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รายงานผลการด าเนินงาน 
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ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
-------------------------- 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  นายอัฐพร โสวัตร์   นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย  รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ 

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพ และสังคม 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีท้ังกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมณ์ ตระหนักในคณุค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
    ด้านกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ            ด้านวิชาการ 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านบริการวิชาการ                            อ่ืนๆ ระบุ ...............................................................       

๕.  ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับแผนปฏิบัติงาน  

    นอกแผนปฏิบัติงาน  ในแผนปฏิบัติงาน ...ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์.... 

 



- ๒ - 
 

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 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 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านการขนส่ง 
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๑๐.  หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหากบุคคลในชาตินั้น 
 มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี ก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญ 
ที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการท างาน และการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในด้านวิชาการและปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มีภาวะผู้น าที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีจิตอาสา และ
นิสิตผู้มีศักยภาพสูง มีความสามารถพิเศษทางกีฬาและอ่ืนๆ ทีมี่ความประพฤติดี และมีคุณธรรม จริยธรรม  
ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ในการช่วยเหลืองานของส่วนรวมของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ จึงได้จัดโครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความ
เหมาะสม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาตรี และทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ - ๓ ผู้มีจิตอาสา ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา จะต้องปฏิบัติงานช่วยเหลือส่วนรวมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ตามบันทึก
ข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับทางคณะฯ เพ่ือปลูกฝังการสร้างจิตอาสา ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และการประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการ
สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนิสิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และนิสิตจิตอาสา 
 ๒)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้เกิดจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ  
ในการช่วยเหลืองานของคณะฯ มหาวิทยาลัย และส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตผู้อ่ืน 

๑๒.  ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 

  -  ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม     
        วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
        เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 
 -  ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา  วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  รายงานตัวและท าข้อตกลงในการรับทุนฯ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  การปฏิบัติงานจิตอาสา   เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
 -  ติดตามประเมินผลและรายงานผล  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑๓.  สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๑๔.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                ๑)  นสิิตชั้นปีที่ ๑ (ทุนฯ ผู้มีศักยภาพสูง)  จ านวน ๔ คน 
 ๒)  นิสิตชั้นปีที่ ๑ - ๓ (ทุนฯ จิตอาสา)  จ านวน ๑๐ คน 
  รวมทั้งหมด    จ านวน ๑๔ คน 

๑๕.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 

แผนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan)   
๑) วางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยน าข้อเสนอแนะจากครั้งที่ผ่านมา
ใช้เป็นแนวทางในครั้งนี้ 

       

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ และด าเนินงานตามแผนงาน (Do)   
๒) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ        
๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ 

       

๔) จัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษาฯ        
๕) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร        
๖) จัดประชุมเพ่ือสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือก
นิสิตเข้ารับทุนการศึกษาฯ 

       

๗) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ
ทุนการศึกษาฯ 

       

๘) รายงานตัวนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาฯ  
เพ่ือท าข้อตกลงในการรับทุนฯ 

       

๙) การปฏิบัติงานจิตอาสา        
ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Check) 
๑๐) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ 

       

๑๑) ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อสรุปผล
การด าเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานโครงการฯ 

       

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๑๒) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
เสนอต่อคณบดี เพ่ือสรุปผลการโครงการฯ และ
น าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นมา
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 
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๑๖.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสม  
  ๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
(จ านวน ๔ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๒๐,๐๐๐ บาท) 

๑.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ 
๑.๒)  มีผลการเรียนดี โดยประเมินจากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.๓)  มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือด้านอ่ืนๆ  

ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล โล่ห์รางวัล ฯลฯ 
๑.๔)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

 ๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
(จ านวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๕๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ - ๓  
๒.๒)  มีความประพฤติและบุคลิกภาพดี เคยช่วยเหลืองานคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ 
๒.๓)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

  ๒.๔)  ปัจจุบันจะต้องไม่ได้รับทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
 ซ่ึงนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องปฏิบัติงานช่วยเหลือส่วนรวมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับทางคณะฯ เพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา โดยมีรายละอียดในการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 ก าหนดการ 
  -  ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม     
        วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
        เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 
  -  ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา  วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  -  รายงานตัวและท าข้อตกลงในการรับทุนฯ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  -  การปฏิบัติงานจิตอาสา   เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
  -  ติดตามประเมินผลและรายงานผล  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๗.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 จากแหล่งงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๔ กองทุนกิจกรรมนิสิต  
โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้ 

๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๔ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
จ านวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

              รวมทั้งหมด    (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)    เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
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๑๘.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

                ๑)  นสิิตคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในการสนับสนุนทุนส่งเสริม
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 ๒)  นิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ เกิดจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการช่วยเหลืองาน
ของคณะฯ มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีในการประฤติปฏิบัติตนของนิสิตผู้อื่น 

๑๙.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

  ๑)  การจัดท าบันทึกข้อตกลงนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
เพ่ือท าข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน ในการรับทุนการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
โดยจัดให้นิสิตได้ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานในฝ่ายต่างๆ และต้องส่งสมุดบันทึกคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสา
เพ่ือติดตามผลและน าไปใช้ในการสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่อไป 
  ๒)  การมอบหมายภาระงานในการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกภายในอาคารเรียนของคณะฯ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒๐.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 มีนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา  
ครบตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ 

๒๑.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 
 -  เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตที่ได้รับทุนฯ ส่วนใหญ่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน 
ไม่ได้พักอยู่ที่มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถมาท างานจิตอาสาเกบ็ชั่วโมงในปีการศึกษานี้ได้ 
 -  ระยะเวลาในการเบิกจ่ายทุนฯ ล่าช้า เนื่องจากต้องน าเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เป็นมติเห็นชอบในการประกอบการเบิกจ่ายทุนฯ โดยในช่วงที่น าเรื่องเข้าที่ประชุมมีการงด 
การประชุมและเลื่อนออกไปหลายเดือน จึงท าให้ได้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนฯ ล่าช้า 
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 -  ก าหนดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบอืน่ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นิสิตทุนฯ สามารถเป็นแบบอย่างทีดี่
ในการประพฤติปฏิบัติตนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ 
 -  น าผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตท่ได้รับทุนฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยเร็ว 
เพ่ือน ามติที่ประชุมมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายทุนฯ ได้ไม่ล่าช้า 
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ก าหนดการ 

โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี) 
(ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา) 

---------------------------------------------- 
 
      กิจกรรม          ช่วงเวลา 

 P- วางแผนและก าหนดแนวทางด าเนินงานฯ           วันที่ ๑๕ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 D- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร/แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ ๒๐ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 D- ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิต    วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม (รอบที่ ๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 

 D- ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา (รอบที่ ๑) วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 D- ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิต    วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม (รอบที่ ๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 

 D- ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา (รอบที่ ๒) วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 D- รายงานตัวและท าข้อตกลงในการรับทุนฯ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔    
       เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔  

          D- การปฏิบัติงานจิตอาสา    มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔     

 C/A- ติดตามประเมินผลและรายงานผล               เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ห้องประชุม FSS-605 ชั้น ๖ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

********************* 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิทราบ 

๓.๒ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ (ใหม่) 
๓.๒.๖ รายงานผลการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 
รายงานผลการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ดังนี้ 
๑.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (จ านวน ๔ ทุนๆ ละ 

๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล ชั้นปี สาขาวิชา 

๑ นางสาวอธิรัตน์ มาดี ๑ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
๒ นางสาววรรณชนีรัตน์ อินเลี้ยง ๑ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
๓ นางสาวณัชชา ทาแปง ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
๔ นางสาวปนัดดา บางวิเศษ ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

               ๒.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา (จ านวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท) 
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล ชั้นปี สาขาวิชา 

๑ นายธนกร ตาพาลี   ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
๒ นายฐิตินนท์ วงษ์วัน  ๑ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
๓ นางสาวกัลยทรรศน์ บุญมา ๒ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
๔ นางสาวอภิญญา สกุลแสง ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
๕ นายโมไนย บุญร่ม  ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
๖ นายเฉลิมยศ อิสริโยดม ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
๗ นายภควัต อุตมะ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
๘ นายมูฮามัดอาวี ตูโยง ๓ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
๙ นางสาวพรทิวา ปลายแดง ๓ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

๑๐ นางสาววรีรัตน์ ทิพรักษ์ ๓ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือทราบ 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 



- ส ำเนำ - 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่๐๐๔๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม  
เพื่อรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร “ทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๐๗๐/255๗ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 255๗ ข้อ 14(1) เรื่องการมอบอ านาจของ 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน  
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
คัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพ่ือรับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ที่ปรึกษำ 
๒. รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
๓. รองคณบดีฝ่ำยบริหำร กรรมกำร 
๔. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
๕. นำยอัฐพร โสวัตร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวนวลพร ก่อเกียรติวนิช กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 อ ำนำจหน้ำที่      
๑) ประชุมเพ่ือวำงแผน ก ำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของนิสิต เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกเข้ำรับทุน 

ส่งเสริมกำรศึกษำฯ ตลอดจนแนวทำงในกำรท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของนิสิตที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 
    ๒)  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ รับสมัคร และจัดประชุมเพ่ือสัมภำษณ์พิจำรณำคัดเลือกนิสิต 
ที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำฯ  

     ๓)  รำยงำนผลกำรพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม เพ่ือรับ 
 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เสนอให้คณบดี 
 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำรับทรำบ  

  

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                    (ลงชื่อ)                นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  
                                (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                                                        คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                                 ผู้รกัษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 

(นำยอัฐพร   โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 



 
- ส ำเนำ - 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๐๒๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

           ตำมที ่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ด ำเนินกำรจัดทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ 
เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ โดยกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนิสิต 
ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำเรียนในระดับปริญญำตรี และนิสิตผู้มีจิตอำสำ ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
นิสิตให้เกิดจิตอำสำ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำรช่วยเหลืองำนของคณะฯ มหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นิสิตผู้อ่ืน นั้น 
 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงกำร จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/255๗ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 255๗  
ข้อ ๓ (1๒) เรื่อง การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบตัิการแทน จึงขอประกำศรับสมัครนิสิตเพ่ือคัดเลือก 
เข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีรำยละเอียด  
ดังนี้  
 ๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
(จ านวน ๔ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

๑.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ 
๑.๒)  มีผลการเรียนดี โดยประเมินจากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.๓)  มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือด้านอ่ืนๆ  

ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ได้รับประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล โล่ห์รางวัล ฯลฯ 
๑.๔)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

 ๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
(จ านวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ - ๓  
๒.๒)  มีความประพฤติและบุคลิกภาพดี เคยช่วยเหลืองานคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๓)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

  ๒.๔)  ปัจจุบันจะต้องไม่ได้รับทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
 ซ่ึงนิสิตที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกต้องปฏิบัติงำนช่วยเหลือส่วนรวมของคณะฯ และมหำวิทยำลัย 
ตำมบันทึกข้อตกลงที่ได้ท ำไว้กับทำงคณะฯ เพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นิสิตคณะวิทยำศำสตร์ 
กำรกีฬำ โดยมีรำยละอียดก ำหนดกำร ดังนี้ 
  -  ประสัมพันธ์และส่งใบสมัคร  ระหว่ำงวันที่ ๒๐ - ๒๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       ณ ชั้น ๒ ส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
       ภำยในวันและเวลำรำชกำร 
 
 



 

 

 

   -  ด ำเนินกำรสัมภำษณ์เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม     
        วันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
        เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 
   -  ประกำศผลผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ  วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   -  รำยงำนตัวและท ำข้อตกลง  วันที่ ๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   -  กำรปฏิบัติงำนจิตอำสำ   เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓ - มีนำคม ๒๕๖๔ 
  -  ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

  ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                (ลงชื่อ)                 นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
                               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)     
                              คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 

(นำยอัฐพร   โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 



 
- ส ำเนำ - 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๓๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๒) 

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

           ตำมที ่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ด ำเนินกำรจัดทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ 
เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ โดยกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนิสิต 
ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำเรียนในระดับปริญญำตรี และนิสิตผู้มีจิตอำสำ ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
นิสิตให้เกิดจิตอำสำ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำรช่วยเหลืองำนของคณะฯ มหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นิสิตผู้อื่น นั้น 
 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงกำร จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/255๗ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 255๗  
ข้อ ๓ (1๒) เรื่อง การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบตัิการแทน จึงขอประกำศรับสมัครนิสิตเพ่ือคัดเลือก 
เข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 ๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
(จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

๑.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ 
๑.๒)  มีผลการเรียนดี โดยประเมินจากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.๓)  มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือด้านอ่ืนๆ  

ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ได้รับประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล โล่ห์รางวัล ฯลฯ 
๑.๔)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

 ๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา  
(จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๑)  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ - ๓  
๒.๒)  มีความประพฤติและบุคลิกภาพดี เคยช่วยเหลืองานคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๓)  เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เมื่อได้รับทุน 

  ๒.๔)  ปัจจุบันจะต้องไม่ได้รับทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
 ซึ่งนิสิตที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกต้องปฏิบัติงำนช่วยเหลือส่วนรวมของคณะฯ และมหำวิทยำลัย 
ตำมบันทึกข้อตกลงที่ได้ท ำไว้กับทำงคณะฯ เพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นิสิตคณะวิทยำศำสตร์ 
กำรกีฬำ โดยมีรำยละเอียดก ำหนดกำร ดังนี้ 
  -  ประสัมพันธ์และส่งใบสมัคร  ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       ณ ชั้น ๒ ส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
       ภำยในวันและเวลำรำชกำร 
 
 



 

 

 

  -  ด ำเนินกำรสัมภำษณ์เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม     
       วันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
       เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ 
  -  ประกำศผลผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ  วันที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
  ประกำศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                (ลงชื่อ)                 นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
                               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)     
                              คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

อัฐพร  โสวัตร์ 
(นำยอัฐพร  โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 



 
 

ใบสมัคร 
ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอสมัครเพ่ือรับ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา”  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาเกณฑ์การพิจารณา
และคุณสมบัติตามประกาศของคณะฯ เป็นอย่างดีแล้ว และขอให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าตามความเป็น
จริง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
๑.  ข้อมูลส่วนตัว 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล …………………………………....……………………………………..……………………… อายุ …………. ปี 
รหัสนิสิต ………..……………….. ชั้นปีที่ …………… สาขาวิชา …….………………………………..………………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………….……………......….….… ผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (รวมทุกปีการศึกษา) ……………….. 
E-Mail …………….…..…….………………. Facebook ……….……………………………… ID Line ……………………………. 
 ๑.๒ ภูมิล าเนาเดิม (บ้านเกิด) อ าเภอ/เขต ……………………………...…..….… จังหวัด …………………………… 
 ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ….…………….…… หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………….…………………………… 
ถนน ………………................. ต าบล/แขวง …………………..……………….. อ าเภอ/เขต ………………………………..….…  
จังหวัด ……………..…….….… รหัสไปรษณีย์ …………….……………  
๒.  ข้อมูลทางครอบครัว 
 ๒.๑ ชื่อ-สกุลบิดา …………………………………………………………………………………………. อายุ …………….. ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………………………….……………………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๒ ชื่อ-สกุลมารดา …………………..…………………………………………………………………. อายุ …………… ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………..……………………………..………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๓ ความสัมพันธ์ของครอบครัว            บิดา/มารดาอยู่ด้วยกัน            บิดา/มารดาแยกกันอยู่ 
        บิดาถึงแก่กรรม            มารดาถึงแก่กรรม            บิดา/มารดาถึงแก่กรรม             

๒.๔ ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………..…..…………………………………………. อายุ ……….….. ปี 
อาชีพ ………………..……… สถานที่ประกอบการ ………………………..………….…….. รายได้/เดือน ………………. บาท 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี …………..……….… หมู่ที่ …,………….. ตรอก/ซอย ………….………………………………… 
ถนน …………………………………........ ต าบล/แขวง ………………………………….. อ าเภอ/เขต ………………………..….…  
จังหวัด …………….…………… รหัสไปรษณีย์ ……………….………… โทรศัพท์ ………….……………….… 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

ประเภททุนที่สมัคร… ทุนนิสิตจติอาสา 
(ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ ๑ - ๓) 
        ก. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
        ข. สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
        ค. สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 



- ๒ - 
 

 ๒.๕ จ านวนพี่น้องร่วมบิดา/มารดา (รวมทั้งตัวผู้สมัครด้วย) จ านวน …………. คน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ สถานศึกษา/ที่ท างาน รายได้/เดือน 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

๓.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๓.๑ ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท      โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ (ช้างเผือก) 

TCAS 1 Portfolio  TCAS 2 โค้วต้า     TCAS 3 รับตรงร่วมกัน 
 TCAS 4 Admission  TCAS 5 รับตรงอิสระ    อ่ืนๆ ………………………….............. 
 ๓.๒ ปัจจุบันท่านได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ เป็นเงิน ……………………….. บาท/เดือน 
 ๓.๓ ท่านเคยท างานหารายได้พิเศษระหว่างศึกษาหรือไม่ 
  เคย สถานที่ ……………………………….…………………….. รายได้ …………..….. บาท/เดือน 
  ไม่เคย เนื่องจาก ……………………………………………………………..……………………………… 
 ๓.๔ ท่านเป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. หรือไม่ 
   เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. ตั้งแต่ พ.ศ. ………………….. 
   ไม่เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. 

๓.๕ ประวัติการได้รับทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) ประเภททุน 
    
    
    

 ๓.๖ โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่นิสิตเคยเข้าร่วมระหว่างศึกษาท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ 
ที ่ ปี พ.ศ. โครงการ/กิจกรรม/งาน สถานที่ หมายเหตุ 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 



- ๓ - 
 

 ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

๓.๗ สิ่งที่ท่านจะท าเพ่ือเพ่ือนนิสิต คณะ และมหาวิทยาลัย ถ้าหากท่านได้รับทุน 
.................................................................................................................................. ............................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการฯ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดี 
ถอนทุนการศึกษาและระงับสิทธิ์ในการเข้ารับทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
 
       ลงชื่อ ……….………………………..…….…….. 
                (…………..………..……………………) 
            ผู้สมัคร   
 

ค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
         
       ลงชื่อ ………………………………..……….….. 
                (………..………………………………) 
              อาจารย์ที่ปรึกษา 
หมายเหตุ 
ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที ่ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ส านักงานคณบดี ชั้น ๒ ภายในวัน/เวลาราชการ 
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ ชั้น ๒  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 



 
 

ใบสมัคร 
ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอสมัครเพ่ือรับ “ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับส าหรับผู้มีศักยภาพสูง” 
เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยข้าพเจ้าขอให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าตามความเป็นจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑.  ข้อมูลส่วนตัว 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล …………………………………....……………………………………..……………………… อายุ …………. ปี 
รหัสนิสิต ………..……………….. ชั้นปีที่ …………… สาขาวิชา …….………………………………..………………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………….……………….….… ผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ……………….. 
E-Mail …………….…..…….………………. Facebook ……….……………………………… ID Line ……………………………. 
 ๑.๒ ภูมิล าเนาเดิม (บ้านเกิด) อ าเภอ/เขต ……...…......................…......… จังหวัด ………..........…………… 
 ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ….…………….…… หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………….…………………………… 
ถนน ………………................. ต าบล/แขวง …………………..……………….. อ าเภอ/เขต ………………………………..….…  
จังหวัด ……………..…….….… รหัสไปรษณีย์ …………….……………  
๒.  ข้อมูลทางครอบครัว 
 ๒.๑ ชื่อ-สกุลบิดา …………………………………………………………………………………………. อายุ …………….. ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………………………….……………………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๒ ชื่อ-สกุลมารดา …………………..………………………………………………………..…………. อายุ …………… ปี 
อาชีพ ……………………………………… สถานที่ประกอบการ ………………..……………………………..………………….……..  
ประมาณการรายได้/เดือน …………………. บาท หมายเลขโทรศัพท์ ………………..………… 
 ๒.๓ ความสัมพันธ์ของครอบครัว            บิดา/มารดาอยู่ด้วยกัน            บิดา/มารดาแยกกันอยู่ 
        บิดาถึงแก่กรรม            มารดาถึงแก่กรรม            บิดา/มารดาถึงแก่กรรม             

๒.๔ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ ........................................................................................................ .................  
ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง …………………………………............................……...... อายุ ..….. ปี อาชีพ ……......……..……. 
สถานที่ประกอบการ ……………………….….…….…….. รายได้/เดือน ………..…. บาท โทรศัพท์ …………......………….. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี ……......… หมู่ที่ …..... ตรอก/ซอย .…………....…………… ถนน ……….....………..........  
ต าบล/แขวง ………………...….. อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด …..……...……… รหัสไปรษณีย์ ..................... 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

ประเภททุนที่สมัคร… ทุนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อฯ 
(ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ ๑) 
        ก. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
        ข. สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
        ค. สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 



- ๒ - 
 

 ๒.๕ จ านวนพี่น้องร่วมบิดา/มารดา (รวมทั้งตัวผู้สมัครด้วย) จ านวน …………. คน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ สถานศึกษา/ที่ท างาน รายได้/เดือน 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

๓.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๓.๑ ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท         โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ (ช้างเผือก) 

TCAS 1 Portfolio  TCAS 2 โค้วต้า     TCAS 3 รับตรงร่วมกัน 
 TCAS 4 Admission  TCAS 5 รับตรงอิสระ    อ่ืนๆ ………………………….............. 
 ๓.๒ ปัจจุบันท่านได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ เป็นเงิน ………..... บาท/เดือน (ไม่รวมหอพัก) 
 ๓.๓ ท่านเคยท างานหารายได้พิเศษระหว่างศึกษาหรือไม่ 
  ไม่เคย       เคย สถานที่ ……………………………….…………………….. รายได้ …………..….. บาท/เดือน  

๓.๔ ประวัติการได้รับทุนการศึกษา (จากสถานศึกษาเดิม) 
ปี พ.ศ. ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

    
    
    

 ๓.๕ ผลงาน รางวัล หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับ ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (พร้อมเอกสารประกอบ) 
ที ่ ปี พ.ศ. ระดับชั้น ผลงาน รางวัล เกียรติบัตรที่ได้รับ หมายเหตุ 
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 ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ .......................................................................... ..................... 

๓.๖ สิ่งที่ท่านจะท าเพ่ือเพ่ือนนิสิต คณะ และมหาวิทยาลัย ถ้าหากท่านได้รับทุน 
............................................................................................................................. .................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการฯ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดี 
ถอนทุนการศึกษาและระงับสิทธิ์ในการเข้ารับทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
 
       ลงชื่อ ……….………………………..…….…….. 

                (…………..………..……………………) 
            ผู้สมัคร   

ค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         

       ลงชื่อ ………………………………..……….….. 
                (………..………………………………) 
              อาจารย์ที่ปรึกษา 
หมายเหตุ 
ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที ่ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ส านักงานคณบดี ชั้น ๒ ภายในวัน/เวลาราชการ 
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ ชั้น ๒  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 



                                        สรุปผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
                                        สัมภาษณ์ (รอบท่ี ๑) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                                        ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

๕๐ ๓๐ 20 ๑๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (นิสิตช้ันปีท่ี 1) จ านวน ๔ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑ นางสาวอธิรัตน์ มาดี 1 การจัดการและการสอนกีฬา ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐

๒ นางสาวบุญสิตา คงขาว 1 การจัดการและการสอนกีฬา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๐

๓ นางสาววรรณธนีรัตน์ อินเล้ียง 1 ส่ือสารมวลชนทางกีฬา ๔๐ ๒๕ ๒๐ ๘๕

หมายเหตุ

 หมายเหตุ    ผู้ท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสมให้ได้รับทุนนิสิตผู้มีศักยภาพสูงฯ

 ข้อมูลเพ่ิมเติม นักกีฬาเรือพาย ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ, ผลการเรียน 2.๗๔
√

 ข้อมูลเพ่ิมเติม นักกีฬาเปตองตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด, ผลการเรียน 2.84

 ข้อมูลเพ่ิมเติม นักกีฬา A-Math ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ, ผลการเรียน ๓.๑๙
√

√

ช่ือ-นามสกุล ช้ันปี สาขาวิชาล าดับ

เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)

ผลการพิจารณา

รว
มทั้

งห
มด

ผล
งา

นค
วา

มส
าม

าร
ถ

ผล
กา

รเร
ียน

 (ม
.ป

ลา
ย)

บุค
ลิก

ภา
พ

เกณฑ์พิจารณา ด้านผลงานความสามารถ
50 คะแนน = ระดับนานาชาติ/ทีมชาติ
๔0 คะแนน = กีฬาแห่งชาติ/ชิงแชมป์ประเทศไทย
๓0 คะแนน = ระดับภูมิภาค/เขต
๒0 คะแนน = ระดับจังหวัด
๑0 คะแนน = ระดับโรงเรียน/อ าเภอ

เกณฑ์พิจารณา ด้านผลการเรียน
๓0 คะแนน = GPA 3.51-4.00
๒๕ คะแนน = GPA ๓.๐1-๓.๕0
๒๐ คะแนน = GPA ๒.51-๓.00
๑๕ คะแนน = GPA ๒.๐1-๒.๕0
๑0 คะแนน = GPA ต  ากว่า 2.00

เกณฑ์พิจารณา ด้านบุคลิกภาพ
๒0 คะแนน = ดี
๑๐ คะแนน = ปานกลาง
๐ คะแนน = แย่



                                        สรุปผลกาพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓

๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ นายธนกร ตาพาลี 1 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √
๒ นายฐิตินนท์ วงษ์วัน ๑ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √
๓ นายสุพศิน วิสุมล ๑ ส่ือสารมวลชนทางกีฬา ๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ √ *ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมคณะ

๔ นางสาวกัลยทรรศน์ บุญมา 2 ส่ือสารมวลชนทางกีฬา ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √
๕ นางสาวอภิญญา สกุลแสง ๓ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ √
๖ นายโมไนย บุญร่ม ๓ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ √
๗ นายเฉลิมยศ อิสริโยดม ๓ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √
๘ นายภควัต อุตมะ ๓ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √
๙ นางสาวป่ินมนัส ปะพะลา ๓ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๗๐ √ *ยังไม่มีผลงานในการท างาน

๑๐ นางสาววัลวิภา บุญถาวร ๓ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๗๐ √ สโมสรนิสิตปรากฏชัดเจน

๑๑ นายปกฤษฎางค์ ทองไสว ๓ การจัดการและการสอนกีฬา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๐ √ *การดูแลอาจารย์และนิสิต

๑๒ นายภาณุวิชญ์ สมดอก 3 การจัดการและการสอนกีฬา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๐ √ แลกเปล่ียนถือเป็นส่วนหน่ึง

๑๓ นายสิทธิกร นาคเปรม ๓ การจัดการและการสอนกีฬา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๐ √ ในเง่ือนไขของโครงการฯ

๑๔ นายมูฮามัดอาวี ตูโยง ๓ การจัดการและการสอนกีฬา ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √

 หมายเหตุ    ผู้ท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสมให้ได้รับทุนนิสิตจิตอาสา
                 

ผลการพิจารณา
หมายเหตุ

ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา (นิสิตช้ันปีท่ี 1-๓) จ านวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

สาขาวิชาล าดับ

เกณฑ์การพิจารณา

ช่ือ-นามสกุล ช้ันปี

                                        สัมภาษณ์ (รอบท่ี ๑) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                                        ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
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                                        สรุปผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
                                        สัมภาษณ์ (รอบท่ี ๒) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
                                        ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

๕๐ ๓๐ 20 ๑๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ นายกิตติคุณ สุดประเสริฐ ๑ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๓๐ ๑๕ ๒๐ ๖๕

๒ นางสาวณัชชา ทาแปง ๑ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๘๐

๓ นายภรัณยู หนูขาว ๑ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๓๐ ๒๕ ๒๐ ๗๕

๔ นางสาวภัทรลดา พิมพ์ทอง ๑ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๓๐ ๒๕ ๒๐ ๗๕

๕ นางสาวปนัดดา บางวิเศษ ๑ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๕๐ ๒๕ ๒๐ ๙๕

 หมายเหตุ    ผู้ท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสมให้ได้รับทุนนิสิตผู้มีศักยภาพสูงฯ

 ข้อมูลเพ่ิมเติม
√

 ข้อมูลเพ่ิมเติม

 ข้อมูลเพ่ิมเติม
√

√

ช่ือ-นามสกุล ช้ันปี สาขาวิชาล าดับ

เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)

ผลการพิจารณา

 ข้อมูลเพ่ิมเติม

 ข้อมูลเพ่ิมเติม

√

√

ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (นิสิตช้ันปีท่ี 1) จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ
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เกณฑ์พิจารณา ด้านผลงานความสามารถ
50 คะแนน = ระดับนานาชาติ/ทีมชาติ
๔0 คะแนน = กีฬาแห่งชาติ/ชิงแชมป์ประเทศไทย
๓0 คะแนน = ระดับภูมิภาค/เขต
๒0 คะแนน = ระดับจังหวัด

เกณฑ์พิจารณา ด้านผลการเรียน
๓0 คะแนน = GPA 3.51-4.00
๒๕ คะแนน = GPA ๓.๐1-๓.๕0
๒๐ คะแนน = GPA ๒.51-๓.00
๑๕ คะแนน = GPA ๒.๐1-๒.๕0

เกณฑ์พิจารณา ด้านบุคลิกภาพ
๒0 คะแนน = ดี
๑๐ คะแนน = ปานกลาง
๐ คะแนน = แย่



                                        สรุปผลกาพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓

๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ นายเทอดศักด์ิ มูฮ าหมัดอาภี ๑ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ √
๒ นางสาวศุภกานต์ ชัญถาวร ๒ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๗๐ √
๓ นายธรรมธัช งาพาณิชย์วัฒน์ ๓ การจัดการและการสอนกีฬา ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๗๐ √
๔ นางสาวพรทิวา ปลายแดง ๓ การจัดการและการสอนกีฬา ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √
๕ นางสาววรรณพร วงเวียน ๓ การจัดการและการสอนกีฬา ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ √
๖ นางสาววรีรัตน์ ทิพรักษ์ ๓ การจัดการและการสอนกีฬา ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ √

 หมายเหตุ    ผู้ท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสมให้ได้รับทุนนิสิตจิตอาสา
                 

ผลการพิจารณา
หมายเหตุ

ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา (นิสิตช้ันปีท่ี 1-๓) จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

สาขาวิชาล าดับ

เกณฑ์การพิจารณา

ช่ือ-นามสกุล ช้ันปี

                                        สัมภาษณ์ (รอบท่ี ๒) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
                                        ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
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- ส ำเนำ - 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๐๒๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา 
ส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๑) 

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

           ตำมที ่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรทุนส่งเสริม 
กำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
และเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ โดยกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนิสิต 
ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำเรียนในระดับปริญญำตรี และนิสิตผู้มีจิตอำสำ ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
นิสิตให้เกิดจิตอำสำ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำรช่วยเหลืองำนของคณะฯ มหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นิสิตผู้อื่น นั้น 
 ในกำรนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมและสัมภำษณ์เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกนิสิต 
ที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสมเข้ำรับทุนดังกล่ำวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จงึอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๐๗๐/255๗ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 255๗ ข้อ 14 (1)  
เรื่องการมอบอ านาจของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทน 
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน  
จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้เข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ตำมรำยชื่อ ดังนี้  
  ๑.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
(จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
 ๑)  นำงสำวอธิรัตน์ มำดี      ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
  ๒)  นำงสำววรรณธนีรัตน์ อินเลี้ยง ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
 ๒.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา 
(จ านวน ๘ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท) 
 ๑)  นายธนกร ตาพาลี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
 ๒)  นายฐิตินนท์ วงษ์วัน ชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
 ๓)  นางสาวกัลยทรรศน์ บุญมา ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
 ๔)  นางสาวอภิญญา สกุลแสง ชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ 
 ๕)  นายโมไนย บุญร่ม ชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ
 ๖)  นายเฉลิมยศ อิสริโยดม ชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ
 ๗)  นายภควัต อุตมะ ชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายฯ
 ๘)  นายมูฮามัดอาวี ตูโยง ชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
 
 
 
 



- ๒ - 

 

 

 
 ทั้งนี้ ให้นิสิตที่ได้รับกำรคัดเลือกในกำรรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมรำยชื่อดังกล่ำวข้ำงต้น มำรำยงำนตัวและท ำบันทึกข้อตกลงในกำรรับทุนส่งเสริม
กำรศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งคณะฯ จะประกำศให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 

  

  ประกำศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                (ลงชื่อ)                  นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
                                (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)     
                              คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                                         อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 

(นำยอัฐพร โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 



- ส ำเนำ - 
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๐๓๔/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา 
ส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๒) 

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

           ตำมที ่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์รับสมัคร และ 
สัมภำษณ์เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสมเข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (รอบ ๒) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ นั้น 
 ในกำรนี้ เพ่ือมห้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอาศยัอ านาจตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๐๗๐/255๗ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 255๗ ข้อ 14 (1) เรื่องการมอบอ านาจ 
ของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ได้รับ 
กำรพิจำรณำคัดเลือกให้เข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ตำมรำยชื่อ ดังนี้  
  ๑.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
(จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
 ๑)  นำงสำวณัชชำ ทำแปง      ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
  ๒)  นำงสำวปนัดดำ บำงวิเศษ  ชั้นปีที่ ๑  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยฯ 
 ๒.  ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนิสิตจิตอาสา 
(จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท) 
 ๑)  นางสาวพรทิวา ปลายแดง ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
 ๒)  นางสาววรีรัตน์ ทิพรักษ์ ชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
 ทั้งนี้ ให้นิสิตที่ได้รับกำรคัดเลือกในกำรรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมรำยชื่อดังกล่ำวข้ำงต้น มำรำยงำนตัวและท ำบันทึกข้อตกลงในกำรรับทุนส่งเสริม
กำรศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งคณะฯ จะประกำศให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 

  

  ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                (ลงชื่อ)                  นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
                                (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)     
                              คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                                         อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

อัฐพร  โสวัตร์ 
(นำยอัฐพร  โสวัตร์)    
นักวิชำกำรศึกษำ 


