๐๑) 

๑๓.๐๐–๑๓.๑๐ น. - เข้าสู่พิธีการ ขบวนคณาจารย์เดินทางเข้าสู่พิธีบนเวที (เปิดเพลงเกียรติบูรพา) 
 (นิสิตลุกข้ึนยืน) 
 ประกอบด้วย ผู้เชิญธงมหาวิทยาลัยบูรพา ธงคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
                  ตามด้วย คณบดีเดินน าคณาจารย์เข้าสู่พิธี (นิสิตนั่งลง) 

    - พิธีกรกล่าวถึงความส าคัญของพิธีและกล่าวเชิดชูบูชาพระคุณครู 
 ประเพณีการไหว้ครู ถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูน  
ครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคล 
ที่มีความสาคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มีแพร่หลาย  
ดังนั้น ความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราเรียกว่า “คร”ู  
 ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือหรือสื่อการเรียน
การสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้ความส าคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผลที่ว่า ความรู้ 
ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และ
การปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆ ได้ และที่ส าคัญคนไทยยังคงให้ความส าคัญ
กับครู จนเปรียบครูเป็นเสมือนพ่อและแม่คนที่ 2 ของศิษย์ เพราะศิษย์ที่ประสบความส าเร็จได้ ด้วยเพราะมีพ่อแม่
เป็นผู้ให้ก าเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญาชี้ทางสว่างให้กับชีวิตนั่นเอง ประเพณีการไหว้ครู จึงยังคงสืบ
ทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่าน
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอด
วิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้  
 การไหว้ครู จึงเป็นเสมือนการแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูง  
ที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ และความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนี้จะท าให้บุคคลนั้น ประสบแต่ความ
เจริญรุ่งเรืองของชีวิต ด้วยเพราะคุณธรรมชั้นสูงข้อนั้นเอง หากเปรียบเสมือนการอ้างอิงทางวิชาการ การไหว้ครู 
จึงเป็นเสมือนการอ้างอิงถึงบุคคลที่เราได้รับความรู้มาเพ่ือแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความคิด  
ชี้ทางสว่างให้กับชีวิต 
 และนอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทย  ยากที่จะมีชาติอ่ืนเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจของ
ความเป็นครู มิใช่เพ่ืออามิสสินจ้างจึงท าให้ศิษย์และครูมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น สืบทอดเป็นประเพณี 
การไหว้ครูที่งดงาม 



    - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 ล าดับต่อไปจะเริ่มเข้าสู่พิธีการ “พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ล าดับแรก...ขอกราบเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประธานในพิธี จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญครับ  
(นิสิตจุดเทียนส่งต่อให้กับประธาน) 
 ***นิสิตพนมมือ*** 
 
 ล าดับต่อไป.... ขอเรียนเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกล่าวบทไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับพวกเรานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 ****ผู้น ากล่าวประจ าที่*** 
ดิฉัน นางสาว.....................................................................  นิสิตชั้นปีที่ …….. สาขา…………………………………………  
ขออนุญาตเป็นตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา น ากล่าวบทไหว้ครู  
 (ผู้น ากล่าว) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา.... 
 (กล่าวพร้อมกัน) ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา 
    ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยาแก่ข้าในกาลปัจจุบัน 

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชา 
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน 

ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี 
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ 

 (ผู้น ากล่าว) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง… 
 
 ล าดับต่อไป.... ขอเรียนเชิญ นายนที ชีวพูนผล นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนน านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวค าปฏิญาณตน ขอเรียนเชิญครับ 
 ***นายกสโมสรนิสิตน านิสิตกล่าวค าปฏิญาณตน*** 
 
    - พิธีมอบพานไหว้ครู  
 เนื่องในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ นิสิตระดับปริญญาตรี 
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาชา ทุกชั้นปี ได้ร่วมกัน จัดท าพานไหว้ครแูละของที่ระลึก เพ่ือเป็นตัวแทน 
ในการแสดงถึงความเคารพรัก ความปรารถนาดี ความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ทุกคนที่มีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ 
 ต่อไป เป็นพิธีการส่งมอบพานไหว้ครูของนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ทุกสาชา ทุกชั้นปี ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

 ***ล าดับการมอบพานไหว้ครูตามใบรายช่ือ*** 

 

 ล าดับต่อไป ขอเชิญสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และตัวแทนนิสิต  
มอบพวงมาลัยให้กับคณาจารย์ทุกท่าน 

 

 



 ล าดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนิสิต กล่าวความรู้สึกท่ีมีต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอบให้วิชาความรู้ 
แก่พวกเรานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 - ขอเชิญตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ครับ 
 - ขอเชิญตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๒ ครับ 
 - ขอเชิญตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๓ ครับ 
 - ขอเชิญตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๔ ครับ 
 
 และในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญ ……………………………………………………………………………………………. 
เจิมหนังสือและอุปกรณ์กีฬา และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องในงานไหว้ครู  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 (คณบดีกล่าวให้โอวาทกับนิสิต) 
 ...ขอกราบขอบพระคุณครับ... 
  
 ***และพิธีการล าดับสุดท้ายในงานส าคัญวันนี้ครับ ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกคน  
ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น 
ในวิชาความรู้ และยึดมั่นในค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ขอเชิญนิสิตทุกคนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม 
โดยพร้อมเพรียงกัน*** 
 (นิสิตทุกคนลุกข้ึนยืน/เปิดเพลงพระคุณที่สาม) 
  
 เสร็จสิ้นพิธีการ งานไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขอกราบขอบพระคุณท่าน
ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกคน ที่ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้  
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ 
 
      (เปิดเพลงพระคุณที่สาม) 


