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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
-------------------------------------- 

 
๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ๒)  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๓)  คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑)  ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศจ์ตุรภัทร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒)  ผศ.ดร.อรวรีย์   อิงคเตชะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
 ๓)  ผศ.ดร.ฉัตรกมล   สิงห์น้อย   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

    ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
 ด้านการใฝรู่้และสามารถที่จะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
 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) 

   ในแผนปฏิบัติงาน   นอกแผนปฏิบัติงาน 

๗.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 

   ต่อเนื่อง     ใหม่ 

๘.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การผลิตบัณฑิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การมีสว่นร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
  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 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวดา้นการขนส่ง 
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๑๐.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างยิ่ง  
ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนถึงการด ารงชีวิตระหว่างการศึกษา  
การจัดการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตใหม่จะช่วยให้นิสิตเกิดความพร้อมความเข้าใจในการศึกษา ในการปฏิบัติตน
ระหว่างการศึกษา และช่วยให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 
นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพ่ือให้นิสิตใหมไ่ด้รับข้อมูลพื้นฐานในการด ารงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
และประสบความส าเร็จทางการศึกษาตามท่ีมุ่งหวัง ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตเกิดความพร้อม อันเป็นรากฐานส าคัญ 
ในการเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ทั้งในด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิต นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะน า 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในคณะฯ ให้ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ได้รู้จักอีกด้วย ซึ่งสืบเนื่อง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook สื่อสังคมออนไลน์ 

๑๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

๑๒.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

  วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ทางระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Stream Yard และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science,  
Burapha University” 

๑๓.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                 ๑)  ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ ๑  จ านวน ๑๐๖ คน 
                 ๒)  นิสิตชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑๕๑ คน 
  ๓)  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จ านวน ๑๑ คน 
  ๔)  คณะกรรมการสโมสรนิสิต จ านวน ๑๐ คน 
 รวมทั้งหมด        จ านวน ๒๗๘ คน 
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๑๔.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
(วันที่) เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๐-๕  ๖-๑๒  ๑๓-๑๙ ๒๐-๒๖ ๒๗-๓ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อเสนอแนะ
จากครั้งที่ผ่านมาใช้ในการวางแผน 
การด าเนินงานโครงการครั้งนี้ 

     

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

     

๔) ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อม 
ฝ่ายต่างๆ เช่น ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
อาหารว่าง ห้องประชุม วิทยากรบรรยาย 
และหนังสือเชิญอาจารย์และบุคลากร ฯลฯ 

     

๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ฯ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     

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 

 โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของผู้ปกครอง 
นิสิตใหม่ และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
อย่างปลอดภัย มีความสุข และประสบความส าเร็จในการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ ตลอดจนเพ่ือให้เกิดเครือข่าย
ระหว่างผู้ปกครอง คณาจารย์และนิสิต ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความร่วมมือในการดูแลนิสิตให้ส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งภายในโครงการฯ มีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  -  รับชมวีดีทัศน์แนะน ำคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและบุคลำกร 

-  คณบดีกล่ำวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่  
-  ผู้บริหำรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 

+ กิจกรรมพัฒนำนิสิตและบริกำรวิชำกำร  
โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

+ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

-  ประธำนหลักสูตรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
 + หลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ  
    โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ 
 + หลักสูตรสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  
    โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดำกิจ 
 + หลักสูตรกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
    โดย ดร.นำคิน ค ำศรี 
-  กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะจำกผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
-  คณบดีกล่ำวสรุปและปิดกำรประชุม 
-  ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ทำงแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form 

๑๖.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

  -  

๑๗.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

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

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
โดยมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระยะแรก และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้งดกิจกรรม 
ที่มีการชุมนุมของบุคคลเป็นจ านวนมาก หรือให้ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์แทน เช่น การปฐมนิเทศ กิจกรรม 
รับน้อง ฯลฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนีเ้ป็นการถ่ายทอดสดทางระบบ
ออนไลน์ของคณะฯ เพ่ือให้ผู้ปกครองและนิสิตใหมไ่ด้รับชมจากทางบ้าน ไม่ต้องเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัย  
เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑๙.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 ๑)  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ ๘๐% ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 -  จ ำนวนผู้ปกครองนิสิตใหม่ ลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำรจำกแบบฟอร์มออนไลน์ จ ำนวน ๑๐๖ คน  
และจ ำนวนนิสิตใหม่ลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำรจำกแบบฟอร์มออนไลน์ จ ำนวน ๑๕๑ คน รวมทั้งหมด ๒๕๗ บำท 
 ๒)  กำรใช้แบบสอบถำมส ำรวจควำมควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ 
โครงกำรฯ จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ จำกระดับคะแนนคุณภำพ 
เฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๐๗ (มำกกว่ำ ๓.๕๑) โดยสรุปผลกำรประเมินได้ดังนี้ 

สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

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

ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑.๑  จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด  ๒๕๗  คน 

 ๑.๒  สำขำวิชำที่ศึกษำ   
 -  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ ๓๓.๑%  (๓๕ คน) 
 -  สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ๒๖.๔%  (๒๘ คน) 

 -  สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ๔๒.๕% (๔๕ คน) 

ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   
๒.๑  ระดับควำมคิดเห็น เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำเป็นตัวเลข ดังนี้ 

   ๕   หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับ  มำกที่สุด   
4   หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับ  มำก 

   3   หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับ  ปำนกลำง   
2   หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับ  น้อย 

   1   หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 
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ที ่ รายละเอียดการจัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คุณภาพ 

๑ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรจดักิจกรรมเหมำะสม ๔.๐๓ 
๒ ช่องทำงด ำเนินกำรจัดประชุมโดยโปรแกรม Steam Yard มีควำมเหมำะสม ๔.๐๒ 
๓ ช่องทำงรับชมกำรประชุมด้วยวิธีกำรถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook มีควำมเหมำะสม ๔.๒๒ 
๔ คุณภำพเสียงในกำรถ่ำยทอดสดมคีวำมชัดเจน ๓.๙๘ 
๕ คุณภำพของภำพในกำรถ่ำยทอดสดมีควำมชัดเจน  ๓.๙๙ 
๖ ระยะเวลำในกำรประชุมมีควำมเหมำะสม ๓.๘๓ 
๗ ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลกำรจดักำรเรียนกำรสอนของคณะอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ๔.๑๒ 
๘ ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลกำรจดักิจกรรมของคณะอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ๔.๐๔ 
๙ ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลประวตัิควำมเป็นมำและกำรด ำเนินงำนของคณะในด้ำนต่ำงๆ  

อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
๔.๑๖ 

๑๐ ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลในกำรบรรยำยของแต่ละหลักสตูรอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ๔.๐๔ 
๑๑ ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมนี้ ท ำให้ท่ำนไดม้ีโอกำสในกำรให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ 

กำรด ำเนินงำนของคณะ 
๔.๐๕ 

๑๒ ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมนี้ ท ำให้ท่ำนเกดิควำมมั่นใจว่ำนสิิตจะได้รับกำรศกึษำอย่ำงมีคุณภำพ  
มีควำมสุข ปลอดภยั และส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ไดมุ้่งหวังไว ้

๔.๒๒ 

๑๓ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเข้ำร่วมประชุมครั้งนี ้ ๔.๒๕ 
ระดับคะแนนคุณภาพค่าเฉลี่ยรวม ๔.๐๗ 

 ๒.๒  สรุปผลกำรด ำเนินงำน จำกกำรแปลผลข้อมูลของระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 
 ๔.๕๑ - ๕    หมำยถึง   มีผลกำรด ำเนินงำน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมำยถึง   มีผลกำรด ำเนินงำน อยู่ในระดับ ดี 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐    หมำยถึง   มีผลกำรด ำเนินงำน อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมำยถึง   มีผลกำรด ำเนินงำน อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑ - ๑.๕      หมำยถึง   มีผลกำรด ำเนินงำน อยู่ในระดับ น้อยมำก 

๑)  ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมเหมำะสม  
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 

๒)  ช่องทำงด ำเนินกำรจัดประชุมโดยโปรแกรม Steam Yard มีควำมเหมำะสม  
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 

๓)  ช่องทำงรับชมกำรประชุมด้วยวิธีกำรถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook มีควำมเหมำะสม  
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 

๔)  คุณภำพเสียงในกำรถ่ำยทอดสดมีควำมชัดเจน  
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 

๕)  คุณภำพของภำพในกำรถ่ำยทอดสดมีควำมชัดเจน            
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 

๖)  ระยะเวลำในกำรประชุมมีควำมเหมำะสม  
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 
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๗)  ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 

๘)  ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลกำรจัดกิจกรรมของคณะอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 
๙)  ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลประวัติควำมเป็นมำและกำรด ำเนินงำนของคณะในด้ำนต่ำงๆ  
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 
๑๐)  ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลในกำรบรรยำยของแต่ละหลักสูตรอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 
๑๑)  ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมนี้ ท ำให้ท่ำนได้มีโอกำสในกำรให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ 
กำรด ำเนินงำนของคณะ 
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 
๑๒)  ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมนี้ ท ำให้ท่ำนเกิดควำมมั่นใจว่ำนิสิตจะได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
มีควำมสุข ปลอดภัย และส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ได้มุ่งหวังไว้ 
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 
๑๓)  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมประชุมครั้งนี้ 
 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี 
 สรุปผลการด าเนินงาน  (ระดับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยรวม = ๔.๐๗)  อยู่ในระดับดี 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ  
 ๓.๑  ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอน 
 -  จัดกำรสอนแบบออนไลน์และน ำงำนน ำเสนอที่เรียนที่สำมำรถดูย้อนหลังได้ 
 -  ตอนนี้คิดว่ำเหมำะสมแล้วครับ เหมำะสมตำมเหตุกำรณ์ค่ะ 
 -  อยำกให้จัดกำรเรียนกำรสอนในที่ตั้งให้เร็วที่สุด ให้ครบเนื้อหำตำมหลักสูตร 
 -  เน้นปฏิบัต ิ
 -  ให้มีกำรศึกษำนอกจำกในห้องเรียนเพิ่มเติม 
 -  ในช่วงกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ อยำกให้อำจำรย์ใส่ใจนักศึกษำและควำมสำมำรถทำงด้ำน 
กำรเรียนแตกต่ำงกัน เพรำะอำจจะมีปัญหำบ้ำง อยำกให้เข้ำใจและไม่กดดันนิสิต และไม่สั่งงำนเยอะจนเกินไป 
เพรำะกำรเรียนออนไลน์ไม่ได้แปลว่ำเด็กจะมีเวลำว่ำงเพ่ิมขึ้น ขอให้ทุกอย่ำงอยู่ในควำมพอดีและเป็นประโยชน์พอ
ส ำหรับสถำนกำรณ์นี้ 
 -  กำรเรียนที่ตรงเวลำ ให้เวลำกับนักเรียน 
 -  ดีมำกค่ะ 
 ๓.๒  ข้อเสนอแนะด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
 -  มีกิจกรรมที่นิสิตได้เข้ำร่วมแล้วสนุก ได้เข้ำร่วมทุกคนผ่ำนทำงออนไลน์ 
 -  อยำกให้มีกิจกรรมที่หลำกหลำย ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิต 
 -  ให้มีกิจกรรมเพ่ิมเติมอีกเล็กๆ น้อยๆ 
 -  ในช่วงนี้กิจกรรมพัฒนำนิสิตออนไลน์ค่อนข้ำงยำก หำกเปิดในช่วงที่ไปมหำวิทยำลัยแล้ว 
อยำกให้มีกิจกรรมที่ดี สนุกสนำน และเป็นควำมทรงจ ำที่ดีของเด็กปี 1 (but ❌ sotus) 
 -  ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองบำงเวลำ 
 



- ๙ - 
 

 -  อยำกให้มีมำกข้ึน 
 -  ดีมำกค่ะ 
 -  อยำกจะให้มีกิจกรรมให้นิสิตได้มีประสบกำรณ์ในสำยกำรเรียนนั้นๆ ให้มำกที่สุด ให้มปีระโยชน์
กับกำรเรียนรู้ 
 ๓.๓  ข้อเสนอแนะด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการนิสิต 
  -  ให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นต่อนิสิตเเละกำรให้บริกำรนิสิตมำกขึ้น 
  -  กำรเปิดให้ได้ตรงเวลำ ชัดเจน 
  -  ดีมำกค่ะ 
  -  อยำกให้นิสิตได้ใช้อุปกรณ์ที่ีใช้ในกำรท ำงำนจริงๆ  
  -  เข้ำถึงได้ทุกส่วนเมื่อมีกำรติดต่อประสำนงำน 

๑๙.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 

 -  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคนตำมกลุ่มเป้ำหมำย อำจเกิดข้ึนได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น  
กำรประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้ปกครองนิสิตใหม่ติดภำรกิจในกำรท ำงำน จึงไม่สำมำรถ 
เข้ำร่วมกำรปชุมได้ในช่วงเวลำกำรถ่ำยทอดสด 

๒๐.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 -  ประชำสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ และผู้ปกครอง เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน โดยสร้ำงควำม
ตระหนักให้เห็นถึงควำมส ำคัญทีทุ่กคนจะต้องเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหำรและ 
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรดูแลนิสิตให้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่มุ่งหวังไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ก าหนดการ 

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 1๑.๓0 น. 

ทางระบบออนไลน์โปรแกรม Stream Yard และ 
ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

เวลา กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
10.00 - 10.๑๐ น. รับชมวีดีทัศน์ แนะน ำคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  5 นำที  
10.๑๐ - 10.๓0 น. พิธีเปดิ คณบดีกล่ำวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

๒๐ นำที  

10.๓0 - 10.๔0 น. ผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ำยวิจัยฯ 
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ 
โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

10 นำที  

10.๔0 - 1๑.๐๐ น. ประธานหลักสูตรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
โดย ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์
- สื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดำกิจ 
- กำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
โดย ดร.นำคิน ค ำศรี 

๒๐ นำที  

๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบค าถาม 1๕ นำที  
๑๑.๑๕ - 1๑.๓0 น. คณบดีกล่าวสรุปและปิดการประชุม ๑5 นำที  



- ๑๑ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 1๑.๓0 น. 

ทางระบบออนไลน์โปรแกรม Stream Yard และ 
ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

 
 



- ๑๒ - 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 1๑.๓0 น. 
ทางระบบออนไลน์โปรแกรม Stream Yard และ 

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



- ๑๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University 

ประทับเวลา ชื่อ-นาสกลุของนิสิต รหัสนิสิต สาขาวิชา เบอร์นิสิต ชื่อผู้ปกครอง ชื่อผู้ปกครอง เบอร์ผู้ปกครอง 

6/25/2021 10:30:04 นายธีรังกูร วงค์อามาตย ์ 64100038 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0826982039 นิคม วงค์อามาตย ์ สุพิณ วงค์อามาตย ์ 0828243875 
6/25/2021 10:30:44 นางสาวปิยธิดา ธงชัย 64100033 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0929470475 นางสาวสมพิศ ศรีศักดิ์สมบัต ิ - 0856867132 
6/25/2021 10:32:04 นายสุรเดช เกรียงไกรชูสกุล 64100118 การจัดการและการสอนกีฬา 0613061192 สมใจ ทองมา - 0807720313 
6/25/2021 10:32:55 นางสาวปวีณ์นุช สบายใจ 64100148 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0959269918 นางพรลภัส สบายใจ นายธีระพันธ ์สบายใจ 0618681899 
6/25/2021 10:37:08 นายสุกฤษฎิ ์ศรีมาทรัพย ์ 64100065 การจัดการและการสอนกีฬา 0973284277 นางสาวขวญัเรือน ชูตระกูล นายบ ารุง ศรีมาทรัพย ์ 0858860974 
6/25/2021 10:37:59 นายภพูิงค์ อินภิบาล 64100188 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0652357605 นางเบญจวรรณ อินภิบาล - 0639641822 
6/25/2021 10:38:15 นายศุภวัฒน์ แก้วจันทร ์ 63100060 การจัดการและการสอนกีฬา 0991475311 นางสาว สมพร อัมวรรณ - 0948855993 
6/25/2021 10:38:52 นางสาวสุมิตรา สธุาวา 64100193 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0631543910 นางสาวจันทร์ฉาย สอนทอง - 0800554384 
6/25/2021 10:40:53 นางสาวชนกันต ์รัตนวงศ์ 64100009 การจัดการและการสอนกีฬา 0940500314 นายเฉลิมพล รัตนวงศ์ - 0863303313 
6/25/2021 10:43:22 นางสาวเกศิน ีค ามีรักษ์ 64100139 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0930127674 นางนฤมล ค ามีรักษ ์ - 0840135812 
6/25/2021 10:47:12 นางสาวนารีรัตน ์เกิดศิร ิ 64100074 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0631702988 นางทวีเกิดศิริ นาย อ าพล เกิดศิริ 615410378 
6/25/2021 10:49:12 นายคุณานนต ์ประดับเพ็ชร 64108184 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0982909548 สุรีพร ประดับเพ็ชร เดชนันท์ ประดับเพ็ชร 0804318142 
6/25/2021 10:59:08 นายธนพนธ ์โยธาราช 64100022 การจัดการและการสอนกีฬา 0936093090 นางสาวดาราวรรณ ภาคการ - 06-2136-8784 
6/25/2021 11:05:27 นายธัญพิสิษฐ ์ช านาญกุล 64100059 การจัดการและการสอนกีฬา 0924629285 นางจันเพ็ญ ช านาญกุล นายไพฑูรย ์ช านาญกุล 0892255176 
6/25/2021 11:11:52 นายภูก่ัน สีสันต์ 64100155 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0863260420 นาง เจียมจิตร สีสันต์ - 0872431817 
6/25/2021 11:14:56 นายหิรัญ อุดมสินธวุัฒน์ 64100067 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0991975390 นางดวงรัตน์ ระย้าแดง - 0814940970 
6/25/2021 11:15:23 นางสาวอารยีา พันธฤทธิ ์ 64100119 การจัดการและการสอนกีฬา 0928973531 นางสุบัน พันธฤทธิ ์ นายบวัลอย พันธฤทธิ ์ 0989841914 
6/25/2021 11:18:29 นายศักดิ์สิร ิยวงสุวรรณ 64100024 การจัดการและการสอนกีฬา 0628793368 นางสาว วรรณนภา ไข่เพชร นาย ชูชาต ิยวงสุวรรณ 0894015074 
6/25/2021 11:21:25 นายธิตวิุฒ ิสาครจันทร ์ 64100015 การจัดการและการสอนกีฬา 0623495954 นาย นฤเทพ สาครจันทร ์ นาง อรัญญา หันเสมอ 0839053667 
6/25/2021 11:53:06 นางสาวนนท์ฉิตา ม่วงสิงห์ 64100017 การจัดการและการสอนกีฬา 0955601733 นายพนม ม่วงสิงห์ - 0829327309 
6/25/2021 11:59:01 นายอาทิตย์ พัวพงศธร 64100007 การจัดการและการสอนกีฬา 0644635308 นายสุพจน ์พวัพงศธร - 0818794812 
6/25/2021 11:59:06 นายสุประดิษฐ ์ธนศักดิ์โสภณ 64100117 การจัดการและการสอนกีฬา 0946542204 นายสมนึก ธนศักดิ์โสภณ นางวันณภา ธนศักดิ์โสภณ 0860812558 
6/25/2021 12:01:52 นายธนาธิป หอยสังข ์ 64100014 การจัดการและการสอนกีฬา 0948045907 นายบุญยัง หอยสังข์ นางสมใจ หอยสังข ์ 0896012561 
6/25/2021 12:10:40 นายปัณณธร ส่อสืบ 64100172 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 089-8055253 นายพัสกร ส่อสืบ นาง สุทธิดา ชลน าสุวรรณ 815236253 
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6/25/2021 12:22:23 นางสาวศศินา โยแฮนเซ่น 64100134 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0933419482 นางศิริลักษณ์ ธรรมราช - 0854416564 
6/25/2021 12:22:54 นางสาวนวลพรรณ ค ารังษ ี 64100109 การจัดการและการสอนกีฬา 0923470425 นางสุนีย์ ค ารังษี นางสาวธีรดา ค ารังษี 0884338336 
6/25/2021 12:23:13 นางสาวหทยักาญจน ์ฉุนเฉียว 64100105 การจัดการและการสอนกีฬา 0970458833 น.ส.อารี ดิษชัง - 0944819777 
6/25/2021 12:24:29 นางสาวเบญจพร โพธิ์เจริญ 64100112 การจัดการและการสอนกีฬา 0619171175 นายปรีชา โพธิ์เจริญ - 0950518887 
6/25/2021 12:51:58 นางสาวพรรณนารา  พลชัย 64100114 การจัดการและการสอนกีฬา 0948926513 นางสาว หนูเพยีร  แก้วชะอุ่ม - 0965322684 
6/25/2021 12:55:50 นายบุริศร ์พิพัฒน์วัฒนากุล 64100110 การจัดการและการสอนกีฬา 0633305605 นายโอภาส พิพัฒน์วัฒนากุล - 0843598341 

6/25/2021 14:01:43 นายธาวิน ปลั่งกลาง 64100108 การจัดการและการสอนกีฬา 0983957403 
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภัคกาญจ ์แกว้แกม
เกษ - 0847999581 

6/25/2021 19:09:43 นายฐาปกรณ์ ภิญโญ 64100185 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0924581212 ลัดดา ภิญโญ - 0891430582 
6/25/2021 19:10:16 นางสาวกันยารัตน์ ลาภภญิโญ 64100071 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0610376005 นางสาว ศุภวรรณ ลาภภิญโญ - 0629908014 
6/25/2021 19:10:33 นายพัชรพล พุทธรสเจริญ 64100173 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0841086963 นายจิรพงษ ์พุทธรสเจริญ - 0837690353 
6/25/2021 19:10:48 นายวัฒนธ์ิกรณ์ เอี่ยมสอาด 64100157 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0997583424 น.ส. กัญรินทร์ มรกฎ - 0615615269 
6/25/2021 19:11:08 นายธีรดา ศิวะบุณย 64100103 การจัดการและการสอนกีฬา 0863650021 โชคชัย ศิวะบุณย - 0859715557 
6/25/2021 19:11:28 นายบวรวิทย ์เงาศรี 64100097 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0822108035 นางเพียนทอง เงาศรี - 0875524608 
6/25/2021 19:11:29 นายพิชาพัศ เท่ียงตรง 64100090 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0629856416 นายเด่น เท่ียงตรง นางเพ็ญศิริ เท่ียงตรง 0856876673 
6/25/2021 19:11:34 นายคณพศ ประทุมศรี 64100012 การจัดการและการสอนกีฬา 0951387830 นาง ธารณา ประทุมศรี - 0861490912 
6/25/2021 19:12:34 นายสราวธุ ไชยวรรณ ์ 64100006 การจัดการและการสอนกีฬา 0631421239 รัชฏาพร เพ็ญประเสริฐ - 0868152148 
6/25/2021 19:12:52 นางสาวชลพรรษ ค าจันทร์ 64100166 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0842319617 นางสาว ยุวันดา พลเลียบ นางสาว วิไลวรรณ พลเลียบ 0627473649 
6/25/2021 19:13:41 นายพลวัต ศรีสุวรรณ 64100040 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0842786830 อรอ าไพ ศรีสุวรรณ - 0982651432 
6/25/2021 19:14:31 นายปฐมพร กรุดเงิน 64100069 การจัดการและการสอนกีฬา 0822815007 นางเสาวนีย์ กรุดเงิน นายเนตร กรุดเงิน 0837675488 
6/25/2021 19:15:04 นางสาวพิมพ์ลภัส จุลมณฑล 64100002 การจัดการและการสอนกีฬา 0658319145 นางสาว นุฐิพร เบญมาตร - 0842966837 
6/25/2021 19:20:03 นายหริภญุไชย ติ๊บขัน 64100020 การจัดการและการสอนกีฬา 0845502924 นายสมศาสตร์ ติ๊บขัน - 0860919246 
6/25/2021 19:20:13 นายสิริภาส ยา่พรหม 64100180 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 094-129-0736 สุภาภรณ์ ย่าพรหม - 095-943-8406 
6/25/2021 19:20:32 นางสาวณัฐรดึ แสงครุฑ 64100053 การจัดการและการสอนกีฬา 0950687957 เรวัต แสงครุฑ - 0873989329 
6/25/2021 19:20:52 นายสุรยุทธ อิ่มจิตร 64100048 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0950498833 นส.สุกัญญา พรมสวัสดิ ์ - 0806032254 
6/25/2021 19:22:15 นายนรินทร เฮ็งเส็ง 64100047 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0807752513 นางสายสมร เฮ็งเส็ง นายพิทกัษ ์เฮ็งเส็ง 0811535049 
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6/25/2021 19:26:02 นางสาววยิุดา นุชเปรม 64100192 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0971308992 นางเฉลิม นุชเปรม - 0890788166 
6/25/2021 19:29:38 นาย 64100064 การจัดการและการสอนกีฬา 0985182650 ศิริรัตน์ สุมุนนี - 0845795643 
6/25/2021 19:30:35 นางสาวศิริรัตน์ นพศิริรัตน์ 64100034 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0624601091 บรรเจิด นพศิริรัตน์ พงษ์ศรี เวชศรี 0870098539 
6/25/2021 19:33:18 นายธนพงษ์ บุญวิเศษ 64100186 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0917374869 นางสาว พิไลวรรณ เวียงนนท์ - 0624608442 
6/25/2021 19:34:16 นายธนาย ุแสงสกุล 64100044 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0945382552 นายโชติเดชา แสงสกุล - 0995062626 
6/25/2021 19:35:08 เอกรินทร์ นันทะวิชยั 64100008 การจัดการและการสอนกีฬา 0807687065 อโนมา นันทะวิชยั เอกรินทร์ นันทะวิชยั 087-1469997 
6/25/2021 19:35:10 นางสาวศิรินญา อุดรพล 64100159 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0981923146 นางค าดี หล้าบา้นโพน - 0865803206 
6/25/2021 19:35:59 นางสาวอรสินี บุญทรง 64100135 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0967821637 นางจันทร์จิรา บุญทรง นายศักดิ์ดา บุญทรง 0626516719 
6/25/2021 19:36:02 นายพรณฤทธิ ์วงษ์เพ็ง 64100113 การจัดการและการสอนกีฬา 0961530806 นาง วนิดา วงษ์เพ็ง นางสาว บุญธิดา วงษ์เพ็ง 0943270167 
6/25/2021 19:40:26 นายศักรินทร์ จันทราภิรมย ์ 64100158 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0619083934 สุรีย์พร จันทราภิรมย ์ - 0806876588 
6/25/2021 19:41:28 นายกนิษฐ ์ปั้นทองสุข 64100136 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0953635271 นางสาว กนกวรรณ ปั้นทองสุข - 0830065131 
6/25/2021 19:41:40 นายกฤษฎา ช่วยชูชวด 64100120 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0987672139 นายเสมียน ชว่ยชูชวด นางพลอย ช่วยชูชวด 0945920380 
6/25/2021 19:47:46 นางสาวสุธาสินี บัวเบิก 64100066 การจัดการและการสอนกีฬา 0839499975 น.ส.เบญจพร วงค์บุญช่วย - 0846405204 
6/25/2021 19:51:39 นายปานเทพ พูลแพ 64100149 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0624917545 นางกุสุมา พูลแพ จ.ส.อ.ประทีป พูลแพ 0898217282 
6/25/2021 19:55:49 นายณัฐธบุตร สมประสงค์ 64100021 การจัดการและการสอนกีฬา 0637849750 นายองอาจ สมประสงค์ นางเพยาว ์สมประสงค์ 0811525288 
6/25/2021 19:55:53 นางสาวณัฐกมล ดีมาก 64100124 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0961425075 นางวันเพ็ญ ดีมาก - 0895306215 
6/25/2021 19:55:54 นายกษิดิ์เดช ทา้วลา 64100163 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0985218051 ร.ท.เอนก ท้าวลา - 0813770291 
6/25/2021 19:58:15 นางสาวบัณฑิตา โชติมงคล 64100187 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0921890236 นายอนุสรณ์ โชติมงคล นางฉวีวงษ ์โชติมงคล 0816389809 
6/25/2021 19:58:31 นายปุณวิชญ เหลากลม 64100077 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0942984882 นางทัศพร เหลากลม - 0892816920 
6/25/2021 20:00:59 นายจิรภัทร ตั้งมั่นธนบวร 64100164 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0618185617 นางสาวจิระวรรธน ์ - 0907297163 
6/25/2021 20:05:04 นางสาวชลธิชา บุญเสท 64100165 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0624437844 นางสายชล บุญเสท - 0881929245 
6/25/2021 20:07:36 นายอภิชัย เพชรม่อม 64100181 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0924069522 ฉัตรชัย เพชรม่อม วัชรา เพชรม่อม 0951890409 
6/25/2021 20:07:43 นางสาวกชพร นิลละออ 64100010 การจัดการและการสอนกีฬา 0993324269 ร.ต.อ.พิษณ ุ  นิลละออ - 0819462467 
6/25/2021 20:11:10 นายฐิติวุฒน ์สุขไดพ้ึ่ง 64100106 การจัดการและการสอนกีฬา 0979729508 นางศรีนวล ซุ่นเอียด - 0901682476 
6/25/2021 20:14:03 นายสุธยีา สุติ 64100104 การจัดการและการสอนกีฬา 0646201338 นาง ฉันทนา สุต ิ - 0909511273 
6/25/2021 20:22:36 นางสาวกุลณัฐ วงษ์ส าราญ 64100183 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0621202487 นางสาว อบุล  เอี่ยมสะอาด นาย สมบัติ  วงษ์ส าราญ 0948619791 
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6/25/2021 20:34:45 นางสาวจริัชญา แสงจันทรศิ์ริ 64100052 การจัดการและการสอนกีฬา 0646485712 นายจรูญ แสงจันทรศิ์ร ิ น.ส.ศศิญา โทเอี่ยม 0867797833 
6/25/2021 20:36:24 นายประภากรณ์ วงค์ส าราญ 64100147 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0947869353 นางสาวจ าปา ขนานแข็ง นายชัยณรงค์ วงค์ส าราญ 0983281584 
6/25/2021 20:37:47 นายศิวภูมิ โตจั่น 64100115 การจัดการและการสอนกีฬา 0950261214 นาย ใยนุง โตจั่น นาย สนม โตจั่น 0950130428 
6/25/2021 20:38:56 นางสาวนภัสวรรณ เพชรอยู ่ 64100096 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0613896379 นางนงค์ลักษณ์ เพชรอยู่ - 0817952183 
6/25/2021 20:39:06 นายธีรเทพ สุขอ านวย 64100016 การจัดการและการสอนกีฬา 0906391714 นางสาวพรพิมล รัตนพงษ ์ นายธีรเดช สุขอ านวย 0906574744 
6/25/2021 20:42:43 นายธนกฤต อภวิัฒนาปัญญา 64100072 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0896464544 สมบัติ  อภิวัฒนปัญญา ธณัชช์พัฒน์ อภิวัฒนาปัญญา 0899878756 
6/25/2021 20:49:13 นางสาวสลิทิพย ์ตุ่นหนู 64100041 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0809504581 นายโสภณ  ตุ่นหนู - 0815897832 
6/25/2021 21:01:58 นางสาวอภิษฎา 64100043 การจัดการและการสอนกีฬา 0967239273 นาย อภิชยั ผ่องใส น.ส ชาลินี เทียนวิชัย 082-073-5433 
6/25/2021 21:03:50 นายธนาธิป มันทิราลัย 64100058 การจัดการและการสอนกีฬา 0823742066 สิทธิพงศ์ มันทิราลัย กฤษณ ีมันทิราลัย 0868184727 
6/25/2021 21:05:55 นายธนายุต นาคพิทักษ ์ 64100107 การจัดการและการสอนกีฬา 0825907035 นางวรรณิภา นาคพิทกัษ ์ - 0825907035 
6/25/2021 21:06:25 นางสาวจุฑารัตน์ พรหมศร 64100026 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0873629025 นายเจริญ พรหมศร - 0896005542 
6/25/2021 21:06:40 นางสาวนวรัตน์ จั้นพลแสน 64100144 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0918453137 นางจิราภรณ์ จั้นพลแสน - 0895256947 
6/25/2021 21:11:52 นายพุฒิพงศ์ แหวนเงิน 64100003 การจัดการและการสอนกีฬา 0624145558 พ.ท. วิชัย แหวนเงิน นาง พรรณราย แหวนเงิน 0872595151 
6/25/2021 21:30:31 นายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 64100083 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0982121525 นายเตชินท์ เมธาจิรภัทร นางสาวิตร ีเมธาจิรภัทร 0885956528 
6/25/2021 21:34:38 นางสาวกุลธิดา เปรมมิตร ์ 64100121 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0641103141 น.ส.เพ็ญจันทร์ พวงบุญช ู นายโกมล เปรมมิตร์ 0852869102 
6/25/2021 21:39:11 นายจีรศักดิ์ สาวยอด 64100123 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0611585086 ศิวนาถ พิมพ์จันทร ์ - 0817617570 
6/25/2021 21:40:39 นาย สวิตต์ ธนสุชสมบัต ิ 64100070 การจัดการและการสอนกีฬา 0626163780 อาริยา ธนสุขสมบัต ิ โหว จงเซิน 0815903418 
6/25/2021 21:58:20 นายศุภกร กุหลาบศรี 64100179 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0988268109 นางศศิธร กุหลาบศรี นายสุรพล กุหลาบศรี 0934962265 
6/25/2021 22:07:30 นายณัฐวุฒิ สาคเรศ 64100086 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0949637851 น.ส.อัณศยา ดวงมณี - 0853875651 
6/25/2021 22:23:56 นายอนกุร อังกฤษ 64100085 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0958858601  นาย สมชาย อังกฤษ นาง เบญจวรรณ อังกฤษ 0969580532 
6/26/2021 10:06:25 นายธงไท จารุเสรีนนท์ 64100046 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 0941871661 นายพชร จารุเสรี นางสาวพัชรา สุประดิษฐ์สกุล 0980591804 
6/26/2021 12:44:47 นายเตชัส ละขุนทด 64100125 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0882477812 มณฑา ละขุนทด - 0896073005 
6/26/2021 13:52:57 นายวรากร วรรณโอทอง 64100190 สือ่สารมวลชนทางกีฬา 0997670628 ประเทือง คุ้มโต - 0869069973 
6/26/2021 15:08:36 นายพีรวัส ทรัพย์ศร ี 64100078 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0630481836 นาย เพทาย ทรัพย์ศร ี นาย ยุทธนา ทองอินทร์ 0892128116 
6/26/2021 17:15:25 นายธีระพร ศรน้อย 64100169 สือ่สารมวลชนทางกีฬา 0994951333 นางสังวาลย์ ศิริมงคล นายปราโมทย ์ศรน้อย 0871438406 
6/26/2021 19:17:38 นางสาวนริศรา จันทร์ขอนแก่น 64100143 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0922580813 นางสาว พิศมยั แน่นนันท์ - 0876031488 



- ๑๘ - 
 

ประทับเวลา ชื่อ-นาสกลุของนิสิต รหัสนิสิต สาขาวิชา เบอร์นิสิต ชื่อผู้ปกครอง ชื่อผู้ปกครอง เบอร์ผู้ปกครอง 

6/26/2021 20:13:48 นางสาวปริศนา พลหาญ 64100130 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0985106059 นาง สงกราณต์ พลหาญ นางสาว สุทธิดา พลหาญ 085-756-3634 
6/26/2021 22:19:48 นางสาวพิชามญช ์ผดุงนานนท์ 64100152 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0625259944 นางสาวกัญจน์ณิชา ผดุงนานนท์ - 0894553535 
6/27/2021 8:57:05 นายวิศรุต เสริมศรี 64100132 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 096-838-2347 นายนิกร เสริมศรี - 0888951818 
6/27/2021 12:46:24 นายศุภณัฐ คุ้มภยั 64100116 การจัดการและการสอนกีฬา 0634506355 นางอาภาพร  คุ้มภัย  - 0985570956 
6/27/2021 22:40:48 นางสาวกมลมาศ พรไพบูลย์พงษ์ 64100137 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 0614196944 นาย ไพรัช พรไพบูลย์พงษ ์ นางสาว พรชนก ทองสุข 0968780385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ อว ๘๑๑๕/ว ๐๒๙๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
       มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
 

  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ในรูปแบบการถ่ายทอดสด ทาง Page Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University 
 

เรียน  ผู้ปกครองและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ก าหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ฯ จ านวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามท่ี นิสิตในความปกครองของท่าน ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้  
คณะฯ จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
(ออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการศึกษาเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) การจัดกิจกรรม และการด าเนินงานต่างๆ ของคณะฯ ตลอดจนสร้างความมั่นใจ 
ให้กับผู้ปกครองว่านิสิตจะได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย และประสบความส าเร็จ 
ทางการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้ผู้ปกครองและนิสิตเกิดความมั่นใจและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต 
ประสบความส าเร็จทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนิสิต ชั้นปีที่ ๑ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับฟังค าชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น. ในรูปแบบการถ่ายทอดสด 
ทาง Page Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University โดยมีรายละเอียดก าหนดการ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมฯ และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 
         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  
 
 
 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. ๐๓๘-๓๙๐๐๔๕, ๐๓๘-๑๐๒๐๖๐ โทรสาร ๐๓๘-๓๙๐๐๔๕  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 - 1๑.๓0 น. 

ทำงระบบออนไลน์ ถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 
  เวลำ กิจกรรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
10.00 - 10.๑๐ น. รับชมวีดีทัศน์ แนะน ำคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  5 - ๑๐ นำท ี  
10.๑๐ - 10.๓0 น. พิธีเปิด คณบดีกล่ำวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

๒๐ นำท ี  

10.๓0 - 10.๔0 น. ผู้บริหำรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตและบริกำรวิชำกำร 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ำยวิจัยฯ 
- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะฯ 
โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

10 นำที  

10.๔0 - 1๑.๐๐ น. ประธำนหลักสูตรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
โดย ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์
- สื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดำกิจ 
- กำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
โดย ดร.นำคิน ค ำศรี 

๒๐ นำท ี  

๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบค ำถำม 1๕ นำท ี  
๑๑.๑๕ - 1๑.๓0 น. คณบดีกล่ำวสรุปและปิดกำรประชุม ๑5 นำที  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/๒๓๒    วันที ่ ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการถ่ายทอดสดการประชุมนิสิตและประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กร (ดร.วัชชรนิ ผดุงรัชดากิจ)   
 

 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมออนไลน์ผู้บริหารพบนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ชั้นปีที่ ๒-๔) ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของคณะฯ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
ให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของนิสิตและมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากผู้ปกครองและนิสิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย มีความสุข และประสบความส าเร็จ 
ในการศึกษา นั้น 
     ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การจัดงาน คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดท าการถ่ายทอดสดการประชุมนิสิตและประชุม 
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑) การจัดประชุมออนไลน์ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒-๔ (ออนไลน์)  
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒) การจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๒๕๖ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบรรยายในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
 

เรียน  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา (ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิจ์ันทร์) 
 

 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุม 
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
ของนิสิตและมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในการพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งปฏิบัติการ 
สื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook:  
Faculty of Sport Science, Burapha University นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบรรยายในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 
นิสิตใหมค่ณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ดังนี้ 
 -  ขอเรียนเชิญซักซ้อมความพร้อมในการบรรยายตามก าหนดการ ในวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ 
 -  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘  
 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลในการบรรยายเป็นไฟท์เอกสาร Power Point Presentation 
โดยมีระยะเวลาบรรยายประมาณ ๕ นาที (ภาพรวมของหลักสูตร/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/แนวทางการ 
ประกอบอาชีพในอนาคต ฯลฯ) ส่งมาที ่นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ  
ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรในการจัด 
เตรียมความพร้อมการประชุมออนไลน์ต่อไป 

 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

                                               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 - 1๑.๓0 น. 

สถำนที่ด ำเนินกำร ณ ห้องปฏิบัติกำรสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
และถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

เวลำ กิจกรรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
10.00 - 10.๑๐ น. รับชมวีดีทัศน์ แนะน าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  5 นาที  
10.๑๐ - 10.๓0 น. พิธีเปิด คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564 
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

๒๐ นาที - กล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท/ 
ภาพรวมการด าเนนิงานของ
คณะ 

10.๓0 - 10.๔0 น. ผู้บริหำรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตและบริกำรวิชำกำร 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะฯ 
โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

10 นาที - คนละไม่เกิน 5 นาท ี
- ส่งไฟท์ PPT ที่น าเสนอ
ภายใน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ 

10.๔0 - 1๑.๐๐ น. ประธำนหลักสูตรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์
- สื่อสารมวลชนทางกีฬา 
โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
- การจัดการและการสอนกีฬา 
โดย ดร.นาคิน ค าศรี 

๒๐ นาที - คนละไม่เกิน ๕-๗ นาท ี
โดยมีสรุปเนื้อหา ดังนี ้
- ภาพรวมของหลักสูตร 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
- แนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
- ส่งไฟท์ PPT ที่น าเสนอ
ภายใน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบค ำถำม 1๕ นาที  
๑๑.๑๕ - 1๑.๓0 น. คณบดีกล่ำวสรุปและปิดกำรประชุม ๑5 นาที  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๒๕๖ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบรรยายในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
 

เรียน  ประธานหลักสูตรสื่อสารมวลชนทางกีฬา (ดร.วัชชรนิ ผดุงรัชดากิจ) 
 

 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุม 
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
ของนิสิตและมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในการพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งปฏิบัติการ 
สื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook:  
Faculty of Sport Science, Burapha University นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบรรยายในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 
นิสิตใหมค่ณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ดังนี้ 
 -  ขอเรียนเชิญซักซ้อมความพร้อมในการบรรยายตามก าหนดการ ในวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ 
 -  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘  
 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลในการบรรยายเป็นไฟท์เอกสาร Power Point Presentation 
โดยมีระยะเวลาบรรยายประมาณ ๕ นาที (ภาพรวมของหลักสูตร/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/แนวทางการ 
ประกอบอาชีพในอนาคต ฯลฯ) ส่งมาที ่นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ  
ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรในการจัด 
เตรียมความพร้อมการประชุมออนไลน์ต่อไป 

 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

                                               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 - 1๑.๓0 น. 

สถำนที่ด ำเนินกำร ณ ห้องปฏิบัติกำรสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
และถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

เวลำ กิจกรรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
10.00 - 10.๑๐ น. รับชมวีดีทัศน์ แนะน าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  5 นาที  
10.๑๐ - 10.๓0 น. พิธีเปิด คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564 
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

๒๐ นาที - กล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท/ 
ภาพรวมการด าเนนิงานของ
คณะ 

10.๓0 - 10.๔0 น. ผู้บริหำรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตและบริกำรวิชำกำร 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะฯ 
โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

10 นาที - คนละไม่เกิน 5 นาท ี
- ส่งไฟท์ PPT ที่น าเสนอ
ภายใน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ 

10.๔0 - 1๑.๐๐ น. ประธำนหลักสูตรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์
- สื่อสารมวลชนทางกีฬา 
โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
- การจัดการและการสอนกีฬา 
โดย ดร.นาคิน ค าศรี 

๒๐ นาที - คนละไม่เกิน ๕-๗ นาท ี
โดยมีสรุปเนื้อหา ดังนี ้
- ภาพรวมของหลักสูตร 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
- แนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
- ส่งไฟท์ PPT ที่น าเสนอ
ภายใน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบค ำถำม 1๕ นาที  
๑๑.๑๕ - 1๑.๓0 น. คณบดีกล่ำวสรุปและปิดกำรประชุม ๑5 นาที  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๐๒๕๖ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบรรยายในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
 

เรียน  ประธานหลักสูตรการจัดการและการสอนกีฬา (ดร.นาคิน ค าศรี) 
 

 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุม 
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
ของนิสิตและมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในการพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งปฏิบัติการ 
สื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook:  
Faculty of Sport Science, Burapha University นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมบรรยายในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ 
นิสิตใหมค่ณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ดังนี้ 
 -  ขอเรียนเชิญซักซ้อมความพร้อมในการบรรยายตามก าหนดการ ในวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ 
 -  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘  
 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลในการบรรยายเป็นไฟท์เอกสาร Power Point Presentation 
โดยมีระยะเวลาบรรยายประมาณ ๕ นาที (ภาพรวมของหลักสูตร/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/แนวทางการ 
ประกอบอาชีพในอนาคต ฯลฯ) ส่งมาที ่นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ  
ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรในการจัด 
เตรียมความพร้อมการประชุมออนไลน์ต่อไป 

 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

                                               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 - 1๑.๓0 น. 

สถำนที่ด ำเนินกำร ณ ห้องปฏิบัติกำรสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
และถ่ำยทอดสดทำง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University” 

เวลำ กิจกรรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
10.00 - 10.๑๐ น. รับชมวีดีทัศน์ แนะน าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  5 นาที  
10.๑๐ - 10.๓0 น. พิธีเปิด คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564 
โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 

๒๐ นาที - กล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท/ 
ภาพรวมการด าเนนิงานของ
คณะ 

10.๓0 - 10.๔0 น. ผู้บริหำรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตและบริกำรวิชำกำร 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะฯ 
โดย ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

10 นาที - คนละไม่เกิน 5 นาท ี
- ส่งไฟท์ PPT ที่น าเสนอ
ภายใน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ 

10.๔0 - 1๑.๐๐ น. ประธำนหลักสูตรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ 
- วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร ์
- สื่อสารมวลชนทางกีฬา 
โดย ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
- การจัดการและการสอนกีฬา 
โดย ดร.นาคิน ค าศรี 

๒๐ นาที - คนละไม่เกิน ๕-๗ นาท ี
โดยมีสรุปเนื้อหา ดังนี ้
- ภาพรวมของหลักสูตร 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
- แนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
- ส่งไฟท์ PPT ที่น าเสนอ
ภายใน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบค ำถำม 1๕ นาที  
๑๑.๑๕ - 1๑.๓0 น. คณบดีกล่ำวสรุปและปิดกำรประชุม ๑5 นาที  


