
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ BUU Sport Science Volunteer 

กิจกรรม “อาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร 
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)” 
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ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ BUU Sport Science Volunteer 
กิจกรรม “อาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร 

ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)” 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 
๑.  ชื่อโครงการ 

  โครงการ BUU Sport Science Volunteer กิจกรรม “อาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคล 
เข้าออกอาคารตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)” 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

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

๔.  ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

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

 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 ด้านสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
 ด้านการมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม 
 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 ด้านศักยภาพการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านสุนทรียารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ 
            ซึ่งวัฒนธรรมไทย     

 



- ๒ - 
 

    ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ            ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม            ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม 
    ด้านวิชาการ                               อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 

๕.  ความสอคล้องต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ 
  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

   ในแผนปฏิบัติงาน   นอกแผนปฏิบัติงาน 

๗.  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 

   ต่อเนื่อง     ใหม่ 

๘.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การผลิตบัณฑิต” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร”  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ “การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน” 

๙.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 การพัฒนานิสิตนักศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “วิธีการที่นิสิตนักศึกษาเติบโต ก้าวหน้า หรือการ 
เพ่ิมพูนความสามารถในการพัฒนาของตน จากการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” (Evans, Forney, Guido,  
Patton & Renn, 2010, p. 6) ในขณะที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF: HEd) มุ่งเน้นแนวทางท่ีครอบคลุมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตามท่ีก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ประกอบด้วยคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพของนักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีผ่านกระบวนการขัดเกลาและ 
บ่มเพาะจากสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของชาติและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)  
 ซ่ึงตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๐๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ (แนวปฏิบัติในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการคัดกรอง 
ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ (ข้อ ๓) ให้ส่วนงานจัดให้มีการควบคุมการผ่านเข้าออกพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยต้องสามารถ 
คัดกรองความเสี่ยงของบุคคลที่ผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลา และ (ข้อ ๔) ระบบคัดกรองความเสี่ยง อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย และการให้บริการแอกอฮอล์ล้างมือ 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้จัดโครงการ BUU Sport Science Volunteer กิจกรรม “อาสาสมัคร 
ตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  
(COVID-19)” เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนิสิต ในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยในการจัดนิสิตอาสาสมัครควบคุม 
คัดกรองความเสี่ยงของบุคคลในการเข้าออกพ้ืนที่ภายในอาคาร โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรมในเฟสที ่๒ 
ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่วันละ ๓ ช่วงเวลาๆ ละ ๑ คน ไดแ้ก่ ช่วงที่ ๑  
เวลา 07:00 - 11:00 น. ชว่งที่ 2 เวลา 11:00 - 15:00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 15:.00 - 19:00 น. 

๑๐.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                ๑)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนิสิต  
ในการท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 
 ๒)  เพ่ือด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยในการจัดนิสิตอาสาสมัครควบคุมคัดกรอง 
ความเสี่ยงของบุคคลในการเข้าออกพ้ืนที่ภายในอาคาร 

๑๑.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

  การปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกวันจันทร์-วนัศุกร์ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้ 
  -  ช่วงที่ ๑ เวลา 07:00-11:00 น.  
  -  ช่วงที่ 2 เวลา 11:00-15:00 น.  
  -  ช่วงที่ 3 เวลา 15:.00-19:00 น. 

๑๒.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

                ๑)  นสิิตอาสาสมัคร  จ านวน ๘ คน 
                 ๒)  ผู้บริหารและบุคลากรที่ควบคุมดูแล จ านวน ๒ คน 
 รวมทั้งหมด        จ านวน ๑๐ คน 

๑๓.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 
แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ 
ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานโครงการ 

     

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
๒) จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขออนุมัติ      
๓) ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และจัดประชุม
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
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แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ 
๔) ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อม      
๕) ด าเนินการปฏิบัติงานตามตารางงาน      
ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
๖) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยเก็บรวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
ในแต่ละวันเพื่อแก้ไขปัญหาในวันต่อไป 

     

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 

     

๑๔.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 โครงการ BUU Sport Science Volunteer กิจกรรม “อาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออก 
อาคาร ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ช่วงที่ ๒ เพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนิสิต ในการท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม  
และด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยในการจัดนิสิตอาสาสมัครควบคุมคัดกรองความเสี่ยงของบุคคล 
ในการเข้าออกพ้ืนที่ภายในอาคาร โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมอาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่วันละ ๓ ช่วงเวลาๆ ละ ๑ คน ดังนี้  
  ช่วงที่ ๑ เวลา 07:00-11:00 น.  
  ช่วงที่ 2 เวลา 11:00-15:00 น.  
  ช่วงที่ 3 เวลา 15:.00-19:00 น. 

๑๕.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
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๑๖.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑)  นิสิตเกิดจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม ในการท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกพ้ืนที่ภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนิสิตผู้อ่ืนในการประพฤติปฏิบัติตน 
 ๒)  คณะฯ ได้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยในการจัดให้มีผู้ควบคุมคัดกรองความเสี่ยง 
ของบุคคลในการเข้าออกพ้ืนที่ภายในอาคาร เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

๑๗.  การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมจากครั้งท่ีผ่านมา 

 - 

๑๘.  ผลส าเร็จของโครงการ 

 นิสิตอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ครบตามช่วงเวลาที่ก าหนดในโครงการ 

๑๙.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้ 

 มีนิสิตบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณภูมิและสวมหน้ากากอนามัยเข้ามายังพ้ืนที่
ภายในอาคารเรียน      

๒๐.  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 -  ควรมีป้ายหรือข้อบังคับที่ชัดเจนในการประกาศให้นิสิตทราบถึงความส าคัญของการตรวจวัด
อุณหภูมิและด าเนินการตามมาตรการ      
    -  การท างานแบบนี้ โอเคแล้วค่ะ ตารางเหมาะกับเวลาว่างของนิสิต      
 -  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีวินัยมากขึ้นและมีความตรงต่อเวลา      
    -  อยากให้มีนิสิตอาสาสมัครมาร่วมกันปฏิบัติงานเยอะๆ      
    -  อยากให้มีสติ้กเกอร์ติดคนที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว จะได้ไม่ต้องตรวจซ้ าอีกหลายรอบ 
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ก าหนดการ  

โครงการ BUU Sport Science Volunteer กิจกรรม “อาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร 
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)”  

ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
20 - 25 สิงหาคม 

2563 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตอาสาสมัคร  
เข้าร่วมโครงการBUU Sport Science Volunteer ช่วงที่ 2 

 

27 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องแอโรบิก ชั้น 1 

ประชุมนิสิตอาสาสมัคร เพื่อชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
และจัดเวลาการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 

 

1 กันยายน - 
31 ตุลาคม 2563 

 

นิสิตอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร 
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 07:00 - 18:00 น. 
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ 
 -  ช่วงที่ 1 เวลา 07:00-11:00 น.  
 -  ช่วงที่ 2 เวลา 11:00-15:00 น.  
 -  ช่วงที่ 3 เวลา 15:.00-18:00 น. 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ BUU Sport Science Volunteer 

กิจกรรม “อาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร 
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

นันทิพร

อริโย
ธนัฐตา

หมายเหตุ    - นิสิตอาสาสมัครหน่ึงคนจะปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 2 วัน
              -  ในการปฏิบัติงานแต่ละช่วง ถ้ามีนิสิตอาสาสมัคร 3-4 คนในช่วงเวลาน้ัน สามารถแบ่งช่วงเวลาสลับกันไปพักได้ไม่เกิน 1 ชม./คน ในกรณีท่ีมีผู้เข้าออกอาคารเป็นจ านวนน้อย

สมุทร
สุวรรณา

ปิยวัฒน์

อังคาร

จันทร์
ฐิตินนท์

ธีรุตม์ ภัทรา
เจตรินนันทิพร

ตารางปฏิบัติงาน

วัน/เวลา
ตารางปฏิบัติงานนิสิตอาสาสมัคร

ธีรุตม์
ฐิตินันท์

ปิยะวัฒน์
สริญญา

จิรานุวัฒน์

ศุภวัฒน์
วศธร

ณัฐกฤตา
พุธ

ธิญาดา
สริญญา

จิรานุวัฒน์

อัลิปรียา
สุนิตา

ภัทรา
สุวรรณา
เจตริน
สมุทร

ฐิตินนท์
ศุกร์

มุกขลิน
รพีพัฒน์

พฤหัสบดี

รสริน
ศิริลักษณ์
นงค์นรีญา

ศุภวัฒน์
สมพล

อริโย
ธนัฐตา

ธนัฐตา
ฐิตินันท์
รสริน

ศิริลักษณ์

โครงการ BUU Sport Science Volunteer กิจกรรม "อาสาสมัครตรวจชคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)"
เฟสท่ี 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563

นงค์นรีญา
อัลิปรียา
สุนิตา

อริโย

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 ช่วงท่ี 3

มุกขลิน
รพีพัฒน์



ระยะเวลาปฏิบัติงาน
(ช่ัวโมง)

1 นายฐิตินนท์ วงษ์วัน 63100108 1 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 15
2 นายธนกร ตาพาลี 63100071 1 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 16
3 นายอภิวัฒน์ ลุนทอ 63100201 1 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 16
4 นายศุภวัฒน์ แก้วจันทร์ 63100060 1 การจัดการเเละการสอนกีฬา 10
5 นางสาววผ่องรพี แซ่ม้า 63100049 1 การจัดการเเละการสอนกีฬา 12
6 นางสาวมัลลิกา กิมานุวัฒน์ 63100151 1 การจัดการเเละการสอนกีฬา 3
7 นางสาวชุติกาญจน์ สีหาบุต 62100193 2 การจัดการเเละการสอนกีฬา 4
8 นายธีรุต ม์ บุญชม 60100101 4 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 7
9
10

83รวมท้ังหมด
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานคร้ังน้ีจากผู้ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานช่วงต่อไปจากผู้ปฏิบัติงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานของนิสิตอาสาสมัคร
โครงการ BUU Sport Science Volunteer กิจกรรม “อาสาสมัครตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคาร

ตามมาตรการและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)”
ช่วงท่ี 2 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รหัสนิสิต ช้ันปี สาขาวิชา

















 

 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวิทยาลยับรูพา  
ขอมอบประกาศนยีบตัร 

ฉบบันี้ ใหไ้วเ้พือ่แสดงว่า 

 
 

นายธนกร ตาพาล ี

เป็นผูมี้จติอาสา มีความเสยีสละ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และสงัคมส่วนรวม 
ในการเขา้ร่วมโครงการ BUU Sport Science Volunteer ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กจิกรรม “ตรวจคดักรองบคุคลเขา้ออกอาคารเรยีน ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19” 
รวมจ านวน ๑๖ ช ัว่โมง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ขอจงมีความสขุ ความเจรญิ ดว้ยจตุรพธิพร เทอญ 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นฤพนธ์ วงศจ์ตุรภทัร) 

คณบดคีณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

 



 

 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวิทยาลยับรูพา  
ขอมอบประกาศนยีบตัร 

ฉบบันี้ ใหไ้วเ้พือ่แสดงว่า 

 
 

นางสาวผ่องรพ ีแซ่มา้ 

เป็นผูมี้จติอาสา มีความเสยีสละ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และสงัคมส่วนรวม 
ในการเขา้ร่วมโครงการ BUU Sport Science Volunteer ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กจิกรรม “ตรวจคดักรองบคุคลเขา้ออกอาคารเรยีน ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19” 
รวมจ านวน ๑๒ ช ัว่โมง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ขอจงมีความสขุ ความเจรญิ ดว้ยจตุรพธิพร เทอญ 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นฤพนธ์ วงศจ์ตุรภทัร) 

คณบดคีณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

 



 

 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวิทยาลยับรูพา  
ขอมอบประกาศนยีบตัร 

ฉบบันี้ ใหไ้วเ้พือ่แสดงว่า 

 
 

นายอภิวฒัน ์ลนุทอ 

เป็นผูมี้จติอาสา มีความเสยีสละ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และสงัคมส่วนรวม 
ในการเขา้ร่วมโครงการ BUU Sport Science Volunteer ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กจิกรรม “ตรวจคดักรองบคุคลเขา้ออกอาคารเรยีน ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19” 
รวมจ านวน ๑๐ ช ัว่โมง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ขอจงมีความสขุ ความเจรญิ ดว้ยจตุรพธิพร เทอญ 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นฤพนธ์ วงศจ์ตุรภทัร) 

คณบดคีณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

 



 

 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวิทยาลยับรูพา  
ขอมอบประกาศนยีบตัร 

ฉบบันี้ ใหไ้วเ้พือ่แสดงว่า 

 
 

นายอภิวฒัน ์ลนุทอ 

เป็นผูมี้จติอาสา มีความเสยีสละ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และสงัคมส่วนรวม 
ในการเขา้ร่วมโครงการ BUU Sport Science Volunteer ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กจิกรรม “ตรวจคดักรองบคุคลเขา้ออกอาคารเรยีน ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19” 
รวมจ านวน ๑๖ ช ัว่โมง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ขอจงมีความสขุ ความเจรญิ ดว้ยจตุรพธิพร เทอญ 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นฤพนธ์ วงศจ์ตุรภทัร) 

คณบดคีณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

 



 

 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวิทยาลยับรูพา  
ขอมอบประกาศนยีบตัร 

ฉบบันี้ ใหไ้วเ้พือ่แสดงว่า 

 
 

นายฐติินนท์ วงษว์นั 

เป็นผูมี้จติอาสา มีความเสยีสละ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และสงัคมส่วนรวม 
ในการเขา้ร่วมโครงการ BUU Sport Science Volunteer ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กจิกรรม “ตรวจคดักรองบคุคลเขา้ออกอาคารเรยีน ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19” 
รวมจ านวน ๑๕ ช ัว่โมง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ขอจงมีความสขุ ความเจรญิ ดว้ยจตุรพธิพร เทอญ 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นฤพนธ์ วงศจ์ตุรภทัร) 

คณบดคีณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

 


