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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการ 
ประจ ามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ.2560 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดให้มีระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2/2542) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการสวัสดิก ารประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
สวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งและผู้แทนจากคณะ/ ส านักที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการประจ าคณะ/ ส านัก หน่วยงานละ 1 คน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 
2560 คณะกรรมการสวัสดิการครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ 1051/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจ า
มหาวิทยาลัยฯ สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 20 
สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 

1. กรรมการโดยต าแหน่ง 
  1.1 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล   ประธาน 
  1.2 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  กรรมการ 
  1.3 ผู้อ านวยการส านักงานคลัง   กรรมการ 
  1.4 ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ มจธ.  กรรมการ  

1.5 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. กรรมการ 
  1.6 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
  1.7 นักบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 1.8 นักบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ  

     ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. กรรมการที่มาจากผู้แทนของหน่วยงาน 

  2.1 นางสาวอรจิรา ดีสวัสดิ์   ผู้แทน มจธ.ราชบุรี 
  2.2 นางสมใจ  เชยเสงี่ยม  ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  2.3 นางวิราทิพย์  ดามาพงษ์  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ 
  2.4 นางณัฐรดา  แก้วงามลอย  ผู้แทนคณะทรัพยากรชีวภาพ 

และเทคโนโลยี 
  2.5 นางสาวศิริรัตน์ บัณฑิตขจร  ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  2.6 นายอัญชนะ  กิจสัมพันธ์  ผู้แทนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
        และเทคโนโลยี 
  2.7 นางวันทนา  เจริญราษฎร์  ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ 
  2.8 นางกุสุมา  บุหงาแดง  ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        และการออกแบบ 
  2.9 นางสาวกิตติมา ระดิ่งหิน   ผู้แทนคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
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  2.10 นางธนัญชนก พุ่มพวง   ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ 
นวัตกรรม 

  2.11 นางสาวสุรีรัตน์ เหมือนปิ๋ว  ผู้แทนส านักบริหารอาคารและสถานที่ 
  2.12 นางรุ่งนภา  เตาทองนันตสิน  ผู้แทนส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี 
  2.13 นางอุดมพร  เพ็ชรรัตน์  ผู้แทนส านักหอสมุด 
  2.14 นางสาวสมหญิง บัณฑิตขจร  ผู้แทนส านักคอมพิวเตอร์ 
  2.15 นายอภินันท์ ไวยศิลป์   ผู้แทนส านักสวนอุตสาหกรรม 
  2.16 นางอุทัยวรรณ นิลกระจ่าง  ผู้แทนสถาบันพัฒนาและฝึกอบรม 
        โรงงานต้นแบบ  
  2.17 นางสาวณัฏฐา รักการดี   ผู้แทนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
  2.18 นางสาวศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์  ผู้แทนสถาบันการเรียนรู้ 

2.19 นางสาวสุทิพา แซ่ตัน   เหรัญญิก 
 
 โดยคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่ศึกษาและเสนอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสวัสดิการให้มี
ประสิทธิภาพ พิจารณาการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย ติดตามการปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ของบุคลากรตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมทั้งรายงานสรุปการ
ด าเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการสวัสดิการประจ า มจธ. เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
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ในรอบปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีบุคลากรจ านวน 2,210 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสวัสดิการและด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรจน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการประจ า
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขปได้ ดังนี้ 

  
 
 

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยได้จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยส ารวจความ
ต้องการฉีดวัคซีนและด าเนินการฉีดวัคซีนให้บุคลากรระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่ง
จัดซื้อวัคซีนจากบริษัท Sanofi Pasteur ราคาเข็มละ 350 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 832 คน รวม
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 291,200 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบเวชภัณฑ์
พยาบาล  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 2560 พบว่าบุคลากรที่ฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และในปีต่อไปหากมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการจัดฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าฉีดแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 96.3 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ.2560 

1. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
ประจ าปี 2560 
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 คณะกรรมการสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย จัดโครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เช่น ลูกจ้างโครงการ บุคลากร
ของหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย บิดา มารดา คู่สมรสของบุคลากร เป็นต้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม – 22 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร มจธ. ตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพ่ือประเมินสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและค้นหาความผิดปกติของร่างกายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงพยาบาลบางปะกอก 1 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพทั้งหมด 2 ,041 คน แบ่งเป็นบุคลากร มจธ. จ านวน 1,725 คน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 316 คน  
 

ประเภทของผู้รับบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัย 1,665 86.2 1,725 84.5 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 267 13.8 316 15.5 

รวม 1,932 100.0 2,041 100.0 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการตั้งแตป่ี 2559 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ร้อยละของผู้รับบริการแยกตามประเภทตั้งแตป่ี 2559 – 2560  
 

 ค่าใช้จ่ายเฉพาะบุคลากร มจธ. รวมเป็นเงิน 1,102,630 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันหกร้อยสามสิบ-
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณดังนี้ 
 1. งบกรมบัญชีกลางจ านวน 367,970 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
 2. งบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยจ านวน 734,660 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

 
 
 

2. สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจ าปี 
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สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอ็กซเรย์ปอด โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 1.1 เพศและอายุ บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพจ านวน 1,725 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
1,024 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35-50 ปี จ านวน 779 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
1.2 ผลการตรวจ 

 จากการประเมินสุขภาพ บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพจ านวน 1,725 คน โดยส่วนใหญ่ค่า 
BMI ปกต ิจ านวน 616 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาเริ่มมีภาวะอ้วน (ค่าระหว่าง BMI 25-
29.9) จ านวน 473 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมจากปี 2559 รายละเอียดดังนี้ 

 

ดัชนีมวลกาย  (ค่า BMI) 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ค่า BMI  น้อยกว่า 18.5 (ผอม) 104 6.3 93 5.4 
ค่า BMI  ระหว่าง 18.5-22.9 (ปกติ) 637 38.8 616 36.1 
ค่า BMI  ระหว่าง 23-24.9 (น้ าหนักเกิน) 332 20.2 340 19.9 
ค่า BMI  ระหว่าง 25-29.9 (มีภาวะอ้วน) 416 25.3 473 27.7 
ค่า BMI  มากกว่า 30 (อ้วนมาก) 154 9.4 185 10.8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ร้อยละบุคลากรผู้รับบริการแยกตามเพศ  
ปี 2559 - 2560 

 
 

รูปที่ 3 ร้อยละบุคลากรผู้รับบริการแยกตามช่วงอายุ 
ปี 2559 - 2560 

 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของบุคลากร ปี 2559 - 2560 
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 เอกซเรย์ปอด จากการตรวจเอ็กซเรย์ปอด พบว่าส่วนใหญ่มีผลตรวจปกติ จ านวน 1 ,480 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.3 และผลตรวจผิดปกติจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ความผิดปกติที่
ตรวจพบ ได้แก่ พังผืดที่ปอด, หัวใจโต, ปื้นทึบที่ปอด, ตุ่มเนื้อที่ปอด, ก้อนเนื้อที่ปอด, ปอด
อักเสบเรื้อรัง, กระบังลมซ้ายโป่ง 

 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 การตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) พบปัญหาซีดจ านวน 27 คน (ร้อยละ 1.6)   
 การตรวจพิเศษพบว่า มีภาวะเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) จ านวน 11 คน (ร้อย

ละ 5.9) ภาวะเสี่ยงมะเร็งทั่วไป (CEA) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.5) ภาวะเสี่ยงมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ IFOBT ในอุจจาระจ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.8)  

 ภาวะบ่งชี้การใช้ยาและพิษของสุรา GGT (g-GT) จ านวน 9 คน (ร้อยละ 10.2) 
 การคัดกรองตัวบ่งชี้ภาวะไตเสื่อมเริ่มต้น (Micro albumin ในปัสสาวะ) พบว่ามีภาวะ

ไตเสื่อมเล็กน้อยจ านวน 75 คน (ร้อยละ 4.9)  
 ผลการตรวจสารเคมีในเลือดผิดปกติ รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

รายการตรวจ 
ปี 2560 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ตรวจสมรรถภาพตับ AST 11 0.6 

ตรวจสมรรถภาพตับ ALT 71 4.1 

ตรวจสมรรถภาพตับ ALP 16 0.9 

ตรวจไขมันในเลือด Triglycerides (>150 mg/dl) 345 20.1 

ควบคุมไขมันในคอเลสเตอรอล HDL-C (<35mg/dl) 40 2.3 

ไขมันบ่งชี้ภาวะเสี่ยงเสน้เลือดอุดตัน LDL-C (>130mg/dl) 745 43.4 

Cholesterol มีความเสี่ยงสูง (>240 mg/dl) 309 18.0 

ตรวจดูโรคเกาต์ Uric acid 83 4.8 

ตรวจสมรรถภาพไต (ระดับ BUN) 2 0.2 

ตรวจสมรรถภาพไต (ระดับ Creatinine) 35 2.0 

มีความเสี่ยงภาวะโรคเบาหวาน (>125 mg/dl) 52 3.0 

 

รูปที่ 4 ร้อยละค่าดัชนีมวลกาย (ค่า BMI) ปี 2559 - 2560 
 
 

ตารางที่ 3 จ านวนคนท่ีมีผลการตรวจสารเคมีในเลือดผิดปกต ิ
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2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
 ด าเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีบุคลากรเข้า
รับการตรวจทั้งหมด 537 คน ผลการตรวจปกติไม่พบมะเร็งปากมดลูกท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

 
3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   
 ด าเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ดังนี้ 

 
จ านวน/ร้อยละ ปกต ิ ผิดปกติ ประเภทของความผิดปกติ 

ผู้เข้ารับการตรวจ 163 คน 162 1 หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ มีโอกาสเกิดภาวะ  
“หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน” 

คิดเป็นร้อยละ 99.39 0.61 
 

4. Mammogram และ U/S Breast  
 ด าเนินการตรวจโดยบริษัท ภูมิรังสี จ ากัด ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ดังนี้ 
 

จ านวน/ ร้อยละ ปกต ิ ผิดปกติ ประเภทของความผิดปกติ 

ผู้เข้ารับการตรวจ 50 คน 27 23 1. ถุงน้ าในเต้านม 19 คน 
2. หินปูนในเต้านม 3 คน 
3. ก้อนเนื้อที่รักแร้ 1 คน 
4. ก้อนไขมันที่เต้านม 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.00 46.00 

 
5. Ultrasound Upper & Lower Abdomen  
 ด าเนินการตรวจโดยบริษัท ภูมิรังสี จ ากัด ในวันที่ 10 – 11, 15 – 16 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ดังนี้ 
 

จ านวน/ ร้อยละ ปกต ิ ผิดปกติ ประเภทของความผิดปกติ 

ผู้เข้ารับการตรวจ 273 คน 146 127 1. ไขมันพอกตับ (Fatty Liver) 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ  53.48 46.52 2. ถุงน้ าท่ีรังไข่ 19 คน 

3. นิ่วในถุงน้ าดี 17 คน 
4. เนื้องอกในมดลูก 15 คน 
5. มดลูกโต 9 คน 
6. นิ่วในไต 4 คน 
7. ถุงน้ าในไต 4 คน 
8. ต่อมลูกหมากโต 3 คน 
9. ม้ามโตเล็กน้อย 3 คน 
10. ถุงน้ าท่ีตับ 3 คน 
11. ติ่งเนื้อในถุงน้ าดี 1 คน 

  
หมายเหตุ  ผู้รับบริการ 1 คน อาจมีความผิดปกติมากกว่า 1 ประเภท 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยได้ก าหนด KPI ส าหรับโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 ดังนี้ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตัวชี้วัดที่ 1 :  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกับ
โครงการที่จัดให้ในระดับมากขึ้นไป จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ซึ่งส ารวจและสรุปผลโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีผู้ส่งแบบ
ประเมินทั้งสิ้น 1,467 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 เพศชาย ร้อยละ 38.3  เพศหญิง ร้อยละ 52.8  
และไม่ระบุเพศ ร้อยละ 8.9 ผลสรุปคือ ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจกับโครงการที่จัดให้ในระดับมากขึ้นไป 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้ที่พบความผิดปกติได้รับทราบผลการตรวจที่บ่ง
บอกว่ามีแนวโน้มผิดปกติเพ่ือขยายผลไปสู่การได้รับการรักษาที่ถูกต้อง กลุ่มงานบริการสุขภาพ
และอนามัยได้ดูแลและติดตามให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกรายให้ได้รับผลสรุปการตรวจ
สุขภาพครบ เช่น สมุดประเมินสถานะสุขภาพ (Health Assessment & Health Status 
Report) ของคณะเทคนิคการแพทย์ รายงานผลตรวจจาก รพ.บางปะกอก 1 ส าหรับผู้ที่เข้ารับ
การตรวจและมีผลการตรวจที่ผิดปกติ กรณีเจ้าตัวยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลกับกลุ่มงานบริการ
สุขภาพฯ จะติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรค การเห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการพัฒนาแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือให้มีสุขภาพด ีและเป็นก าลังส าคัญขององค์กรและสังคมประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 



 
9 

 
 
 มติคณะกรรมการสวัสดิการประจ า มจธ. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 มีมติ
อนุมัติให้ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุไปแล้วเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.2560 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มงาน
บริการสุขภาพและอนามัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของลูกจ้างประจ า มีลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ไปแล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจ านวน 19 คน รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 19,070 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบาท
ถ้วน) โดยเบิกจากงบกองทุนสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 
 
 

 ปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินสวัสดิการงานศพให้แก่บุคลากรรวมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นเงิน 
218,975 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบกองทุนสวัสดิการประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดดังนี้   

4.1 เงินสวัสดิการช่วยงานศพบิดา มารดาและคู่สมรสของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
     และลูกจ้างมหาวิทยาลัย รายละ 3,000 บาท จ านวน 43 ราย เป็นเงิน 129,000 บาท  
     (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
4.2 เงินสวัสดิการช่วยงานศพบุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยรายละ  
     5,000 บาท จ านวน 7 ราย เป็นเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
4.3 ค่าน้ าดื่มให้เจ้าภาพงานศพจ านวน 45 ราย รวมเป็นเงิน 39,975 บาท (สามหมื่นเก้าพัน- 
     เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

  4.4 จัดพวงหรีดและยานพาหนะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมงานศพในวันที่ 
     มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพและวันที่ฌาปนกิจ/ ฝัง พระราชทานเพลิงศพ/ พระราชทานดิน 

 
 
 
 

 ปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุที่
ครบเกษียณอายุ ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี 
ชั้น 3 (โรงยิม) โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานและรศ.ดร.ศักรินทร์   
ภูมิรัตน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ
จ านวน 36 ท่าน รายนามดังนี้  
 พนักงาน 

1. นายกรีธา  มาทัพ  สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
2. นางกิ่งแก้ว  ผลตระกูล สังกัด ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
3. ดร.กิจจา  เทพศิริ  สังกัด สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
4. น.ส.งามวิไล  อรกิจวิโรจน์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ผศ.เจริญ  สุนทราวาณิชย์ สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. การตรวจสุขภาพประจ าปีของลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุไปแล้ว 

4. การจัดสวัสดิการงานศพ 

5. งานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจ าปี 2560 
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6. น.ส.ดารณี  วารีทิพย์ขจร สังกัด ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. น.ส.ธัญชนก  นิธิสกุล  สังกัด ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
8. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.พิชิต  ฤกษนันทน์ สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
11. น.ส.ยุพิน  รอดพ้น  สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
12. ศ.ดร.วิโรจน ์ บุญอ านวยวิทยา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. ผศ.ดร.วีระ  โลหะ  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. รศ.ดร.ศิริชัย เทพา  สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
15. นางศิริพร  ผู้ภักด ี  สังกัด ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
16. น.ส.สมปอง  ยิ้มละมัย สังกัด ส านักหอสมุด 
17. อาจารย์สันติ พรายงาม สังกัด สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
18. นายสิทธิเดช มโนรัตน์  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. รศ.ดร.โสพล  มีเจริญ  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

 ข้าราชการ 
1. อาจารย์ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
2. นางเพ็ญพิมล เต๊กชื่น  สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
3. รศ.ภุชงค ์  แพรขาว  สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
4. รศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล สังกัด สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
5. นางลักษณพร จิตติมงคล สังกัด ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 
6. นางวรจิตติ์  ปิยะภาณี สังกัด ส านักหอสมุด 
7. รศ.ดร.สุรเชษฐ ์ ชุติมา  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ลูกจ้างประจ า 
1. นายกนก  ทัศนาเอ่ียม สังกัด ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 
2. นายจรัญ  ทองประยูร สังกัด  ส านักงานคลัง 
3. นางชูศร ี  เกษประทุม สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
4. นายนพพร  หงษ์ทอง สังกัด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (สวท.) 
5. นายบุญเยี่ยม พรหมศรี สังกัด ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
6. น.ส.มาล ี  อ่ิมดี  สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7. นางวัลภา  วรรณสุริวงษ์ สังกัด ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
8. นายสมบูรณ์  ยอดสอน สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
9. นายสมปอง  ปานอยู่  สังกัด ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 
10. นายสุทัศน์  แจ่มจันทร์ สังกัด ส านักงานยุทธศาสตร์ 
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 มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานของผู้เกษียณอายุทุกท่าน ได้สั่งสม
คุณงามความดีอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจและสติปัญญาให้กับงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่
ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ที่ส าคัญคือได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ถือเป็น
แบบอย่างให้บุคคลรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติตามต่อไป  
 มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือของบุคลากรจากหลายหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานแสดง
กตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ภายใต้ชื่องาน “เกษียณ....เกษมสุข 2560”  ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกษียณอายุไปแล้ว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
 1. การมอบเข็มพระมหามงกุฎ โล่ที่ระลึก และของขวัญจากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่ผู้เกษียณ 

2. การแสดงจากหน่วยงานตัวแทนของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา  
 3. การรับประทานอาหารร่วมกัน  
 4. ถ่ายภาพความประทับใจ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมทั้งสิ้น 1,007,353 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ซึ่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. งบสวัสดิการจ านวน 636,369 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 
 2. งบเบี้ยประชุมและพิธีการจ านวน 370,984 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศงาน “เกษียณ...เกษมสุข 2560” 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้วจ านวน 340 ท่าน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการด าเนินการกิจกรรม/ โครงการ เพ่ือเป็นการแสดงความระลึกถึงผู้เกษียณอายุอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยกิจกรรมในปี 2560 มีดังนี้ 

6.1   จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิด 
6.2   จัดส่งของขวัญปีใหม่ (กระติกน้ าร้อนน้ าเย็น) พร้อมการ์ดอวยพรปี 2560 
6.3   บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
6.4   เชิญเข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ 
6.5   เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2561 

 
 
 
  

  งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 จัดขึ้นเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานมาตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ 
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ชั้น 3 (โรงยิม) ภายใต้ Theme งาน “KMUTT THEATRE ปาร์ตี้รวม
ดาว ละครดังหลังข่าว” น าทีมโดย คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็น
ประธานคณะท างานฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการสวัสดิการประจ า มจธ. มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 411,553.75 บาท  
(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยเบิกจ่ายจากงบกองทุนสวัสดิการ ซึ่งบุคลากร
ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งผู้บริหารและผู้อาวุโสที่เกษียณอายุไปแล้ว กิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วย  

7.1 การมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ซึ่งจัดโดยสโมสรพนักงานฯ  
7.2 กิจกรรมเล่นเกมมหาสนุก  
7.3 การประกวดชุดแต่งกายภายใต้ Theme งาน “KMUTT THEATRE ปาร์ตี้รวมดาว  
     ละครดังหลังข่าว” 
7.4 การจับสลากรางวัลส าหรับบุคลากร 
7.5 การสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. สวัสดิการส าหรับผู้เกษียณอายุของมหาวิทยาลัย 

7. งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 
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ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานของ 
สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับอนุมัติให้

จัดตั้งตามความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 59 วันที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และนันทนาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีขึ้นระหว่างเพ่ือนพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีที่ท าการ ณ ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี 
ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ งจากสมาชิก มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีวาระตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 – 22 กรกฎาคม 2562  
 

1. นายวิสุทธิ์  ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. นายจุมพล  พลวิชัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
3. นางถวิลวงษ์  อิมะนันทน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
4. นายสันติ  พรายงาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
5. นายนิธิ  บุรณจันทร์ ประธานกรรมการ 
6. นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย รองประธานกรรมการ 
7. นางสาวศิวะทัศน์   หาพุฒพงษ์       กรรมการ 
8. นางดรุณี  พินิจ  กรรมการ 
9. นายเถลิงศักดิ์ อินทรสร กรรมการ 
10. นายอาจิน  คัดจิรัตน์ กรรมการ 
11. นางสาวอังคนา บุญเสม  กรรมการ 
12. นางจรรยา  ระวังภัย  กรรมการและเหรัญญิก 
13. นายธนะศักดิ์ ทวนทอง กรรมการและปฏิคม 
14. นางสาวอารยา สิมสีนวล กรรมการและนายทะเบียน 
15. นางปาริชาติ  บุตรชาติ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวสุนันทา พูลแพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 คณะกรรมการสโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารงานของสโมสรและ
รับผิดชอบในกิจกรรมของสโมสร รวมทั้งมีอ านาจในการก าหนดระเบียบต่างๆ ของสโมสรที่มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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สโมสรพนักงานฯ ได้เปิดให้บริการห้องออกก าลังกายส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย (KMUTT Fitness 
Center) โดยให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งเปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 สมาชิกมี 2 
ประเภท ได้แก่ สมาชิกรายปีและสมาชิกตลอดชีพ  
      ค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 100 บาท     ค่าสมาชิกตลอดชีพ 500 บาท (มีการจัดเก็บรายได้และน าส่ง
เข้าส านักงานคลังตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ) เปิดบริการเวลา 06.00 น. - 20.00 น. ปัจจุบันมีสมาชิก
จ านวน 1,140 คน แบ่งเป็นสมาชิกตลอดชีพจ านวน 505 คน และสมาชิกรายปีจ านวน 635 คน ซึ่งสมาชิกใช้
บริการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลา 17.00 น. -19.00 น.  
 นอกเหนือจากการให้บริการห้องฟิตเนส คณะกรรมการสโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้าง มจธ. มี
มติอนุมัติให้จัดกิจกรรม Yoga และการออกก าลังกายแบบ Body Combat เป็นกิจกรรมทางเลือกให้กับบุคลากร
ในการรักษาสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ (คน) 
มกราคม 290 

กุมภาพันธ์ 320 
มีนาคม 336 
เมษายน 308 

พฤษภาคม 320 
มิถุนายน 345 
กรกฎาคม 392 
สิงหาคม 458 
กันยายน 412 
ตุลาคม 350 

พฤศจิกายน 298 
ธันวาคม 240 

เฉลี่ย/ เดือน 339 

ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2560 

 

1. การดูแลสุขภาพของบุคลากร 

สถิติผู้ใช้บริการห้องออกก าลังกาย ปี พ.ศ.2560 
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 สโมสรพนักงานฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของ 
การออกก าลังกายและส่งเสริมให้บุคลากรดูแลสุขภาพ  
จึงได้จัดกิจกรรม “ฝึกโยคะเพ่ือสุขภาพกายและจิต”  
โดยเริ่มโครงการครั้งแรกเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2555  
จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ก าหนดเรียน 
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.30 น. –  
18.30 น. โดยรับเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
จ านวน 30 คน/ เดือน ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ  
300 บาท/ เดือน ซึ่งสโมสรพนักงานน าส่งเงิน 
ค่าลงทะเบียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  
 
 

 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม 
การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ลดสภาวการณ์ 
เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ของบุคลากร อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิม 
ทางเลือกให้แก่บุคลากรในการออกก าลังกาย สโมสรฯ  
ได้จัดให้มีการออกก าลังกายแบบ Body Combat ซึ่งเป็น 
การออกก าลังกายแบบแอโรบิค โดยผสมผสานท่าทางแบบ 
มวยไทย โดยก าหนดจัดทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา  
18.30 น. –19.30 น. โดยไม่มีค่าบริการ ซึ่งบุคลากรให้ 
ความสนใจอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ไดจ้ัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ณ หาดเตย
งาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 โดยการปลูก
ปะการังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหาดเตยงาม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง 
ช่วยส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
สมบูรณ์และยั่งยืน มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 19 คน โดยช าระค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท รวมเป็น
เงิน 27,600 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และสโมสรพนักงานฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่าง โดยเบิก
จากงบสโมสรพนักงานฯ จ านวน 48,853 บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
76,453 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)  

 

2. กิจกรรมฝึกโยคะ 

3. โครงการออกก าลังกายแบบ Body Combat 

5. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ณ หาดเตยงาม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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ภาพบรรยากาศโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สโมสรพนักงานฯ ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยเข้าร่วม
การแข่งขันจ านวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง หมากกระดาน วอลเลย์บอลชาย – หญิง วอลเลย์บอลชายหาด ชาย 
– หญิง กอล์ฟ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ฟุตบอลและจักรยานเพ่ือสุขภาพ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งหมด 64 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ล าดับที่  31 มีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 86 คน ผลการแข่งขันได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 
รายละเอียดดังตาราง 
 
 
 
 
 
 

6. การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36  
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รางวัล ชนิดกฬีา ประเภท ชื่อนักกีฬา 
2 เหรียญทอง เทเบิลเทนนสิ ทีมชายอายุ 45 ปี ขึ้นไป 1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย 

2. รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  สุรยิฉัตร 

3. รศ.ดร.สมเกยีรติ  รุ่งทองใบสุรีย์ 
4. จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช 

 เทเบิลเทนนสิ ชายเดี่ยว 45 ปี ขึ้นไป ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย 

3 เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนสิ ชายคู่ ท่ัวไป 1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย 

2. รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉตัร 

เทเบิลเทนนสิ หญิงเดี่ยว ท่ัวไป ผศ.ดร.วันดี   อ่อนเรียบร้อย 
กอล์ฟ บุคคลหญิง นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์ 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คณะกรรมการสโมสรพนักงานฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 สโมสรพนักงาน ข้าราชการและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 
2560 ให้สมาชิกได้รับทราบ ประกอบกับคณะกรรมการสโมสรพนักงานฯ ชุดที่ 4 ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 จึงได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรพนักงานฯ ชุดที่ 5 เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2546  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขอบคุณนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา จึงได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และมอบของที่ระลึก คือกระเป๋าเป้ 
ให้แก่นักกีฬาที่ท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้  สโมสรพนักงานฯ ยังได้มอบโล่ที่ระลึกและเกียรติบัตร
ให้แก่นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายอายุ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถรักษาแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 9 โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.เกษรา วามะศิริ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล 
และผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณนักกีฬา 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 สโมสรพนักงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ 
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 สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มจธ.เกมส์ ครั้งที่ 
18 ประจ าปี 2560 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากร โดยเริ่ม
การแข่งขันตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2560 วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 17.30 น. - 21.00 น. มีการแข่งขัน
ทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย - หญิง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง  จักรยาน หมาก
กระดาน สนุ๊กเกอร์และโบว์ลิ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบุคลากร มจธ.เกมส์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8. การแข่งขันกีฬาบุคลากร มจธ. เกมส์ ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2560 


