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๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  (๑)  นายสหรักษ์ มากะเต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๗๙๑-๔๒๑๗ 
       (๒)  นายธนากร ถาวรศิริ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๕๒๕-๑๖๑๕ 
 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศจ์ตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล   สิงห์น้อย   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
 ๓)  นายอัฐพร   โสวัตร ์   นักวิชาการศึกษา 

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

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

 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
 ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพื่อคดิแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ด้านสุนทรยีารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว ้
              ซึ่งวัฒนธรรมไทย     
    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านวิชาการ                               อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 
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๕.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)   

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

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

             ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรส์ถิติ) 

๖.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

   นอกแผนปฏิบัติงาน   ในแผนปฏิบัติงาน 

๗.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 

   ใหม่     ต่อเนื่อง 

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 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนา 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
  โปรแกรม ๖ พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  โปรแกรม ๗ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันนออก 
  โปรแกรม ๘ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันนออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
    แพลตฟอร์ม ๓ การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  โปรแกรม ๙ มุ่งสู่องค์กรทีม่ีการบริหารจดัการเป็นเลิศ 
  โปรแกรม ๑๐ พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย 
  โปรแกรม ๑๑ การบรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  โปรแกรม ๑๒ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านสถานท่ีและโครงสรา้งพื้นฐาน  
  โปรแกรม ๑๓ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
  โปรแกรม ๑๔ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านของเสีย 
  โปรแกรม ๑๕ การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวด้านด้านน้ า  
         โปรแกรม ๑๖ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวดา้นการขนส่ง 
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๑๐.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีรูปแบบกระบวนการเล่นพนัน 
ในเชิงธุรกิจขึ้นมากมาย เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นตัวเลขการออกรางวัล บ่อนคาสิโนออนไลน์ เป็นต้น  
ส่วนการพนันอีกประเภทหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากในหมู่นักการพนัน คือ การพนันฟุตบอล ซ่ึงปัจจุบัน 
คงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าฟุตบอลคือกีฬาที่เป็นที่ยอดนิยมที่มีคนติดตามเป็นจ านวนมากท่ีสุดในโลก ประกอบกับ 
มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแต่ละนัดไม่ว่าจะเป็นทางสื่อต่างๆ ที่สามารถติดตามรับชมกันได้ 
อย่างสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ในการถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ การรับฟังทางวิทยุ และในรูปแบบถ่ายทอดสด
ออนไลน์ทางเว็ปไซต์ เป็นปัจจัยเสริมให้การเล่นการพนันฟุตบอลได้รับความสนใจจากกลุ่มคนต่างๆ มากมาย  
ทั้งกลุ่มประชาชน เด็กและเยวชน รวมถึงนิสิตนักศึกษา จ านวนไม่น้อยที่ติดการพนันฟุตบอล เกิดเป็นเครือขา่ย 
การเล่นพนันฟุตบอลในประเทศไทยเป็นจ านวนมากและนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและส่งผลกระทบก่อให้ 
เกิดปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านครอบครับ เช่น การทะเลาะวิวาท ด้านเศรษฐกิจ 
ก่อให้เกิดหนี้สิน ด้านอารมณ์ หงุดหงิดบ่อย อารมณ์เสียง่าย ด้านสุขภาพ เช่น ท าให้เจ็บป่วยง่ายและร่างกาย 
อ่อนล้า เพราะการนอนหลับไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของทั้งโรคซึมเศร้าและโรคจิต หรือแม้กระทั้ง 
ด้านการก่อเกิดอาชญากรรมต่างๆ มากมาย การเล่นการพนันฟุตบอล จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ควรได้รับ 
การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในยุคนี้  
 ในปัจจุบัน ก าลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (European  
Football Championship) หรือฟุตบอล “EURO 2021” ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวี และสามารถ 
รับชมทางช่องทางอ่ืนๆ ได้อย่างมากมาย ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้นของปัญหาการพนันฟุตบอล  
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงเล็งเห็นว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ได้ให้ความสนใจในการแข่งขันรายการนี้เป็นจ านวนมาก จึงได้จัดท าโครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน  
เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา ขึ้น เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนันฟุตบอลในกลุ่มนิสิต และ 
สอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ 
ผ่าน Page Facebook สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้เชิญอาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญในองค์ความณุ้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละด้านมาพูดคุยถึงประเด็นวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กับการแข่งขันฟุตบอล “EURO 2021” เพ่ือให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้สนใจได้เพ่ิมพูนความรู้  
และเข้าใจถึงหลักวิทยาศาสตร์กีฬามากข้ึน รวมทั้งมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ชิงของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย  

๑๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนันฟุตบอลในกลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไป 
ให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัญหาการพนันฟุตบอล 
 ๒)  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ เข้าใจและ 
เห็นถึงความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกตใ์ช้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
 ๓)  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง 

๑๒.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

  ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                 ๑)  นิสิตชั้นปีที่ ๑ - ๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน ๑๐๐ คน 
                 ๒)  ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวน ๕๐ คน 
 รวมทั้งหมด        จ านวน ๑๕๐ คน 

๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
(วันที่) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

     

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๒) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      
๓) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

     

๔) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม      
๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการ      
ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
๖)  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ โดยการใช้แบบ 
สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือหาข้อเสนอแนะ
ในการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

     

๗) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

     

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาโครงการครั้งตอ่ไป (Act) 
๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการต่อคณบดี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
และน าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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๑๕.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” จัดขึ้น 
เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนันฟุตบอลในกลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัญหาการพนันฟุตบอล และเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกตใ์ช้
กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับ 
อาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง โดยกิจกรรมที่ส าคัญ
ภายในโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้  
 ๑)  กิจกรรมการทายผลการแข่งขันและรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล  
 โดยเปิดให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมสนุกทายผลการแข่งขัน
ฟุตบอล ”EURO 2020” ในช่วงเย็นของวันที่มีการแข่งขัน ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะเลิศ  
ทาง Page facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ชิงของรางวัลที่ระลึก 
จากสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทายผลการแข่งขันให้ถูกต้อง และมีต้อง  
Like & Share โพสองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #fssbangsaen  
#เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน #เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 ๒)  กิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล 
 โดยส่งเสริมให้นิสิตและประชาชนทั่วไปได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นถึงความส าคัญ 
การน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งสโมสรนิสิตได้เรียนเชิญ 
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ มาร่วมพูดคุยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการ
ถ่ายทอดสด ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้ง 
ร่วมสนุกในการตอบค าถามชิงของรางวัล 
 

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 - 
 
๑๗.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

                ๑)  นสิิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากปัญหาการพนันฟุตบอลจากกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการพนันฟุตบอล 
 ๒)  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ มีความเข้าใจ 
และเห็นถึงความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกตใ์ช้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
 ๓)  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง 
 
๑๘.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

 - 
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๑๙.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 ผู้มีส่วนร่วมและเข้าถึงโพสการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการ  
Like & Share มากกว่า ๕๐๐ ครั้งตลอดการจัดกิจกรรม  
 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด เกิดการมีส่วนร่วมและเข้าถึงโพสในกิจกรรม 
การทายผลการแข่งขันและรณรงค์การไม่เล่นพนันฟุตบอล และกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล ทั้งหมด ๒,๒๓๑ ครั้ง โดยแยกเป็นการกด Like จ านวน ๙๐๔ ครั้ง  
การแสดงความคิดเห็น Comment จ านวน ๗๙๐ ครั้ง และการกด Share (Hashtag) #เชียร์บอลยูโรห่างไกล 
การพนัน #เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตรืการกีฬา จ านวน ๕๓๗ ครั้ง รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

การมีส่วนร่วมทั้งหมด 

  

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง FB (ครั้ง) 
(จ านวนครั้ง) Like Comment Share 

*เผยแพร่สื่อกิจกรรมสู่สาธารณะ *กดสัญลักษณ ์ *แสดงความคดิเห็น (Hashtag) #เชียรบ์อลยูโรห่างไกลการพนัน 
ทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง FB 

 

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม #เชียร์บอลใหม้ันแบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 

1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ 1 1-12 ก.ค. 64 107 65 - 42 
2 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ 2 4-12 ก.ค. 64 330 277 3 50 

 กิจกรรมที่ 1 เกมทายผลการแข่งขันและรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล    

3 รอบก่อนรองชนะเลิศ (สวิตเซอร์แลนด์ vs สเปน) 2 ก.ค. 64 238 73 105 60 
4 รอบก่อนรองชนะเลิศ (เบลเยยีม vs อิตาลี) 2 ก.ค. 64 346 100 150 96 
5 รอบก่อนรองชนะเลิศ (เช็ก vs เดนมาร์ก) 3 ก.ค. 64 206 57 94 55 

6 รอบก่อนรองชนะเลิศ (ยูเครน vs อังกฤษ) 3 ก.ค. 64 183 52 82 49 
7 รอบรองชนะเลิศ (สเปน vs อิตาล)ี 7 ก.ค. 64 131 44 55 32 

8 รอบรองชนะเลิศ (เดนมาร์ก vs อังกฤษ) 8 ก.ค. 64 120 47 39 34 
9 รอบชิงชนะเลิศ (อิตาลี vs อังกฤษ) 12 ก.ค. 64 116 36 46 34 

 กิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล   

10 

“วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟตุบอล” 6 ก.ค. 64 

227 75 111 41 
โดย ผศ.ดร.วริัตน์ สนธิ์จันทร ์ (19.00-19.30 น.) 
“การบริหารจัดการและจัดการแขง่ขัน” 6 ก.ค. 64 
โดย ดร.นาคิน ค าศร ี (19.30-20.00 น.) 

11 

“การวิเคราะห์เกมแข่งขันและจิตวิทยาการกีฬา 7 ก.ค. 64 

227 78 105 44 
กับกีฬาฟุตบอล” โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย (19.00-19.30 น.) 
"การปฐมพยาบาลและโภชนาการทางกีฬา 7 ก.ค. 64 
กับกีฬาฟุตบอล” โดย ผศ.ดร.สุกญัญา เจริญวัฒนะ (19.30-20.00 น.) 

รวมท้ังหมด 2,231 904 790 537 



๒๐.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 

 ๑)  สัญญาณในการุถ่ายทอดสดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตณ์การกีฬา 
กับกีฬาฟุตบอลในวันแรก มีบางช่วงที่ช้าและติดขัด ซึ่งเกิดจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตของอาจารย์วิทยากร 
ไม่ค่อยเสถียร จึงท าให้สัญญาณภาพแลพเสียงของวิทยากรช้ากว่าพิธีกรและการถ่ายทอดสดประมาณ ๕ วินาที 
 ๒)  ก าหนดการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตณ์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล 
ในวันที่ ๒ เกินระยะเวลาจากก าหนดการที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีเนื้อหาองค์ความรู้และค าถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ านวนมาก ท าให้ก าหนดการเกินระยะเวลาที่ตั้งไว้แค่ช่วงละ ๓๐ นาท ี

๒๑.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ๑)  ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของอาจารย์วิทยากรให้มีความเร็วและความพร้อมมากท่ีสุด 
เพ่ือให้สัญญาณการถ่ายทอดสดมีเสถียรภาพและไม่ติดขัด 
 ๒)  ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตณ์การกีฬา 
กับกีฬาฟุตบอลให้เหมาะสมและเพียงพอ อาจจะก าหนดไว้ช่วงละ ๑ ชั่วโมง และก าหนดขอบเขตของเนื้อหา
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในการสร้างความตระหนักให้ผู้สนใจเห็นถึงความส าคัญในการน าหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬามาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันกีฬาในทุกประเภทและทุกระดับ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

ระหว่างวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Stream Yard  
และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 

---------------------------- 
๑)  กิจกรรมการทายผลการแข่งขันและการรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล  
 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล โดยเปิดให้นิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมสนุกทายผลการแข่งขันฟุตบอล “EURO 2020”  
ในช่วงของวันที่มีการแข่งขัน ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะเลิศ ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทายผลการแข่งขันให้ถูกต้อง และต้องกด  
Like & Share พร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #fssbangsaen #เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน #เชียร์บอล 
ให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครบตามกติกา (๑ คน ทายผลได้เพียง ๑ ครั้งในแต่คู่) ผู้ที่ทายผลการแข่งขัน 
ถูกในแต่ละนัด จะได้รับของที่ระลึก ๓ รางวัลจากสโมสรนิสิต และ ๑ รางวัลจากศิษย์เก่าของคณะฯ 
 -  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
๒)  กิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล 
 โดยส่งเสริมให้นิสิตและประชาชนทั่วไปได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นถึงความส าคัญการน า 
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งสโมสรนิสิตได้เรียนเชิญอาจารย์ทีมี่ 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ มาร่วมพูดคุยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสด  
ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งร่วมสนุกในการ 
ตอบค าถามความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยากรในแต่ละช่วง ชิงของรางวัลที่ระลึกจากสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 -  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
     โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์
   เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น.  “การบริหารจัดการและจัดการแข่งขัน” 
     โดย ดร.นาคนิ ค าศรี 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน และ 
     จิตวิทยาการกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
  เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น. “การบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล และ 
      โภชนาการทางกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ 



- ๑๐ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Stream Yard  

และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 
 

 
 



- ๑๑ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Stream Yard  
และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 



- ๑๒ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระหว่างวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Stream Yard  
และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 
 



- ๑๓ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Stream Yard  
และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 



- ๑๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๓๑๖  วันที ่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกล 
การพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ สนธิจ์ันทร์ 
 
  ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ “เชียร์บอลยูโร 
ห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนัน 
ฟุตบอลในกลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากปัญหาการพนันฟุตบอล และเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้  
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 
๒-๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน 
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน  
เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีรายละเอียดและก าหนดการตามเอกสารดังแนบ 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำร “เชียร์บอลยูโรห่ำงไกลกำรพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ” 
ระหว่ำงวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ทำงระบบออนไลน์โปรแกรม Stream Yard  

และถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ” 
---------------------------- 

๑)  กิจกรรมกำรทำยผลกำรแข่งขันและกำรรณรงค์ไม่เล่นกำรพนันฟุตบอล  
 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล โดยเปิดให้นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมสนุกทายผลการแข่งขันฟุตบอล “EURO 2020”  
ในช่วงของวันที่มีการแข่งขัน ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะเลิศ ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทายผลการแข่งขันให้ถูกต้อง และต้องกด  
Like & Share พร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #fssbangsaen #เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน #เชียร์ 

 บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครบตามกติกา (๑ คน ทายผลได้เพียง ๑ ครั้งในแต่คู่) ผู้ที่ทายผลการ 
 แข่งขันถูกในแต่ละนัด จะได้รับของที่ระลึก ๓ รางวัลจากสโมสรนิสิต และ ๑ รางวัลจากศิษย์เก่าของคณะฯ 
 -  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 -  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 

๒)  กิจกรรมกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำกับกีฬำฟุตบอล 
 โดยส่งเสริมให้นิสิตและประชาชนทั่วไปได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นถึงความส าคัญการน า 
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งสโมสรนิสิตได้เรียนเชิญอาจารย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ มาร่วมพูดคุยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสด  
ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งร่วมสนุกในการตอบ
ค าถามความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยากรในแต่ละช่วง ชิงของรางวัลทีร่ะลึกจากสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 -  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
     โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์

   เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น.  “การบริหารจัดการและจัดการแข่งขัน” 
     โดย ดร.นำคนิ ค ำศรี 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “การวิเคราะห์เกมสการแข่งขัน และ 
     จิตวิทยาการกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
  เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น. “การบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล และ 
      โภชนาการทางกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.สุกัญญำ เจริญวัฒนะ 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๓๑๖  วันที ่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกล 
การพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
เรียน   ดร.นาคิน ค าศรี 
 
  ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ “เชียร์บอลยูโร 
ห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนัน 
ฟุตบอลในกลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากปัญหาการพนันฟุตบอล และเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้  
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 
๒-๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน 
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน  
เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีรายละเอียดและก าหนดการตามเอกสารดังแนบ 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำร “เชียร์บอลยูโรห่ำงไกลกำรพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ” 
ระหว่ำงวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ทำงระบบออนไลน์โปรแกรม Stream Yard  

และถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ” 
---------------------------- 

๑)  กิจกรรมกำรทำยผลกำรแข่งขันและกำรรณรงค์ไม่เล่นกำรพนันฟุตบอล  
 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล โดยเปิดให้นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมสนุกทายผลการแข่งขันฟุตบอล “EURO 2020”  
ในช่วงของวันที่มีการแข่งขัน ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะเลิศ ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทายผลการแข่งขันให้ถูกต้อง และต้องกด  
Like & Share พร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #fssbangsaen #เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน #เชียร์ 

 บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครบตามกติกา (๑ คน ทายผลได้เพียง ๑ ครั้งในแต่คู่) ผู้ที่ทายผลการ 
 แข่งขันถูกในแต่ละนัด จะได้รับของที่ระลึก ๓ รางวัลจากสโมสรนิสิต และ ๑ รางวัลจากศิษย์เก่าของคณะฯ 
 -  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 -  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 

๒)  กิจกรรมกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำกับกีฬำฟุตบอล 
 โดยส่งเสริมให้นิสิตและประชาชนทั่วไปได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นถึงความส าคัญการน า 
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งสโมสรนิสิตได้เรียนเชิญอาจารย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ มาร่วมพูดคุยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสด  
ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งร่วมสนุกในการตอบ
ค าถามความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยากรในแต่ละช่วง ชิงของรางวัลทีร่ะลึกจากสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 -  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
     โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์

   เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น.  “การบริหารจัดการและจัดการแข่งขัน” 
     โดย ดร.นำคนิ ค ำศรี 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “การวิเคราะห์เกมสการแข่งขัน และ 
     จิตวิทยาการกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
  เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น. “การบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล และ 
      โภชนาการทางกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.สุกัญญำ เจริญวัฒนะ 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๓๑๖  วันที ่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกล 
การพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
 
  ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ “เชียร์บอลยูโร 
ห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนัน 
ฟุตบอลในกลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากปัญหาการพนันฟุตบอล และเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้  
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 
๒-๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน 
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน  
เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีรายละเอียดและก าหนดการตามเอกสารดังแนบ 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำร “เชียร์บอลยูโรห่ำงไกลกำรพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ” 
ระหว่ำงวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ทำงระบบออนไลน์โปรแกรม Stream Yard  

และถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ” 
---------------------------- 

๑)  กิจกรรมกำรทำยผลกำรแข่งขันและกำรรณรงค์ไม่เล่นกำรพนันฟุตบอล  
 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล โดยเปิดให้นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมสนุกทายผลการแข่งขันฟุตบอล “EURO 2020”  
ในช่วงของวันที่มีการแข่งขัน ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะเลิศ ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทายผลการแข่งขันให้ถูกต้อง และต้องกด  
Like & Share พร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #fssbangsaen #เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน #เชียร์ 

 บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครบตามกติกา (๑ คน ทายผลได้เพียง ๑ ครั้งในแต่คู่) ผู้ที่ทายผลการ 
 แข่งขันถูกในแต่ละนัด จะได้รับของที่ระลึก ๓ รางวัลจากสโมสรนิสิต และ ๑ รางวัลจากศิษย์เก่าของคณะฯ 
 -  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 -  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 

๒)  กิจกรรมกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำกับกีฬำฟุตบอล 
 โดยส่งเสริมให้นิสิตและประชาชนทั่วไปได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นถึงความส าคัญการน า 
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งสโมสรนิสิตได้เรียนเชิญอาจารย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ มาร่วมพูดคุยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสด  
ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งร่วมสนุกในการตอบ
ค าถามความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยากรในแต่ละช่วง ชิงของรางวัลทีร่ะลึกจากสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 -  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
     โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์

   เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น.  “การบริหารจัดการและจัดการแข่งขัน” 
     โดย ดร.นำคนิ ค ำศรี 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “การวิเคราะห์เกมสการแข่งขัน และ 
     จิตวิทยาการกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
  เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น. “การบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล และ 
      โภชนาการทางกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.สุกัญญำ เจริญวัฒนะ 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๓๑๖  วันที ่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการเชียร์บอลยูโรห่างไกล 
การพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ 
 
  ตามท่ี สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ “เชียร์บอลยูโร 
ห่างไกลการพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการพนัน 
ฟุตบอลในกลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากปัญหาการพนันฟุตบอล และเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้  
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 
๒-๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน 
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการ “เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน  
เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมีรายละเอียดและก าหนดการตามเอกสารดังแนบ 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำร “เชียร์บอลยูโรห่ำงไกลกำรพนัน เชียร์บอลให้มันส์แบบวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ” 
ระหว่ำงวันที่ 2 - ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ทำงระบบออนไลน์โปรแกรม Stream Yard  

และถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ” 
---------------------------- 

๑)  กิจกรรมกำรทำยผลกำรแข่งขันและกำรรณรงค์ไม่เล่นกำรพนันฟุตบอล  
 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล โดยเปิดให้นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมสนุกทายผลการแข่งขันฟุตบอล “EURO 2020”  
ในช่วงของวันที่มีการแข่งขัน ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะเลิศ ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทายผลการแข่งขันให้ถูกต้อง และต้องกด  
Like & Share พร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #fssbangsaen #เชียร์บอลยูโรห่างไกลการพนัน #เชียร์ 

 บอลให้มันส์แบบวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครบตามกติกา (๑ คน ทายผลได้เพียง ๑ ครั้งในแต่คู่) ผู้ที่ทายผลการ 
 แข่งขันถูกในแต่ละนัด จะได้รับของที่ระลึก ๓ รางวัลจากสโมสรนิสิต และ ๑ รางวัลจากศิษย์เก่าของคณะฯ 
 -  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 -  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๒ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 -  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๑ คู่ เวลากิจกรรม ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

 

๒)  กิจกรรมกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำกับกีฬำฟุตบอล 
 โดยส่งเสริมให้นิสิตและประชาชนทั่วไปได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นถึงความส าคัญการน า 
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งสโมสรนิสิตได้เรียนเชิญอาจารย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ มาร่วมพูดคุยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสด  
ทาง Page Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งร่วมสนุกในการตอบ
ค าถามความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยากรในแต่ละช่วง ชิงของรางวัลทีร่ะลึกจากสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 -  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
     โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์

   เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น.  “การบริหารจัดการและจัดการแข่งขัน” 
     โดย ดร.นำคนิ ค ำศรี 
 -  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐-๑๙:๓๐ น.  “การวิเคราะห์เกมสการแข่งขัน และ 
     จิตวิทยาการกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
  เวลา ๑๙:๓๐-๒๐:๐๐ น. “การบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล และ 
      โภชนาการทางกีฬากับกีฬาฟุตบอล” 
        โดย ผศ.ดร.สุกัญญำ เจริญวัฒนะ 


