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รายงานผลการด าเนินงาน 

การประชุม (ออนไลน์) ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (Performance Report) 
ชื่อกิจกรรม การประชุม (ออนไลน์) ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
หน่วยงานรับผิดชอบ
และเกี่ยวข้อง 

๑) ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๒) ฝ่ายวิชาการ 
๓) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร  
๔) คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ผู้ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

๑) ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
๒) ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ 
๓) ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย 
๔) ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 
๕) ผศ.ดร.สราลี สนธิ์จันทร์ 
๖) ดร.สมพร ส่งตระกูล 
๗) ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ 
๘) ดร.กมลมาลย์ พลโยธา 
๙) นางสาวนวลพร ก่อเกียรติวนิช 
๑๐) นางพรรณปพร เผ่าจินดา 
๑๑) นายอัฐพร โศวัตร์ 
๑๒) นิสิตช่วยงานสาขาวิชาสือ่สารมวลชนทางกีฬา จ านวน ๓ คน 
๑๓) คณะกรรมการสโฒสรนิสิต จ านวน ๕ คน 

ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานิสิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต”  
วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของคณะฯ เนื่องใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
๒) เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะฯ 



- ๒ - 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒ - ๔ 
๒) ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑๘๑ คน 
จ านวน ๑๙ คน 
จ านวน ๒๐๐ คน 

กิจกรรมที่ส าคัญ การจัดประชุม (ออนไลน์) ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
๑) การจัดการเรียนการสอน (เรียนแบบออนไลน์ และเรียน ณ ที่ตั้ง) 
๒) การจัดระบบความปลอดภัย (มาตรการด าเนินการของคณะฯ) 
๓) มาตรการความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกชั้นปี ลด 10%, 
กองทุนอุบัติภัยนิสิตหากตรวจพบโควิด ฯลฯ) 
๔) ปฏิทินการศึกษาส าหรับนิสิต (ก าหนดการลงทะเบียน และวันเปิดเรียน) 
๕) ช่องทางติดต่อคณะฯ (ระบบออนไลน์ทาง Website, FB และ Line ของคณะฯ) 
๖) ตอบค าถามนิสิตและรับฟังข้อเสนอแนะของนิสิต 
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งบประมาณ - ค่าอาหารผู้ด าเนินการจัดประชุม จ านวน ๑๔ คนๆ ละ ๗๐ บาท 
รวมทั้งหมด (เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๙๘๐ บาท 
๙๘๐ บาท 

ประโยชน์ที่ได้รับ ๑) นิสิตได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
และการด าเนินงานของคณะฯ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 
๒) นิสิตมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน 
ของคณะฯ จากการประชุมผู้บริหารพบนิสิต 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
 

๑) นิสิตไดร้ับทราบข้อมูลการจัดการการเรียนการสอนและการด าเนินงานของคณะฯ  
จากการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
๒) คณะฯ ได้รับข้อมูลข้อเสนอแนะทางด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน 
ของคณะ จากการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลของนิสิต 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงานครั้งนี้ 

- นิสิตที่เข้าร่วมการประชุมมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตทั้งหมดของคณะฯ 
โดยมีจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๘๑ คน จากจ านวนนิสิตทั้งหมด ๖๔๐ คน  
คิดเป็น ๒๘.๒๘%   

ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

- สร้างความตระหนักให้กับนิสิต โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกกลุ่มนิสิต 
ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมประชุม 
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เอกสารแนบ 

การประชุม (ออนไลน์) ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุม (ออนไลน์) ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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หมายเหตุ  ขอเรียนเชิญผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน ในเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก าหนดการประชุมออนไลน์  
ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2-4 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1๗ มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 - 11:30 น. 
สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09:00 - 10:00 น. เตรียมความพร้อม ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น 8  
10:00 - 10:30 น. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  

กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงกับนิสิต 
 

10:30 - 10:45 น. ผศ.ดร.อรวรี อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กล่าวชี้แจงกับนิสิต 

 

10:45 - 11:00 น. ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
กล่าวชี้แจงกับนิสิต 

 

11:00 - 11:30 น. รับฟังข้อเสนอแนะและตอบค าถาม 
สรุปการประชุม 

 

11:30 น. ปิดการประชุม  
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สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
การประชุม (ออนไลน์) ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 256๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
------------------------------------ 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑.๑  จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๑๘๑ คน    
        จากจ านวนนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ทั้งหมด ๖๔๐ คน คิดเป็น ๒๘.๒๘%   
 ๑.๒  สาขาวิชาที่ศึกษา 
 -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ๕๙%  (๑๐๘ คน) 
 -  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ๑๕%  (๒๗ คน) 

 -  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ๒๖% (๔๗ คน) 
 ๑.๓  ชั้นปีที่ศึกษา 
 -  ชั้นปีที่ ๒ ๔๒% (๗๖ คน) 
 -  ชั้นปีที่ ๓ ๔๕.๙% (๘๓ คน) 
 -  ชั้นปีที่ ๔  ๑๒.๒% (๒๒ คน) 
ตอนที่  ๒  ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ของนิสิต  
 ๒.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 -  ปี 4 น่าจะเป็นการเรียนการแบบออนไลน์ทั้งเทอม เนื่องจากเป็นปีที่มีแต่การเรียนทฤษฎีแล้ว 
 -  อยากให้สอนออกมาทางสื่อให้มีความเข้าใจง่าย มีการสั่งงานที่ง่าย ไม่ยุ่งยากกับการเรียนออนไลน์ 
 -  อยากให้มีการจัดระเบียบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมมากกว่านี้ 
 -  ถ้าสอนออนไลน์อยากให้ลองใช้ discord ในการเรียนการสอน จะได้ตั้งค่าเพ่ือลดเสียงรบกวน
จากภายนอกได้ค่ะ  
 -  ถ้าให้เรียนออนไลน์ควรลดค่าเทอมมากกว่า 10% ทางมหาวิทยาลัยเดือดร้อน นิสิตก็เดือดร้อน 
อยากให้ลดค่าเทอมมากกว่า 10% เพราะเรียนออนไลน์ 100% ตลอดเทอม 
 -  อยากเรียนที่มหาวิทยาลัย เพราะมีการติด i หลายตัว การเรียนการสอนอยากให้ชี้แจงมากกว่า
นี้ว่านิสิตที่ติด i ไว้มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
 -  เรียนออนไลน์และออนไซต์ถ้าสถานการณ์ดีข้ึน 
 -  ถ้าเป็นบรรยายอยากให้อาจารบันทึกวิดิโอไว้ดูย้อนหลังหน่อยครับ ส่วนการเรียนปฎิบัติก็อยาก
ให้สามารถจัดได้อย่างเร็วที่สุดครับ 
 -  มีการเปิดอบรมเพ่ิมเติมให้นิสิต 
 -  อยากให้สอนเข้าใจง่ายๆ ครับ เพราะออนไลน์เรียนไม่ค่อยเข้าใจ 
 -  ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการสอนออนไซต์ส าหรับวิชาในคณะนะครับ 
 -  อยากให้สอนออนไลน์ ไปก่อนเพราะการกลับมาเรียนที่ตั้งอันตรายมาก เด็กเดินทางมาทั่ว 
ทุกจังหวัด เราไม่อาจรุ้ได้ว่าใครติดไม่ติด 
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 -  เป็นไปได้อยากให้จัดการเรียนการสอนออนไซต์ให้เเร็วที่สุด หรือถ้าเรียนออนไลน์ก็อยากให้
เข้มงวดขึ้น 
 -  ถ้าสถานการ์ณดีขึ้นอยากให้ปี 3-4 ได้ไปลงสนามจริง หรือไปดูที่ฝึกงานจริงๆ และในวิชากีฬา
ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว ที่ควรจะได้ไปท ากิจกรรมด้านนอก หรือไปดูการแข่งขัน อยากให้ได้มีการท าเรื่องให้พา
นิสิตไปค่ะ เพราะรุ่นพี่ปีก่อนๆ ก็ได้ไป ท าให้เขามีประสบการณ์การเรียนรู้จากคนที่ท างานจริงโดยตรง 
แต่ส าหรับรุ่นหนูคือได้แค่เรียนรู้จากตัวหนังสืออะค่ะ แต่การเรียนสื่อสารมวลชนทางกีฬามันก็ต้องได้ปฎิบัติ 
ได้สัมผัสงานจริงๆ ส าหรับรุ่นหนูคือไม่เคยได้ไปนอกสถานที่เลยค่ะ 
 -  อยากให้มีการเรียน on site โดยเร็ว ตั้งแต่เข้ามาเรียนผมยังรู้สึกว่าได้รับความไม่เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี วิชาปฏิบัติ Lab ต่างๆ และความสามารถของการเรียนออนใลน์ของนิสิตแต่ละคน 
มีความแตกต่างกัน บางคนเรียนคณะไม่รู้เรื่องแล้ว เรียนออนใลน์ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยครับ 
 -  ถ้าหากเป็นการเรียนออนไลน์ อยากให้มีการใช้โปรแกรมเดียวกันในการเรียนการสอน  
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
 -  เพ่ิมอุปกรณ์ท่ีใช้ในวิชาที่ต้องมีการสอนคลาส เพ่ือต่อยอดให้นิสิตได้มีความสามารถในคลาสที่
ต้องออกไปฝึกสอน หรือ ฝึกงาน 
 -  อยากให้มีการเรียนที่มีวีดิโอบันทึก บางวิชาอาจารย์ไม่ให้ record เอาไว้ แต่สอนเร็วจนเลคเชอร์
ไม่ทันเลย อยากให้อาจารย์ทุกท่านให้มีการท าวีดิโอย้อรหลัง เพ่ือทีจ่ะไม่เสียเปรียบมากเกินกว่าเรียนในห้องเรียน  
 -  อยากให้คณะหาโอกาสเปิดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติจริงมากกว่าการนั่งเรียนรู้
ทฤษฎี จัดการเรียนการสอนตามท่ีวางมา ค่อยๆแก้ไขปัญหากันค่ะ ล าบากท้ังสองฝ่าย เป็นก าลังใจค่ะ 
 -  อยากให้อาจารย์สอนแบบไม่เร็วมากและคอยถามนักเรียนว่ามีตรงไหนไม่เข้าใจมั้ยหรือว่า
อาจารย์พูดเร็วไปหรือเปล่า ตรงไหนที่อาจารย์คิดว่ามันยากก็อยากให้ช่วยเจาะลึกแล้วอธิบายโดยละเอียด 
 -  อาจารย์บางคนเอาคลิปเก่ามาลง บางทีอยากจะถามอะไรก็ถามไม่ได้ระหว่างสอน 
  -  อยากจะให้สั่งงานแบบกลุ่มให้น้อยลง เพราะโควิดท าให้ไม่สามารถมารวมกลุ่มได้ในบางที  
ท าให้ยากต่อการท างานจริงๆ 
 ๒.๒  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  อยากให้มีห้องที่ใช้ในการท างานของนิสิต 
 -  ลานจอดรถไม่เพียงพอ เวลาจอดแล้วออกยากมากครับ จอดไม่เป็นที่เป็นทางกันเลยครับ 
และอยากให้มีหลังคาลานจอดรถ 
 -  อุปกรณ์หรือที่ทดสอบทางกีฬาที่ทันสมัย 
 -  อุปกรณ์กีฬาบ้างชนิดมีจ านวนน้อยไม่พอกับจ านวนนิสิตที่เรียน 
 -  ห้องด้านล่าง ควรเปิดให้นิสิตได้เข้าใช้ เช่นการซ้อมเต้นแอโรบิค การฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ  
 -  มีตู้น้ าดื่มท่ีกรองน้ าและได้มาตรฐานกว่านี้ครับ เช่น ตรงชั้นล่างสุดที่ติดกับนี่นั่งยาว สนิม
เยอะมาก และที่ส าคัญต้องไม่เสียเงินด้วยครับ 
 -  อยากให้มีจุดวัดอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๓  ด้านการจัดกิจกรรม 
  -  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ กีฬาสานความสัมพันธ์พ่ีน้อง กีฬาระหว่างสาขา โดยต้อง
เช็คนิสิตว่ามีความเสี่ยงถ้าโรค โควิด-19 หรือไม่ ในกาารเข้าร่วม 
  -  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ถ้าสถานการณ์ดีขี้นอยากให้มีกิจกรรมท าให้พวกเราได้
พูดคุย รุ่นพ่ีพบรุ่นน้อง พบปะรุ่นพี่รุ่นน้องแบบเปิดกล้องออนไลน์ เล่นเกมสนุกๆ แบบออนไลน์ กิจกรรม
เล็กๆน้อยๆที่จะได้ท าร่วมกัน จะได้รู้จักและสนิทสนมกันมากข้ึน 
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  -  ศิษย์เก่าร่วมพูดคุยกับน้องๆ หรือกิจกรรมเปิดการอบรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  -  ถ้าสถานการณ์ดีขี้นอยากให้มีกิจกรรมรุ่นพ่ีพบรุ่นน้อง 
  -  หากว่าโควิด-19 ยังดีขึ้นไม่มากนักอยากให้งดไปก่อนครับ 
  -  จัดแข่งขันกีฬา แต่เป็นกีฬาE-sports 
  -  เกี่ยวกับเรื่องวิ่งในกิจกรรมรับน้อง ผมคิดว่าเราสามารถให้น้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่ง 
จากแอพท่ีสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ อาจมีการจัดกิจกรรมอะไรซักอย่าง เพ่ือเป็นการส่งเสริมประมาณนี้ 
  -  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับคณะอ่ืน เพ่ือแชร์ และขยายการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๒.๔  ด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 
  -  เว้นระยะห่าง ป้องกันตัวเองให้ดี ให้นิสิตสวมเหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
และอยากให้มีคนเฝ้าตรงที่ตรวจวัดอุณหภูมติลอดเวลา 
  -  ควรให้วัคซีนกับนิสิตทุกคน เพ่ือที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาลัยได้ อยากให้มีวัคซีนที่ทางคณะ
จะจัดขึ้นมาให้นิสิต เพื่อให้เราได้จัดการเรียนการสอนปกติ 
  -  ทางคณะควรจะมีการติดต่อกับทางรพ.ในชลบุรีที่เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน เพ่ือท าการจองวัคซีน
ให้เพียงพอต่อนิสิตของคณะ เพ่ือที่จะได้ท าให้สามารถเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้งได้รวดเร็วที่สุด 
  -  ควรคัดแยกคนที่มีบ้านในพ้ืนที่เสี่ยงกักตัวก่อนเรียนที่มหาวิทยาลัย 
  -  เป็นไปได้ก็อยากไปเรียนที่ตึกตัวต่อตัว แต่ก็เว้นระยะห่าง เพราะการเรียนออนไลน์บางที 
ถามก็ไม่ได้ มีงานกลุ่มก็คุยกันยากอีก เวลาไม่ได้เจอหน้ากัน 
  -  หากมีการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งได้ตรวจคัดกรองนิสิต กักตัวนิสิตก่อนเรียน อาจมีการให้
นิสิตตรวจเชื้อและแสดงผลยืนยัน ทั้งนี ้เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วแต่ความกรุณาของทางคณะ 
  -  มีมาตราการควบคุมโรคที่ให้ดีกว่าเดิม บุคลากรควรเป็นแบบอย่างที่ดี  เพื่อให้นิสิตได้เห็น 
และปฏิบัติตามในการระวังสถานการณ์โควิด 
 ๒.๕  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม 
  -  อยากให้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนมากกว่านี้ค่ะ รู้สึกว่านอกเรื่องมาก
เกินไป นิสิตไม่ได้คลายข้อสงสัย ค าถามที่นิสิตถามไปได้ค าตอบไม่ค่อยตรงตามที่ถาม 
  -  ควรลดค่าเทอมมากกว่า 10% ค่ะ เพราะเรียนออนไลน์ 
  -  ไม่ค่อยเข้าใจกับค าตอบ 
  -  อยากทราบว่าการเก็บชั่วโมง (150 ชม.) ทางคณะสามารถช่วยเหลือนิสิตได้อย่างไรบ้าง 
เพราะเนื่องจากสถานการณ์ที่ระบาด สามารถยกเลิกได้หรือไม่ เพราะนิสิตหลายคน ไม่ค่อยจะสะดวกท า  
ทั้งการเรียนไปด้วย เก็บชั่วโมงไปด้วย ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรค่ะ อยากให้เห็นใจนิสิตนิดนึงนะคะ 
  -  อยากให้คณะเห็นความส าคัญของนิสิตมากกว่านี้ 
  -  ในการประชุมออนไลน์ผ่านทาง facebook ทางคณะผู้บริหารและคนอ่ืนๆ ไม่สามารถตอบ
ได้ตรงค าถามที่นิสิตได้ถามไป ไม่มีการอธิบายอย่างชัดเจน และมีการหัวเราะขบขันกันในที่ประชุมกับค าถาม
ที่นิสิตได้ถามไป อยากให้ท่านมีวุฒิภาวะในที่ประชุมมากกว่านี้ค่ะ เพราะค าถามที่นิสิตถามไปนั้น เป็นค าถาม
ที่มีแต่ทางท่านที่สามารถตอบได้ แต่ถ้าค าถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ ท่านสามารถแจ้งได้เลยว่าเดี๋ยว
มาแจ้งภายหลัง ไม่จ าเป็นต้องอธิบายยืดยาว แต่ไม่ได้ใจความส าคัญ ขอบคุณค่ะ 
  -  อยากมีโรงอาหารเป็นของคณะเราเอง ผมเองไม่สามารถที่จะไปซื้อข้าวข้างกินทุกม้ือได้ 
เพราะมันราคาค่อนข้างสูง เลยขอเสนอแนะให้มีโรงอาหาร 
  -  ถ้าหากสถานการณ์นี้มีจนจบปี 4 โดยไม่ได้ฝึกงาน มีวิธีเตรียมการหรือสอนให้มีการฝึกงาน
หรือวิธีท างานจริงของเทรนเนอร์หรือโค้ชโดยทั่วไปแบบออนไลน์ในสถานการณ์นี้ หรือไม่ 
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ใบลงช่ือเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ 
การประชุม (ออนไลน์) ผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ประทับเวลา ชื่อ-นามสกุลของนิสิต รหัสนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา 
6/17/2021 10:09:10 นางสาวสตรีรตัน์ นิยม 62100214 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:09:15 นายสรรค์ปราชญ์ บ ารุง 63100061 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:09:39 นายวิศรุต แจ้งสวา่ง 63100157 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:11:11 นายสิรวิชญ์ แซต่ั้ง 63100162 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:11:57 นายธนพล กิจจินดาหรา 62100062 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:12:56 นายเอกรัตน์ หอมสมบตั ิ 63040085 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:15:39 นางสาวรัตติกาล กลิ่นพิกุล 62100257 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:16:21 นายพงษ์กร กาฬสุวรรณ 62100001 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:17:11 นางสาวชลธิชา ปิ่นด ี 62100227 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:17:29 นายธีรภัทร ์พัฒนปัญญาวงศ ์ 61100198 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:18:31 นายปิยะวัฒน ์ศิลาอาสน ์ 63100076 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:18:47 นายชินวัตร นครช ู 62100071 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:20:09 นายวุฒิศักดิ์ ไผ่แสวง 63100244 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:20:28 นายกุสุมภ ์ภิรมณ์จันทร ์ 62100166 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:21:34 นางสาวชุติมา คุ้มทอง 63100169 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:22:54 นายนนทิวัฒน์ เจริญรักษ ์ 63100141 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:29:56 นายกษิดี สมุทรานนท์ 61100095 4 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:31:38 นางสาวนิปุณ พรหมสกลุ 61100100 4 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:33:05 นางสาวพลอยภัทร มีอุดร 62100039 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:34:45 นางสาวจุฑาทิพย ์ เชิงกลาง 63100004 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:37:59 นายธีรศักดิ์ ค าใส 63100067 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:38:20 นายจิรานุวัฒน ์สุขสิงห ์ 63100107 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:38:30 นางสาวชนันท์ภัทร ์เลิศเดชกฤติพงศ์ 63100206 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:38:50 นายปิติคณุ จาตกะวร 63100182 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:40:02 นายสิรภพ ฤทธิรักษา 63100120 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
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ประทับเวลา ชื่อ-นามสกุลของนิสิต รหัสนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา 

6/17/2021 10:41:19 นางสาวปนัดดา เงางาม 62100114 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:44:00 นางสาวกนกนภา รักษ์ศิร ิ 63100022 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:44:23 นางสาววริญญา เลาะมดุ 63100154 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:46:28 นางสาวอทิตยา คล้ายสุวรรณโณ 62100163 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:48:17 นาย 63100098 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:48:27 นางสาวลลิตา ไชยจักร 63100190 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:48:30 นายธนากร ถาวรศริ ิ 62100237 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:48:37 นางสาวรตมิา อัจฉราโกศล 62100254 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:49:24 นางสาวปรณัฐ แซ่เซ้า 62100242 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:50:08 นายอิทธิพล ทองเสวก 63100021 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:50:41 นางสาวนภัสสร แก้วละมลุ 63100114 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:51:00 นางสาวทณวรรณ วิศภักดิ ์ 62100109 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:51:06 นายพิชญะ พันพิบูลย ์ 63100185 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:51:16 นางสาวศิรลิักษณ ์ผลกมล 61100217 4 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:51:17 นายเตชสิทธ์ิ สุริยาชัยวัฒนะ 62100024 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:52:00 นางสาววีนัส ดีอ๊อด 62100296 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:52:24 นางสาวอรวรรณ วงค์จันทร์ 63100065 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:52:30 นางสาวจัฟนีย์มะเด็ง 63100168 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:53:02 นายพศวีร์ ดอรอมาน 62100184 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:53:05 นายเตชพัฒน ์วัฒนสุภานนท์ 61100125 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:53:06 นายธนกร ห่วนก่ิม 63100066 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:53:15 นายนภัส นามทองต้น 63100176 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:53:25 นางสาวพรรณพนา ประกอบ 62100207 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:53:36 นางสาวณัฐชยาภรณ ์ป้องค าสิงห ์ 63100034 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:53:42 นายจักรรินทร ์พิรุณกาญจน ์ 62100017 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:53:44 นายเตชัส ธีระวุฒิพันธุ ์ 62100234 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:53:49 นางสาวสุชาดา โยธ ี 62100217 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:53:50 นายวีรภัทร สุวัฒนาภริมย ์ 63100118 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:53:55 นางสาวสุธนี มณีนพ 63100082 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:54:18 นายกฤตติกร ดลเสมอ 62100165 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:54:24 นายรัฐวัต ิรัตน์วิโรจน ์ 62100104 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:54:38 นางสาวชญานี งามล้วน 63100001 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:54:44 นายคณิน จงแจ้งกลาง 62100099 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 



- ๑๑ - 
 

ประทับเวลา ชื่อ-นามสกุลของนิสิต รหัสนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา 

6/17/2021 10:54:50 นางสาวช่อปาริชาต ิเข็มจัด 61100124 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:54:51 นางสาวมัลลิกา กิมานุวัฒน ์ 63100151 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:54:59 นายคณาวัชร ์จิรสินไพศาล 61100119 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:55:07 นางสาวสุพิชญา รัตนวิจิตร ์ 63100018 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:55:08 นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน 62100182 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:55:10 นางสาวกนกอร วงษ์แป้น 62100186 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:55:15 นางสาวอัลิปรยีา นารีนุช 63100230 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:55:16 นางสาวรุ่งธิวา ศรีเปีย่ม 63100068 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:55:19 นางาสวดวงกมล อาจทวีคูณ 62100233 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:55:22 นางสาวฐิตาพร นิกาจิ ๊ 62100228 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:55:23 นายนราวิชญ์ ไกรสาตรา 62100199 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:55:24 นางสาวกัลยทรรศน ์บุญมา 62100105 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:55:37 นายสิปปะชัย กาญจนภัทรกุล 63100024 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:56:00 นางสาวผ่องรพี แซ่ม้า 63100049 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:56:02 นายสิทธิภัทร เสนาะสวย 63100161 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:56:06 นางสาวนฤมล ช่ังทอง 62100034 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:56:22 นายวีระพงษ ์ ท่าประสาร 62100067 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:56:24 นายเอกรัตน์ หอมสมบตั ิ 63040085 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:56:25 นายทีปกร พวงธนะสาร 63100172 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:56:35 นายอนุชา อู่อ้น 61100148 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:56:42 นางสาวรุจิรา ใชยะ 62100259 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:56:46 นางสาวพิมพ์พิชชา เชิดฉาย 62100042 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:56:49 นายภีมเดช บุตรสา 63100007 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:56:54 นายธิติพงษ ์พูลทิพยานนท์ 63100073 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:56:56 นายยศพล โคตรชนะ 62100066 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:56:58 นายสหรักษ์ มากะเต 62100094 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:57:09 นายชาญชล สรัญวุฒิ 62100191 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:57:17 นางสาวธิญาดา บตุรพรหม 63100111 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:57:21 นายภาณุมาศ มุงเมือง 61100113 4 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:57:22 นางสาวฑิตฐิตา ตันตสิาโร 62100229 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:57:29 นายพีระพัศ ศรมีันตะ 63100148 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:57:35 นายศุภชัย ศรสีมบตั ิ 61100144 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:57:42 นายธนารักษ์ เสนารัตน ์ 63100173 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 



- ๑๒ - 
 

ประทับเวลา ชื่อ-นามสกุลของนิสิต รหัสนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา 

6/17/2021 10:57:43 นางสาวกรนิกา เหด็ตุม 63100164 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:57:48 นางสาวรุจิรา ใชยะ 62100259 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:57:49 นางสาวพิมพ์ลภสั สันติสุขโพธา 61100136 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:58:10 นายเทพฤทธ์ิ ยาม ี 62100183 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:58:11 นายอมรินทร์ นามมุงคุณ 62100090 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:58:16 นายธีรภัทร ์โชคชัยไพศาล 63100019 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:58:22 นายคุณานนท์ เนาวคณุ 62100276 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:58:24 นางสาวภิญญดา หวานเอี่ยม 62100065 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:58:29 นายธนากร ทองแถม 62100238 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:58:34 นายเมทัต ธานีวัฒน ์ 63100220 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:58:46 นายปิยะณัฐ มนต์ทอง 62100203 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:59:01 นางสาวธารารตัน ์โค้วกิม 61100056 4 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:59:12 นางสาวสุทธิดา ชาติพุทรา 62100087 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:59:24 นางสาวกุสุมา ดวงอาทิตย ์ 63100131 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 10:59:30 นางสาวสมรรถกฤษฎ ลีลาด 63100128 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 10:59:47 นายศรณัย์ภัทร คงเทพ 62100085 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 10:59:55 นางสาวพรรณประภา นาสมนึก 62100160 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:00:12 นางสาวมัทวัน พันธุ์มณ ี 63100219 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:00:28 นายพลภัทร ไทยภักด ี 62100208 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 11:00:37 นาย 63100130 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:01:38 นายปารเมศ สุวรรณด ี 62100244 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:01:53 นายปกรณ ์ศุภพิชยาดลุชัย 63100142 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 11:01:53 นายวรากร กรงรัมย ์ 62100260 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:02:34 นายอานัณย์ ภูวัฒนกูล 62100148 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:02:54 นางสาวภัทร อาจวิชัย 62100141 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:03:20 นางสาวผกาภรณ ์น้อยจันทร ์ 63100184 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:03:22 นางสาวศิวนันท์ บูรณเ์จรญิ 62100262 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:03:30 นางสาวรุ้งฟ้า ลม้ายทอง 61100019 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:03:56 นางสาวสุจติรา จรรยาธรรม 62100103 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:03:58 นางสาววรรณธนการ ดวงมาลา 62100127 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 11:04:00 นายคมชาญ กล้วยไม ้ 63100167 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:04:04 นางสาวอรวรรยา แข็งการ 62100180 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 11:04:42 นางสาวณัฐพร พานทอง 61100007 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 



- ๑๓ - 
 

ประทับเวลา ชื่อ-นามสกุลของนิสิต รหัสนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา 

6/17/2021 11:04:46 นายณดณ ณ บางช้าง 62100230 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:07:03 นายสิรวิชญ์ ดวงสว่าง 62100185 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:07:28 นายปกรณ ์ศุภพิชยาดลุชัย 63100142 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 11:08:20 นายจิตรกร จริยนพวงศ ์ 62100224 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:09:58 นายเดโชชัย ดากระบุศย ์ 63100088 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:11:12 นางสาวปานตะวัน ขอถือกลาง 62100287 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:14:35 นายสุทธิรักษ์ สสีรรค ์ 61100147 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:14:41 นายยุทธวัฒน์ ศาลาด ี 62100081 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:15:02 นายปรัตถกร พลีวรรณ 62100037 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 11:15:18 นางสาวธนพร ทิพย์ด ี 62100110 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:15:26 นางสาวแสงนภา คุ้มภัย 62100095 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:15:58 นายเทอดศักดิ ์มูฮ าหมัดอาร ี 63100110 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:17:52 นางสาวณัฐกานต ์แซ่อึ้ง 62100091 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:19:07 นายสุรภส โลบญุ 63100227 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:20:30 นายอภิศักดิ์ มดิชิด 61100025 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:21:46 นายพีรดนย ์เหมือนสนทอง 62100249 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:24:56 นางสาวณัชชา ทาแปง 63100170 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:26:54 นายวีรวิชญ ์พงศ์วราพิศาล 62100084 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:28:57 นางสาวอรทิวา แสนดี 63100122 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:29:58 นางสาวอรทิวา แสนดี 63100122 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:30:36 นายปัญญากร เกื้อนุ้ย 62100243 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:31:05 นางสาวธิติยา ค่ ายัง 62100137 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:31:08 นางสาวอรทิวา แสนดี 63100122 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:36:55 นางสาวชุติมด ีแก้วสีมหาวงค ์ 62100133 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:42:39 นายธีธัช จันทร์ศิร ิ 63100089 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:43:32 นายศิรวิทย์ ช่างซอ 63100013 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 11:44:03 นายเมธาพร มณฑา 63100152 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 11:53:56 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 62100267 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:56:03 นางสาววรรณิกา เทพประสิทธ์ิ 63100080 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:56:14 นายธันยบูรณ ์แสวงม ี 62100136 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:56:30 นายสิทธิพร สุวรรณ์มณีย ์ 62100266 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 11:58:16 นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน 62100182 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 12:01:14 นายกฤษณะ โตวา 62100274 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 



- ๑๔ - 
 

ประทับเวลา ชื่อ-นามสกุลของนิสิต รหัสนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา 

6/17/2021 12:07:57 นางสาวศิรดา วงษ์มา 63100224 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 12:08:51 นายสรวญิญ์ แสวงด ี 61100145 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 12:12:52 นายสธนชน สุจรติ 63100119 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 12:15:04 นายเอกพิสิษฐ์ พิทย์ลดาพร 63100105 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 12:17:51 นางสาว 61100201 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 12:25:01 นายกลวัชร คงบรรจง  62100220 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 12:28:41 นางสาวพิชิตา พวงแก้ว 61100201 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 12:44:55 นางสาวภัทรลดา พิมพ์ทอง 63100079 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 13:26:47 นางสาวศดาพร แซ่ฟุ้ง 61100206 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 13:32:57 นายธนกฤต พลภักด ี 62100135 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 13:45:13 นายกองทัพ สาค าม ี 62100221 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 14:05:04 นายกฤษณะ โตวา 62100274 3 สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

6/17/2021 15:12:21 นายธวัชชัย พรมศร 62100239 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 15:20:56 นายธีรโชต ิวงศ์กลิ่นกรุด 63100140 2 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 16:04:18 นางสาวธารารตัน ์โค้วกิม 61100056 4 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/17/2021 17:12:34 นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน 62100182 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 17:43:01 นางสาวพรศิริ เสาเวยีง 61100200 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 19:19:28 นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน 62100182 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 19:44:01 นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน 62100182 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/17/2021 22:37:47 นางสาวชิษณุชา บัวเผื่อน 62100182 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/18/2021 12:15:51 นายบริรักษ์ หงส์ธนวัฒน์ 63100178 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/18/2021 15:25:15 นายจักรรินทร ์พิรุณกาญจน ์ 62100017 3 การจัดการและการสอนกีฬา 

6/20/2021 10:22:42 นางสาวชุติมา คุ้มทอง 63100169 2 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

6/21/2021 19:16:42 นางสาวนิชาภา ตันติชลานนท์ 62100138 3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

 







 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/๐๒๓๔  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการถ่ายทอดสดการประชุมนิสิตและประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กร (ดร.วัชชริน 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 ๐๒๕๕ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายในการจัดประชุมออนไลน์  
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมผู้บริหาร 
พบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒-๔ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)  
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของคณะฯ เนื่องในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ 
ในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ และการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
ให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของนิสิตและมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมและบรรยาย ตามก าหนดการ ดังนี้ 

๑) การจัดประชุมผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒-๔ ประจ าภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และถ่ายทอดสดทาง Page  
Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University 

๒) การจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และถ่ายทอดสดทาง Page  
Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University 
 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลในการบรรยายเป็นไฟท์เอกสาร Power Point Presentation  
มาที ่นายอัฐพร โสวัตร์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ก่อนวันจัดกิจกรรม ๒-๓ วัน เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
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              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 ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ 
- 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  



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ 
- 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 ๐๒๕๕ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายในการจัดประชุมออนไลน์  
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมผู้บริหาร 
พบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒-๔ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)  
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของคณะฯ เนื่องในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ 
ในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ และการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
ให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของนิสิตและมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมและบรรยาย ตามก าหนดการ ดังนี้ 

๑) การจัดประชุมผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒-๔ ประจ าภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และถ่ายทอดสดทาง Page  
Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University 

๒) การจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และถ่ายทอดสดทาง Page  
Facebook: Faculty of Sport Science, Burapha University 
 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลในการบรรยายเป็นไฟท์เอกสาร Power Point Presentation  
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และส่งต่อให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรในการจัดเตรียมความพร้อมการประชุมออนไลน์ต่อไป 
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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 ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ 
- 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  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  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานคณบดี โทร. ๒๐๖๐ 
ที่  อว ๘๑๑๕/ว ๒๓๓ วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์) และ 
        โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ออนไลน์)   
 

เรียน  คณาจารย์และบุคลากร  
 

 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ 
สื่อสารองค์กร และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนการเปิด 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑.  การจัดประชุมผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒-๔ (ออนไลน์) 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University”  
วัตถุประสงค์ “เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานของคณะฯ ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
จากนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ” 
 ๒.  การจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ชั้น ๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ถ่ายทอดสดทาง Page Facebook “Faculty of Sport Science, Burapha University”  
วัตถุประสงค์ “เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ และความร่วมมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
ของนิสิต ระหว่างผู้ปกครอง นิสิตใหม่ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
จากผู้ปกครองและนิสิตใหม่ในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ” 
     ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของการจัดงาน คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประชุมออนไลน์ผู้บริหารพบนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒-๔ (ออนไลน์) ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัด 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ออนไลน์) ตามระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ และช่องทางการถ่ายทอดสดดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียด 
ตามก าหนดการดังแนบ 
 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ และช่องทาง
การถ่ายทอดสดดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 

 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 


