
 
 
  

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนเิทศนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
- สถานที่ถ่ายท า “ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” 

- ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 

๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

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

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

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

 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
 ด้านการมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
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 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านสุนทรียารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ 
            ซึ่งวัฒนธรรมไทย     
    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านวิชาการ                               อ่ืนๆ ระบุ.............................................................. 

๕.  ความสอดคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (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  
               (สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์) 

๖.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

   ในแผนปฏิบัติงาน   นอกแผนปฏิบัติงาน 

๗.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 

   ต่อเนื่อง     ใหม่ 

๘.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

๙.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างยิ่ง  
ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนถึงการด ารงชีวิตระหว่างการศึกษา  
การจัดการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตใหม่จะช่วยให้นิสิตเกิดความพร้อมความเข้าใจในการศึกษา ในการปฏิบัติตน
ระหว่างการศึกษา และช่วยให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 
นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพ่ือให้นิสิตใหมไ่ด้รับข้อมูลพื้นฐานในการด ารงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
 



- ๓ - 
 

ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
และประสบความส าเร็จทางการศึกษาตามท่ีมุ่งหวัง ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตเกิดความพร้อม อันเป็นรากฐานส าคัญ 
ในการเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ทั้งในด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิต นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะน า 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในคณะฯ ให้ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ได้รู้จักอีกด้วย ซึ่งสืบเนื่อง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook สื่อสังคมออนไลน์ 

๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนิสิตใหม่เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของคณะ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนิสิต และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 ๒)  เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 
อย่างปลอดภัย มีความสุข และประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
 ๓)  เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง นิสิตใหม่ และมหาวิทยาลัย  
ในการดูแลนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาตามท่ีมุ่งหวังไว้ร่วมกัน 

๑๑.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

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

๑๒.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                 ๑)  ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ ๑  จ านวน ๒๒๑ คน 
                 ๒)  นิสิตชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๒๒๑ คน 
  ๓)  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จ านวน ๑๒ คน 
  ๔)  คณะกรรมการสโมสรนิสิต จ านวน ๔ คน 
 รวมทั้งหมด        จ านวน ๔๕๘ คน 

๑๓.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
(วันที่) เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗-๑๓  ๑๔-๒๐  ๒๑-๒๗ ๒๘-๔ ๕-๑๑ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อเสนอแนะ
จากครั้งที่ผ่านมาใช้ในการวางแผน 
การด าเนินงานโครงการครั้งนี้ 

     

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

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
(วันที่) เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗-๑๓  ๑๔-๒๐  ๒๑-๒๗ ๒๘-๔ ๕-๑๑ 
๔) ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อม 
ฝ่ายต่างๆ เช่น ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
อาหารว่าง ห้องประชุม วิทยากรบรรยาย 
และหนังสือเชิญอาจารย์และบุคลากร ฯลฯ 

     

๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ฯ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

     

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
๖)  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ โดยการใช้แบบ 
สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

     

๗) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

     

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

     

๑๔.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของผู้ปกครอง 
นิสิตใหม่ และมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
อย่างปลอดภัย มีความสุข และประสบความส าเร็จในการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดเครือข่าย
ระหว่างผู้ปกครอง คณาจารย์และนิสิต ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความร่วมมือในการดูแลนิสิตให้ส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งภายในโครงการฯ มีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  -  รับชมวีดีทัศน์แนะน าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและบุคลากร 

-  คณบดีกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่  
-  ผู้บริหารพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

+ ภาพรวมการด าเนินงานของคณะฯ โดย อ.ปัญญา อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
+ กิจกรรมบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
+ แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดย ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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-  ประธานสาขาวิชาพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 
 + สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา โดย ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนชิย์พงษ์ 
 + สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
 + สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา โดย ดร.นาคิน ค าศรี 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
-  คณบดีกล่าวสรุปและปิดการประชุม 

๑๕.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

  แหล่งงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการประชุมผู้ปกครอง 
และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๕,๐๐๐ บาท) โดยมีรายการ ดังนี้ 
  -  ค่าอาหารส าหรับด าเนินการ จ านวน ๑๒ คนๆ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๘๔๐ บาท 
     รวมทั้งหมด        (แปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) เป็นเงิน ๘๔๐ บาท 

๑๖.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

                ๑)  ผู้ปกครองและนิสิตใหม ่เกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรม และการด าเนินงานของคณะฯ ในการดูแลนิสิตตลอดระยะเวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนให้ความร่วมมือในแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษา 
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๒)  จากข้อมูลความคาดหวังและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ท าให้คณะฯ รับทราบข้อมูล 
และแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ปลอดภัย และประสบความส าเร็จในการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ 
 ๓)  เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง นิสิต คณาจารย์และบุคลากร น ามาซึ่งความร่วมมือ 
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

๑๗.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

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

๑๘.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 ๑)  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๘๐% ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 -  จ านวนผู้ปกครองนิสิตใหม่ ลงชื่อเข้าร่วมโครงการจากแบบฟอร์มออนไลน์ จ านวน ๒๒๑ คน  
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒๓๕ คน คิดเป็น ๙๔.๐๔% 
 -  จ านวนนิสิตใหม่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการจากแบบฟอร์มออนไลน์ จ านวน ๒๒๑ คน  
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒๓๕ คน คิดเป็น ๙๔.๐๔% 
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 ๒)  การใช้แบบสอบถามส ารวจความความคิดเห็นในการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการฯ จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ จากระดับคะแนนคุณภาพ 
เฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ ๔.๑๖ (มากกว่า ๓.๕๑) โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

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

ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑.๑  จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด  ๒๑๔  คน 

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

 -  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ๓๗.๘% (๘๒ คน) 

ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   
๒.๑  ระดับความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นตัวเลข ดังนี้ 

   ๕   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด   
4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 

   3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง   
2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 

   1   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 

ที ่ รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คุณภาพ 
๑ การประชาสัมพันธ์การประชุมนสิติรับทราบ 

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

๒ ความเหมาะสมและความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางการถ่ายทอดสด 

๓๘.๘% ๔๒.๕% ๑๖.๔% ๒.๓% ๐% ๔.๑๘ 

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

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การด าเนินงานต่างๆ ของคณะฯ 

๔๑.๖% ๔๑.๖% ๑๕% ๑.๙% ๐% ๔.๒๓ 

๗ คณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนิสิต 
ได้แสดงความคดิเห็นและซักถามข้อสงสัย 

๕๐% ๒๙.๙% ๑๘.๗% ๑.๔% ๐% ๔.๒๙ 

๘ ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีได้รบั 
จากการเข้าร่วมประชุม 

๔๐.๗% ๔๓.๙% ๑๕% ๐.๕% ๓.๓% ๔.๒๕ 

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

๑)  การประชาสัมพันธ์การประชุมนิสิตรับทราบได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๒)  ความเหมาะสมและความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการถ่ายทอดสด  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๓)  ความชัดเจนของภาพในการถ่ายทอดสด  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๔)  ความชัดเจนของเสียงในการถ่ายทอดสด  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๕)  ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุม            
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๖)  ผู้ปกครองและนิสิตได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานต่างๆ 
ของคณะฯ  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๗)  คณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนิสิตได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

๘)  ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม  
 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
 สรุปผลการด าเนินงาน  (ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม = ๔.๑๖)  อยู่ในระดับดี 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ  
 -  ดี 
 -  ช่วงถามตอบเสียงคนถามเบามากค่ะ 
 -  ดีมากครับฟังเข้าใจหมดเลย 
  -  ช่วงถามตอบเสียงเบาครับ ฟังไม่ค่อยชัดเจน 
  -  ดีแล้วครับ 
 -  เสียงตอนไลฟ์ช่วงตอบค าถามเบามาก 
 -  ได้รับประโยชน์มากๆ ค่ะ แต่ในพาร์ทของการตอบค าถาม ยังไม่เข้าใจชัดเจนเท่าไร 
ในบางค าถามค่ะ 
 -  คนอ่านค าถามเสียงเบาไปนิดนึง แต่ภาพรวมที่เหลือดีมากค่ะ 
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๑๙.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 

 ๑)  ระบบเสียงในช่วงตอบค าถามเสียงไม่ชัดเจน 
 ๒)  นิสิตชั้นปีที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 

๒๐.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ๑)  ปรับปรุงคุณภาพระบบสัญญาณเสียง อาจจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดสด เพื่อให้คุณภาพการถ่ายทอดสดมีความเสถียรและดีมากยิ่งขึ้น 
 ๒)  ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยสร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความส าคัญที่นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
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โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) 

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

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

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

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2563 
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

10 นาที  

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

15 นาที  

09.30 - 09.45 น. ประธานสาขาวิชาพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
โดย ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร (ผู้แทน) 
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
- สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
โดย ดร.นาคิน ค าศรี 

15 นาที  

09.45 - 09.55 น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบค าถาม 10 นาที  
09.55 - 10.00 น. คณบดีกล่าวสรุปและปิดการประชุม 5 นาที  



- ๑๐ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



- ๑๑ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 



- ๑๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๑๓ - 
 

 
 
 
 

ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ 
โครงการประชมุผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ ๑ (ออนไลน์)  

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------------------------ 
ประทับเวลา 

เข้าร่วมประชมุ 
ชื่อ-นามสกุล 

นิสิต 
เบอร์โทรศัพท์ 

นิสิต 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ปกครอง 

เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้ปกครอง 

รหัสนิสิต 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ๑๔ - 
 

ประทับเวลา 
เข้าร่วมประชมุ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต 

เบอร์โทรศัพท์ 
นิสิต 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ปกครอง 

เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้ปกครอง 

รหัสนิสิต 
 

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

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

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

1/7/2020, 10:04:37 เทอดศักดิ ์มูฮ าหมดัอาร ี 0968217867 ยงยุท มูฮ าหมดัอาร ี 0952496910 63100110 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/7/2020, 10:06:57 นางสาวอรทิวา แสนดี 0953839068 นายชูศักดิ ์แสนดี 0918891350 63100122 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/7/2020, 10:11:35 นางสาวสรญิญา พูลผล 0910175663 นางสาวคัทลียา ทองรักษ ์ 0642362082 63100195 



- ๑๕ - 
 

ประทับเวลา 
เข้าร่วมประชมุ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต 

เบอร์โทรศัพท์ 
นิสิต 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ปกครอง 

เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้ปกครอง 

รหัสนิสิต 
 

1/7/2020, 10:12:19 ประกาศิต มาสา 0957481007 สมพร มาสา 0997017882 63100213 

1/7/2020, 10:12:30 ณัฐพล สมวงค์ษา 0959477529 วาสนา ทาระเวท 0891704655 63100171 

1/7/2020, 10:12:39 นางสาว ธิญาดา บุตรพรหม 0616349585 นาย นิรันดร์ บตุรพรหม 0886290069 63100111 

1/7/2020, 10:12:40 นายสิรวิชญ์ แซต่ั้ง 0846702077 นายธีรพงษ์ แซ่ตั้ง 0814466679 63100162 

1/7/2020, 10:12:44 ภูวนัตถ์ หัสมาฆะ 0830401368 กนกวรรณ ทองเพชร 0837024668 63100150 

1/7/2020, 10:13:39 นางสาวมัลลิกา กิมานุวัฒน ์ 0953393228 นางสาวญาดาริน ลลีา 0855628229 63100151 

1/7/2020, 10:14:33 สิรภพ ฤทธิรักษา 0659825609 นายประสิทธ์ิ ฤทธิรักษา 0876139244 63100120 

1/7/2020, 10:15:08 นางสาวดาราพรรณ คงซ้าย 0805434926 นายส าราญ คงซ้าย 0846344124 63100109 

1/7/2020, 10:16:03 คัมภีร์ พุ่มพิมล 0888386250 ชัยณรงค์ พุ่มพิมล 0882053028 63100011 

1/7/2020, 10:16:36 นางสาวปิยวรรณ ฉัตรชัย 0927283868 นางสาวปราณี ศิลารักษ ์ 0851004945 63100144 

1/7/2020, 10:16:49 นางสาว ภัทรสดุา สุทธิฮึก 0951155878 นางเบ็ญจา สุทธฮิึก 0850843031 63100051 

1/7/2020, 10:18:55 นายภัทรพล ศลิาผ่อง 0649344952 นายนิพนธ์ ศิลาผ่อง 0616062559 63100035 

1/7/2020, 10:21:24 อรรถพร อารยะบงกฎ 0820126475 อรพรรณ อารยะบงกฎ 0909321829 63100130 

1/7/2020, 10:21:41 จัฟนีย์ มะเด็ง 0984945654 อริสรา ยโูซะ 0884880874 63100168 

1/7/2020, 10:23:12 มัลลิกา ท้าวนอก 0931803002 บัวพันธ์ ท้าวนอก 0899342099 63100116 

1/7/2020, 10:23:21 นายชลธี เขียวงาม 0634576910 นางศรีโสภา ขาวสว ี 0840944565 63100207 

1/7/2020, 10:23:26 กุสุมา ดวงอาทิตย ์ 0957948896 มาลัย ดวงอาทิตย ์ 0894043411 63100131 

1/7/2020, 10:23:34 ณัฐชยาภรณ ์ป้องค าสิงห์ 0958123776 ปนัดชัย ป้องค าสิงห์ 0800734704 63100034 

1/7/2020, 10:23:58 นายสมพล ศรีวนิช 0939863098 นายสัมฤทธ์ิ ศรีวนิช 0966396294 63100159 

1/7/2020, 10:25:09 นภัสสร แก้วละมุล 0897376167 สุวรรณี เกียเต๊ะ 0990096890 63100114 

1/7/2020, 10:27:21 ณัฐพล นุศิษยภ์าพ 0637579921 หนูกราญ นุศิษยภ์าพ 0868233295 63100136 

1/7/2020, 10:31:09 นายบริรักษ์ หงส์ธนวัฒน์ 0820383572 นายบุญยงค์ หงส์ธนวัฒน์ 0817279991 63100178 

1/7/2020, 10:32:14 นางสาวรุ่งธิวา ศรีเปีย่ม 0935827800 นางสาววันวิสาข์ บัวสวสัดิ ์ 0611961447 63100068 

1/7/2020, 10:33:19 นาย ภูริพัฒน์ เสีย้นไทยสงค ์ 0959563790 นาย นราธิป เสีย้นไทยสงค ์ 0898968865 63100242 

1/7/2020, 10:33:22 วรุตม์ วิจิตรวงษ์ 0944373399 วราภรณ์ วิจิตรวงษ์ 0944236451 63100056 

1/7/2020, 10:34:47 ธนวัฒน์ บุญผึ้ง 0968395095 ธงชัย บุญผึ้ง 0868378411 63100031 

1/7/2020, 10:35:23 ภูมิภาดา แหลมแก้ว 0897998958 นิภาภรณ์ ภู่พลูทรัพย ์ 0894379993 63100241 

1/7/2020, 10:36:45 เดโชชัย ดากระบุศย ์ 0623700105 ชัยรัตน ์นาคสินธุ ์ 0816547532 63100088 

1/7/2020, 10:40:24 นนทิวัฒน์ เจริญรักษ์ 0800200497 บุญเชิด เจริญรักษ ์ 0649698268 63100141 

1/7/2020, 10:41:27 เพ็ญดาว มาลารักษ์ 0831211723 สุภาวลัย์ เบี้ยแก้ว 0894052761 63100023 

1/7/2020, 10:42:00 นาย อนิวัฒน์ ขุมทอง 0984460536 นางสาว ศลิษา ทองเเจ่ม 0929182508 63100063 

1/7/2020, 10:42:13 นายประมาณ พงษ์สวรรค ึ 0982736945 นายวินัย พงษ์สวรรค ์ 0890699695 63100181 

1/7/2020, 10:42:15 ธิติพงษ์ พูลทิพยานนท์ 0647690072 สาธิต พูลทิพยานนท์ 0874091177 63100073 

1/7/2020, 10:42:28 พีรกร วันมา 0944974214 ลภสัศา วันมา 0988328376 63100115 

1/7/2020, 10:42:31 นาย วุฒิชัย เพิ่มลาภ 0951212250 นาง สายัญ เพิ่มลาภ 0874853248 63100010 
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1/7/2020, 10:43:12 วีรพงษ์ ไหมทอง 0625802805 ปาริชาต ิไหมทอง 0805926484 63100192 

1/7/2020, 10:43:49 ฌัฐวุฒิ เหลือบรสิุทธ์ิ 0927721358 ตุ๊กตา เหลืองบริสุทธ์ิ 0863882858 63100040 

1/7/2020, 10:44:21 นางสาวชญานี งามล้วน 0981401117 นายชุมพล งามล้วน 0890956421 63100001 

1/7/2020, 10:44:32 อธิรัตน์ มาด ี 0968849339 นายนคร มาด ี 0930150812 63100029 

1/7/2020, 10:44:54 ศิรดา วงษ์มา 0980424702 สังคม วงษ์มา 0863781021 63100224 

1/7/2020, 10:44:55 นางสาวยลวรรณ กุลสากล 0927694653 นางสงาม กุลสากล 0870041445 63100006 

1/7/2020, 10:44:58 นางสาวปนัตดา ดีมาก 0621415542 นางพนมมาศ ดีมาก 0986041725 63100083 

1/7/2020, 10:45:00 นางสาวทิพรดา เเผลงภักด ี 0954288068 นายยงยุทธ เเผลงภักด ี 0890968920 63100045 

1/7/2020, 10:45:16 ปวีณา ภูศรีโสม 0940789702 สถิตย์ ภูศรีโสม 0617409433 63100232 

1/7/2020, 10:45:26 นายณัฐพล รัตนะ 0982617427 นางสังเวียน รัตนะ 0892259008 63100042 

1/7/2020, 10:45:31 ธีรดา บุญยิ่งเหลือ 0938230047 วรรณา บุญยิ่งเหลือ 0811578185 63100112 

1/7/2020, 10:45:32 สรรค์ปราชญ์ บ ารุง 0950430433 สุวิเปรยีว บ ารุง 0836450626 63100061 

1/7/2020, 10:45:36 วารีรัตน์ พิลา 0614386957 รัชฎาภรณ์ พิลา 0800529791 63100003 

1/7/2020, 10:45:39 นงค์นรีญา ภู่ระแก้ว 0967108343 นริศรา ภูร่ะแก้ว 0647433849 63100211 

1/7/2020, 10:45:42 จุฑาทิพ เศรษฐการมงคล 0834623010 นางวัชรินทร์ เศรษฐการมงคล 0876085429 63100039 

1/7/2020, 10:46:12 ชโยดม สุขญาต ิ 0923949756 นางพรดี เจรญิสุข 0895395474 63100236 

1/7/2020, 10:46:15 นาย ณพวิทย์ แก้วคูณ 0876888009 นาง ภคณี แก้วคูณ 0818384233 63100208 

1/7/2020, 10:46:16 นายนภัส นามทองต้น 0925765537 นายสมพงษ์ นามทองต้น 0870589745 63100176 

1/7/2020, 10:46:21 อนุวัฒน์ สระเก้า 0939934682 อรุณนี เฉื่อยกลาง 0853953350 63100064 

1/7/2020, 10:46:25 นาย ภีมเดช บุตรสา 0948564040 นาง ทิพรัตน์ บุตรสา 0818223356 63100007 

1/7/2020, 10:46:30 ณัฐพล สมวงค์ษา 0959477529 วาสนา ทาระเวท 0891704655 63100171 

1/7/2020, 10:46:37 นางสาวภัทรลดา พิมพ์ทอง 0634809864 นางสาวกานดารตัน์ โพธ์ิจารย ์ 0616974451 63100079 

1/7/2020, 10:46:43 นายวัชรพล ลาวลัย์วงษ์ 0943342241 นางจงจิตต์ สมอเนื้อ 0868491506 63100156 

1/7/2020, 10:46:45 ณิชากานต์ ยศยิ่ง 0894083655 นางสุวรรณี ยศยิ่ง 0816906028 63100238 

1/7/2020, 10:46:49 อรวรรณ วงค์จันทร ์ 0637495587 พลอยรวี วรรณศริ ิ 0890895717 63100065 

1/7/2020, 10:46:50 นาย อาภาพัทธ์ ชูพลสัตย ์ 0982702020 นาง อมรา ชูพลสัตย ์ 0866663871 63100203 

1/7/2020, 10:47:07 วิศรุต แจ้งสว่าง 0615140882 สุรินทร์ แจ้งสวา่ง 0618249739 63100157 

1/7/2020, 10:47:19 รัฐวิทย์ สกุลธรีสิทธ์ิ 0902467902 นวรัตน์ สกลุธีรสิทธ์ิ 0910201887 63100117 

1/7/2020, 10:47:28 บวรรัตน์ บญุปลอด 0973417322 พรนภา บุญปลอด 0954830851 63100179 

1/7/2020, 10:47:46 นายสิทธิภัทร เสนาะสวย 0849239767 นายส ารวย เสานะสวย 0869095299 63100161 

1/7/2020, 10:47:48 นางสาวธีรนาฏ มณีจักร ์ 0955103322 นายแสวง มณจีักร ์ 0850993722 63100174 

1/7/2020, 10:47:50 ณัชฐา อรรถสุทธิ ์ 0637197332 อนุชิต ลี้รุ่งเรือง 0897793802 63100097 

1/7/2020, 10:47:55 ปนัดดา บางวิเศษ 0994720404 นางจิรานุช ใจคง 0868649495 63100075 

1/7/2020, 10:48:15 นายวศธร ศรีเหรา 0615170326 นายบุญทัน ศรีเหรา 0846543022 63100155 

1/7/2020, 10:48:58 นายกนกภัณฑ์ สอาดศร ี 0624514599 นางณภัทร วรรณประเสริฐ 0863406577 63100025 
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1/7/2020, 10:49:07 นายวีรภัทร สุวัฒนาภริมย ์ 0922520645 นายวณิช สุวัฒนาภริมย ์ 0867714998 63100118 

1/7/2020, 10:49:08 จัฟนีย์ มะเด็ง 0984945654 อริสรา ยโูซะ 0884880874 63100168 

1/7/2020, 10:49:15 นายสธนชน สุจรติ 0930958624 นางเจษฎาวตี สจุริต 0898459856 63100119 

1/7/2020, 10:49:26 วิศวะ ทรัพยะเกษตริน 0988768178 นาง ปราณีทรัพยะเกษตริน 0821972079 9300191 

1/7/2020, 10:50:00 พวศธร เมืองขุนรอง 0909963075 ชนากานต์ เมืองขุนรอง 0806616232 63100077 

1/7/2020, 10:50:00 ประภสัสร โยชิโทม ิ 0929034013 กนกพันธุ์ โยชิโทมิ 0990154417 63100180 

1/7/2020, 10:50:04 ปฐมพงศ์ สร้อยสาย 0970298012 นิกร สร้อยสาย 0863819235 63100016 

1/7/2020, 10:50:20 นายสุพศิน วิสมล 0817393930 นายชรินทร์ บุญปั้น 0890937531 63100129 

1/7/2020, 10:50:35 นางสาวเกศรา ศรประสิทธ์ิ 0968497273 นางวันเพ็ญ ศรประสิทธ์ิ 0918424151 63100106 

1/7/2020, 10:50:42 ธนารักษ์ เสนารัตน ์ 0989928863 วรรณณี ดสนารตัน ์ 0899880860 63100173 

1/7/2020, 10:50:57 นางสาวลลิตา ไชยจักร 0943766974 นางพิสมัย ไชยจักร 0804079394 63100190 

1/7/2020, 10:54:01 มัทวัน พันธุ์มณ ี 0644846312 เรณู พันธุ์มณ ี 0831106300 63100219 

1/7/2020, 10:54:32 น.ส.ปรณิดา ทรงเชดิชูวงศ ์ 0826074868 พิชัย ทรงเชิดชูวงศ์ 0863321856 63100100 

1/7/2020, 10:54:38 นายจิรานุวัฒน์ สุขสิงห ์ 0984595606 นายสาธิต สุขสิงห ์ 0626265397 63100107 

1/7/2020, 10:55:03 รัชพล พละลาภ 0830696194 ดต.คมธัช พละลาภ 0899045550 63100188 

1/7/2020, 10:55:28 พงศ์ปณต โรจน์สัตตรตัน ์ 0830505897 นางรัตนา โรจน์สัตตรตัน ์ 0812924438 63100145 

1/7/2020, 10:55:40 ผกาภรณ์ น้อยจันทร ์ 0949318118 อินทิรา พิณแพทย ์ 0970120839 63100184 

1/7/2020, 10:56:14 นาย ทยากร นันทรังษ ี 0907261423 นาย กิตติทัต นันทรังษ ี 0816208364 63100044 

1/7/2020, 10:56:42 คมชาญ กล้วยไม ้ 0917503465 ชัยรัตน์ กล้วยไม ้ 0917503465 63100167 

1/7/2020, 10:56:43 นายลัทธ์ธนทัต ทองวิทยกุล  0923891641 นางสาวจันทรักษ์ ทองวิทยกุล 0853564362 63100104 

1/7/2020, 10:56:55 ณัฐพล สมวงค์ษา 0959477529 วาสนา ทาระเวท 0891704655 63100171 

1/7/2020, 10:57:56 อนุชิต ทาสา 0942827535 อนันต์ ทาสา 0810658535 63100121 

1/7/2020, 10:58:19 นางสาวปัณณพร อรณุโรจน ์ 0951838001 นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย 829949154 63100101 

1/7/2020, 10:58:39 นายณัฏฐชัย ธาดาลมิะวัฒน ์ 0941795954 นางจงกล ธาดาลิมะวัฒน ์ 0830379842 63100134 

1/7/2020, 11:00:36 นางสาว สมรรถกฤษฎ ลลีาด 0948762410 นางทองสุข ลีลาด 0896952997 63100128 

1/7/2020, 11:01:26 ธีรภัทร์ ดวงศร ี 0985974124 ธนภรณ์ ค าเสยีง 0981930917 63100175 

1/7/2020, 11:01:41 ศิรวิทย ์ช่างซอ 0831876396 ดวงจันทร์ ช่างซอ 0868180679 63100013 

1/7/2020, 11:02:47 สุทักษญา เสยีงใส 63100245 นายทักษิณ เสยีงใส 0844591117 63100245 

1/7/2020, 11:02:56 น.ส.เยาวเรศ ศรีวงรัก 0984365075 นางมาลี ศรีวงรัก 0912609082 63100020 

1/7/2020, 11:05:06 นางสาวรัตนาวลี สาม 0895948826 นางอ าพร รุ่งเรืองรัตน ์ 0810819921 63100189 

1/7/2020, 11:05:15 นายกิตติกร แสนงาม 0929692158 นางสมพร บัวนาค 0929526264 63100165 

1/7/2020, 11:08:53 นางสาวสุพิชญา รตันวิจิตร ์ 0969948404 นายเด่นพงษ์ รัตนวิจติร ์ 0899366835 63100018 

1/7/2020, 11:11:33 ฐิตินนท์ วงษ์วัน 0929509274 วิเชียร วงษ์วัน 0819158892 63100108 

1/7/2020, 11:13:34 นาย ณัฐพงศ์ ขันเเข็ง 0830061353 นาง สุนิสา ขันเเข็ง 0830060427 63100041 

1/7/2020, 11:17:22 ปนัดดา บางวิเศษ 0994720404 นางจิรานุช ใจคง 0868649495 63100075 
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1/7/2020, 11:17:25 นันทิพร เสนาหมื่น 0838457017 วันนา เสนาหมื่น 0937151596 63100074 

1/7/2020, 11:20:18 นางสาวจารุวรรณ เพ็ชรมา 0961163478 นายธงชัย เพ็ชรมา 0817139858 63100124 

1/7/2020, 11:23:24 วุฒิศักดิ์ ไผ่แสวง 0830171546 วัชรินทร์ ไผ่แสวง 0863105028 63100244 

1/7/2020, 11:26:42 มนัสนันท์ มูลทรัพย ์ 0638060033 ซารีณา มูลทรัพย ์ 0858492406 63100127 

1/7/2020, 11:27:34 ฌัฌ ริมคีร ี 0929163291 สุนิสา รมิคีร ี 0861463231 63100033 

1/7/2020, 11:29:21 ธีรภัทร เทียบหมั่ง 0958850154 นายค ามลู เทียบหมั่ง 0973046327 63100046 

1/7/2020, 11:35:31 นางสาวศศิประภา เกตสิทธ์ิ 0970427329 นางทองมี เกตสิทธ์ิ 0857963710 63100194 

1/7/2020, 11:40:18 มาแทน สุทธินันท์ 0970768574 น้ าอ้อย สุทธินันท์ 0624929650 63100243 

1/7/2020, 11:41:37 นายปิยะวัฒน์ ศิลาอาสน ์ 0951252608 นายปรีชา ศิลาอาสน ์ 0616352929 63100076 

1/7/2020, 11:42:30 ชนันท์ภัทร์ เลิศเดชกฤติพงศ์ 0645529923 ภัทร์นรินทร์ ธรีโชติวรกลุ 0985536619 63100206 

1/7/2020, 11:49:10 ธีรภัทร์ เผือกพันธ์ 0943564528 นายวสันต์ เผือกพันธ์ 0849364435 63100113 

1/7/2020, 11:49:39 ภัสราภรณ์ โศภณธนะเกียรต ิ 0622677598 ชณัฎทิพพ์ โศภณธนะเกียรต ิ 0926654955 63100240 

1/7/2020, 11:58:07      
1/7/2020, 12:02:19 น.ส. ลลิตา โกษากุล 0950628751 นางฉว ีโกษากุล 0655658764 63100221 

1/7/2020, 12:12:10 สรวิศ ทองสายใหญ ่ 0958157528 จุฑารัตน์ ทีสระ 0848189241 63100226 

1/7/2020, 12:37:10      
1/7/2020, 13:13:40 วรรณชนรีัตน์ อินเลีย้ง 0835656824 ส ารวย บุญธรรม 0985051817 63100222 

1/7/2020, 13:16:13 พัทธ์ คงกิจภากรณ ์ 0954790309 ชัยวัฒน์ คงกิจภากรณ ์ 0819166332 63100028 

1/7/2020, 13:29:26 กัมพล เบ้าทอง 0998861175 ชนารดี เบ้าทอง 0958127248 63100037 

1/7/2020, 13:47:33 นายพัฒนพงษ์ พุกจีน 0858074617 นายอานุภาพ พุกจีน 0929609051 63100147 

1/7/2020, 14:20:49 อุมาพร เป็งค า 0972154049 อนุพงศ์ เป็งค า 0637454797 63100123 

1/7/2020, 14:25:44 นายธีรโชต ิวงศ์กลิ่นกรุด 0969875431 นายราชันญ ์วงศ์กลิ่นกรุด 0985283278 63100140 

1/7/2020, 15:17:28      
1/7/2020, 15:32:52 นางสาวอัลิปรยีา นารีนุช 0969680428 น.ส.อุไรวรรณ อิสริยวงศ์ปรีด ี 0636274954 63100230 

1/7/2020, 17:54:05      
1/7/2020, 19:33:15 หิมาลัย ศัพท์พันธุ ์ 0657464194 ธนาวดี ศัพท์พันธุ ์ 0814765409 61300027 

1/7/2020, 22:47:59      
2/7/2020, 10:29:10 ตรีณัฐ ค าภูษา 0636241445 อรอุมา วงศ์พัฒนรัตน ์ 0828545379 63100158 

3/7/2020, 15:14:00      
3/7/2020, 15:21:15      
4/7/2020, 12:24:06 ธนารักษ์ เสนารัตน ์ 0989928863 วรรณณี เสนารตัน ์ 0899880860 63100173 

4/7/2020, 12:24:13 ธนารักษ์ เสนารัตน ์ 0989928863 วรรณณี เสนารตัน ์ 0899880860 63100173 

4/7/2020, 12:24:32 นายปัญญาภาส สวัสดิ์ประสิทธ์ิ 0922823615 นางสาวพรรณี ศรสีาธุวัตร 0863447268 63100048 

4/7/2020, 12:24:58 อรรถพล ทองละเอียด 0647148940 สมพร ทองละเอียด 0983797950 63100229 

4/7/2020, 12:25:51 พีรกร วันมา 0944974214 รภัสศา วันมา 0988328376 63100115 



- ๑๙ - 
 

ประทับเวลา 
เข้าร่วมประชมุ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต 

เบอร์โทรศัพท์ 
นิสิต 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ปกครอง 

เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้ปกครอง 

รหัสนิสิต 
 

4/7/2020, 12:27:01 ธีธัช จันทร์ศิริ 0958050235 ธนพร จันทร์ศิร ิ 0817527964 63100089 

4/7/2020, 12:32:21 ฌัฌ ริมคีร ี 0929163291 สุนิสา รมิคีร ี 0861463231 63100033 

4/7/2020, 12:33:14 นางสาวมัลลิกา กิมานุวัฒน ์ 0953393228 นางสาวญาดาริน ลลีา 0855628229 63100151 

4/7/2020, 12:38:48 นายธันวา วีระศลิปเลศิ 0645535637 นายเสกสรร วีระศลิปเลิศ 0815888315 63100139 

4/7/2020, 12:40:59 นางสาวณิชาภัทร พัดทอง 0613630160 นายามบุญ พัดทอง 0890492723 63100137 

4/7/2020, 12:49:31 ศิรวิทย ์ช่างซอ 0831876396 ดวงจันทร์ ช่างซอ 0868180679 63100013 

4/7/2020, 12:52:51 ณัฐวัชร ปั้นด ี 0998071090 น.อ. วุฒิไกร ปั้นด ี 0984686472 63100070 

4/7/2020, 12:55:49 นายณัฐพล รัตนะ 0982617427 นางสังเวียน รัตนะ 0892259008 63100042 

4/7/2020, 13:17:58 คมชาญ กล้วยไม ้ 0917503465 ชัยรัตน์ กล้วยไม ้ 0917503465 63100167 

4/7/2020, 13:26:20 นาย นวภูมิ แสนเมือง 0903204226 นาง เกษรานี มั่งเรืองสกลุ 0949562952 63100177 

4/7/2020, 14:29:39 พิชญะ พันพิบูลย ์ 0902475347 อรอุมา พันพิบูลย ์ 0876105550 63100185 

4/7/2020, 14:41:12 โสฬส เสริมศร ี 0619870816 นางสิเนหา ปัญจะธา 0831109882 63100228 

4/7/2020, 16:18:21 ภานุพงษ์ อุพันศี 0648012285 นาง สายรุ้ง อุพันศร ี 0870038692 63100186 

4/7/2020, 16:41:22 ฌัฐวุฒิ เหลืองบรสิุทธ์ิ 0927721358 ตุ๊กตาเหลืองบริสุทธ์ิ 0863882858 63100040 

4/7/2020, 20:06:56 ธนกร ตาพาล ี 0623625608 กุลปริยา ตาพาล ี 0854392352 63100071 

4/7/2020, 22:45:46 ผ่องรพี แซ่ม้า 0983146903 นางสาวเก่อ แซ่กือ 0613283725 63100049 

4/7/2020, 23:50:11 กรนิกา เห็ดตุม 0984438809 ปราณี เห็ดตมุ 0847270892 63100164 

5/7/2020, 0:01:15 นายศราวุธ มะลิวัลย ์ 0649516260 นายจ ารสั มะลิวัลย ์ 0881597359 63100059 

5/7/2020, 7:20:29 อัจจิมา ธงชัย 0958479862 สมศักดิ์ ธงชัย 0861466306 63100030 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- ส ำเนำ - 
 
 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  ๐๐๒๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

              เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ (๑) เรื่องกำรมอบอ ำนำจ 
ของผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ให้ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ผู้รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำน 
หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในส่วนงำน หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำรแทน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ด ำเนินงำนโครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ตำมรำยชื่อ ดังนี้ 
 ที่ปรึกษำ 
  ๑.  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ   ที่ปรึกษำ 
  ๒.  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร   ที่ปรึกษำ 
  ๓.  รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร และ  ที่ปรึกษำ 
       ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 หน้ำที่     ให้ค ำแนะน ำ และให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมผู้ปกครอง 
และปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้กำรด ำเนินโครงกำรฯ เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 

 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  ประธำนสำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  กรรมกำร    
 ๓.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สรำลี สนธิ์จันทร์   กรรมกำร 
 ๔.  นำงสมพร ส่งตระกูล   กรรมกำร 
 ๕.  นำยอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์   กรรมกำร 
 ๖.  นำงสำวกมลมำลย์ พลโยธำ   กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวนวลพร ก่อเกียรติวนิช   กรรมกำร 
 ๘.  นำงสำววนิษำ ศรีรอบรู้   กรรมกำร 
 ๙.  คณะกรรมกำรสโมสรนิสิต   กรรมกำร 
 ๑๐.  นำยอัฐพร โสวัตร ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

 

 

 
 
 หน้ำที่    ๑.  จัดประชุมเพ่ือวำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ     
  ๒.  จัดเตรียมเอกสำรและเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์และสถำนที่ส ำหรับใช้ 
ในกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดสด รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนิสิตใหม่รับทรำบกำรจัดโครงกำรประชุม 
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
  ๓.  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมก ำหนดกำร ให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุม 
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ     
  ๔.  จัดท ำแบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบประเมินออนไลน์ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ลงทะเบียนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
  ๕.  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 
นิสิตใหมค่ณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เสนอต่อคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำรับทรำบ  
และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                          
 
             (ลงชื่อ)        นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
                      คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปฏิบัติกำรแทน 
                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ                            
 
 
 
 
    
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

อัฐพร โสวัตร์ 
(นำยอัฐพร โสวัตร์) 
นักวิชำกำรศึกษำ 


