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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการ 
ประจ ามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดให้มีระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2/2542) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการสวัสดิการประจ 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. 
2562 มหาวิทยาลัยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่  1051/ 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัยฯ สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วันที่ 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 
2.10 นางธนัญชนก พุ่มพวง ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ 

นวัตกรรม 
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  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 านักอุทยานวิทยาศาสตร์และ 

อุตสาหกรรม 
  2.16 นางอุทัยวรรณ นิลกระจ่าง  ผู้แทนสถาบันพัฒนาและฝึกอบรม 
        โรงงานต้นแบบ  
  2.17 นางสาวณัฏฐา รักการดี   ผู้แทนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
  2.18 นางสาวศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์  ผู้แทนสถาบันการเรียนรู้ 

2.19 นางสาวสุทิพา แซ่ตัน   เหรัญญิก 
 
 โดยคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่ศึกษาและเสนอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสวัสดิการให้มี
ประสิทธิภาพ พิจารณาการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย ติดตามการปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ของบุคลากรตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมทั้งรายงานสรุปการ
ด าเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการสวัสดิการประจ า มจธ. เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 
 

ในรอบปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีบุคลากรจ านวน 2,580 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสวัสดิการและด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรจน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการประจ า
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขปได้ ดังนี้ 

  
 
 

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยได้จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยส ารวจความ
ต้องการฉีดวัคซีนและด าเนินการฉีดวัคซีนให้บุคลากรระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่ง
จัดซื้อวัคซีนจากบริษัท Sanofi Pasteur ราคาเข็มละ 350 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 996 คน รวม
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 338,640 บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบ
เวชภัณฑ์พยาบาล ทั้งนี้ จากสถิติผู้เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 
(ระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2562) พบว่า จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 จ านวน
รวม 832 คน, ปี 2561 จ านวนรวม 918 คน และปี 2562 จ านวนรวม 996 คน สามารถจ าแนกตามพ้ืนที่
การศึกษาได้ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จ าแนกตามพ้ืนที่การศึกษา 

 
จากข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าครึ่งหนึ่งเคยได้รับวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56.0 รายละเอียดดังรูปที่ 2 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ.2562 

1. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
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รูปที่ 2 ประวัติการได้รบัวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรมหาวทิยาลัย 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 2562 พบว่าบุคลากรที่ฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.8 และในปีต่อไปหากมหาวิทยาลัยฯ 
ให้บริการจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าฉีดแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 95.7 
 
 
 
 คณะกรรมการสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย จัดโครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เช่น ลูกจ้างโครงการ บุคลากร
ของหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย บิดา มารดา คู่สมรสของบุคลากร เป็นต้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  
1 สิงหาคม – 27 กันยายน 2562 เพ่ือประเมินสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและค้นหาความผิดปกติของ
ร่างกายที่อาจเกิดขึ้น และกระตุ้นให้บุคลากร มจธ. ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และบริษัท 
ภูมิรังสีเคลื่อนที่ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพทั้งหมด 2,215 คน แบ่งเป็นบุคลากร มจธ. จ านวน  
1,770 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 445 คน  

 

ประเภทของผู้รับบริการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. บุคลากรมหาวิทยาลยั 1,725 84.5 1,821 88.4 1,770 79.9 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 316 15.5 240 11.6 445 20.1 

รวม 1,932 100.0 2,041 100.0 2,061 100.0 
  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการตั้งแตป่ี 2560 – 2562 
 
 

2. สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจ าปี 

16.4%

14.0%

13.6%

56.0% ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งท่ี 3
ครั้งที่ 4 ขึ้นไป



 
5 

ค่าใช้จ่ายเฉพาะบุคลากร มจธ. รวมเป็นเงิน 1,441,190 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย- 
เก้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ดังนี้ 
 1. งบกรมบัญชีกลาง จ านวน 320,300 บาท (สามแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
 2. งบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จ านวน 1,120,890 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบ-
บาทถ้วน)  

 
สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 

1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรยป์อด โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 1.1 เพศและอายุ บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพจ านวน 1,770 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
1,079 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35-50 ปี จ านวน 853 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ร้อยละบุคลากรผู้รับบริการแยกตามเพศ ปี 2560 – 2562 
 

รูปที่ 3 ร้อยละบุคลากรผู้รับบริการแยกตามช่วงอายุ ปี 2560 – 2562 
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1.2 ผลการตรวจ 
 จากการประเมินสุขภาพ บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพจ านวน 1,770 คน โดยส่วนใหญ่ค่า 

BMI ปกต ิจ านวน 671 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาเริ่มมีภาวะอ้วน (ค่าระหว่าง BMI 25-
29.9) จ านวน 464 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 รายละเอียดดังนี้ 

 

ดัชนีมวลกาย  (ค่า BMI) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ค่า BMI  น้อยกว่า 18.5 (ผอม) 93 5.4 102 5.8 101 5.7 
ค่า BMI  ระหว่าง 18.5-22.9 (ปกติ) 616 36.1 653 37.4 671 38.2 
ค่า BMI  ระหว่าง 23-24.9 (น้ าหนักเกิน) 340 19.9 350 20.0 335 19.1 
ค่า BMI  ระหว่าง 25-29.9 (มีภาวะอ้วน) 473 27.7 475 27.2 464 26.4 
ค่า BMI  มากกว่า 30 (อ้วนมาก) 185 10.8 168 9.6 187 10.6 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกซเรย์ปอด จากการตรวจเอกซเรย์ปอด พบว่าส่วนใหญ่มีผลตรวจปกติ จ านวน 1,628 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.9 และผลตรวจผิดปกติจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ความผิดปกติที่
ตรวจพบ ได้แก่ พังผืดที่ปอด, หัวใจโต, กระดูกสันหลังคด, จุดหินปูน, ขั้วปอดซ้ายโต,เส้นเลือด
แดงใหญ่ของปอดโตเล็กน้อย, กระบังลมสูง, เงาที่ปอด, ไหปลาร้าหักเก่า 

 
 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจสารเคมีในเลือดผิดปกติที่พบมากที่สุด ได้แก่ ไขมันบ่งชี้

ภาวะเสี่ยงเส้นเลือดอุดตัน (LDL) จ านวน 681 คน (ร้อยละ38.7) รองลงมา ได้แก่ ไขมันในเลือด 
(Triglycerides) จ านวน 326 คน (ร้อยละ 18.5) ไขมันในเลือด (Cholesterol ) จ านวน 267 
คน (ร้อยละ 15.1) สมรรถภาพตับ (ALT) จ านวน 66 คน (ร้อยละ 4.7) และมีความเสี่ยงภาวะ
โรคเบาหวาน จ านวน 51 คน (ร้อยละ 2.9) ตามล าดับ 

  
 

รูปที่ 4 ร้อยละค่าดัชนีมวลกาย (ค่า BMI) ปี 2560 - 2562 
 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของบุคลากร ปี 2560 - 2562 
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รายการตรวจ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด       
 มีความเสี่ยงภาวะโรคเบาหวาน (>125 mg/dl) 52 3.0 55 3.1 51 2.9 

ตรวจสมรรถภาพของไต       
 ตรวจสมรรถภาพไต (ระดับ BUN >25) 2 0.2 3 0.3 7 0.6 
 ตรวจสมรรถภาพไต (ระดับ Creatinine >1.2) 35 2.0 44 2.5 45 2.5 

ตรวจโรคเก๊าท ์       
 ตรวจดูโรคเก๊าท์ Uric acid (>8) 83 4.8 44 2.5 65 3.7 

ตรวจสมรรถภาพของตับ       
 ตรวจสมรรถภาพตับ AST (>60) 11 0.6 14 0.8 20 1.1 
 ตรวจสมรรถภาพตับ ALT (>60) 71 4.1 62 3.5 66 4.7 
 ตรวจสมรรถภาพตับ ALP (>120) 16 0.9 22 1.3 15 0.8 

ตรวจระดับไขมันในเลือด       
 ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol มีความเสี่ยงสูง 

(>240 mg/dl) 
309 18.0 296 16.8 267 15.1 

 ตรวจไขมันในเลือด Triglycerides (>150 mg/dl) 345 20.1 370 21.1 326 18.5 
 ควบคุมไขมันในโคเลสเตอรอล HDL-C (<35mg/dl) 40 2.3 119 6.8 49 2.8 
 ไขมันบ่งช้ีภาวะเสี่ยงเส้นเลือดอุดตนั LDL-C 

(>130mg/dl) 
745 43.4 893 50.8 681 38.7 

ตรวจทางโลหิตวิทยา       
 ตรวจภาวะโลหิตจาง Hb (ค่าต่ ากว่า 10 g/dL) 27 1.6 24 1.4 35 1.9 

ตรวจพิเศษ       
 การติดตามและควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือด

HbA1c >6% 
70 44.3 81 65.8 66 64.71 

 มีภาวะเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก  (PSA) 11 5.9 12 6.1 4 2.1 
 มีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อย (คา่ MAU (Stip) 

ระหว่าง 30-300 mg/g creat. 
17 1.2 128 8.1 445 28.1 

 มีภาวะไตเสื่อม (คา่ MAU (Stip) สูงกว่า 300 
mg/g creat. 

0 0.0 1 0.1 6 0.4 

 ภาวะเสี่ยงมะเร็งล าไส้ใหญ่  IFOBT ในอุจจาระ 1 0.8 10 3.7 1 1.1 

2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
 ด าเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีบุคลากรเข้า
รับการตรวจทั้งหมด 601 คน และผลตรวจผิดปกติจ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.5) ความผิดปกติที่ตรวจพบ ได้แก่ 
พบการอักเสบเล็กน้อย จ านวน 2 คน และมีความผิดปกติเล็กน้อย จ านวน 1 คน  แพทย์แนะน าให้พบแพทย์เพ่ือ
รับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม จากการติดตามผู้รับบริการที่มีผลผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมและได้รับ
การรักษาต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจ านวนคนที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดผิดปกติต้ังแต่ปี 2560 – 2562 
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3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   
 ด าเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ระหว่างวันที่ 20 – 23  สิงหาคม 2562 ซึ่งมีบุคลากรเข้า
รับการตรวจทั้งหมด 186 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลตรวจปกติ จ านวน 168 คน (ร้อยละ 90.3) และผลตรวจ
ผิดปกติจ านวน 18 คน (ร้อยละ 9.7) ความผิดปกติที่ตรวจพบ ได้แก่ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติเล็กน้อย จ านวน  
15 คน แนะน าพบแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพ่ีอตรวจยืนยันอีกครั้ง  หัวใจเต้นผิดจังหวะ 3 ราย แนะน าพบ
แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพ่ีอตรวจยืนยันอีกครั้ง และแพทย์นัดใส่เครื่องที่ รพ.พระมงกุฎ 1 ราย 
 
4. Mammogram และ U/S Breast  

 ด าเนินการตรวจโดยบริษัท ภูมิรังสี จ ากัด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 จากการตรวจมะเร็งเต้านม มี
ผู้เข้ารับบริการตรวจ จ านวนทั้งสิ้น 24 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลตรวจปกติ จ านวน 18 คน (ร้อยละ 75.0) และผล
ตรวจผิดปกติจ านวน 6 คน (ร้อยละ 25.0) ความผิดปกติที่ตรวจพบ ได้แก่ พบถุงน้ าในเต้านม จ านวน 5 ราย และ
หินปูนในเต้านม 1 ราย แพทย์ได้ให้ค าแนะน าตรวจ MammogramและU/S Breast อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
 

Mammogram และ
U/S Breast 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ผลปกต ิ 27 54.0 39 73.6 18 75.0 
ผลผิดปกต ิ 23 46.0 14 26.4 6 25.0 

รวม 50 100.0 53 100.0 24 100.00 

5. Ultrasound Upper & Lower Abdomen  
 ด าเนินการตรวจโดยบริษัท ภูมิรังสี จ ากัด ในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2562 จากการตรวจ Ultrasound 
Upper & Lower  Abdomen  มีผู้เข้ารับบริการตรวจ จ านวนทั้งสิ้น 350 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลตรวจปกติ 
จ านวน 193 คน (ร้อยละ 55.1) และผลตรวจผิดปกติจ านวน 157 คน (ร้อยละ 44.9) ความผิดปกติที่ตรวจพบ
มากที่สุด ได้แก่ ไขมันพอกตับ 101 ราย รองลงมาได้แก่ นิ่วในถุงน้ าดี 18 ราย ถุงน้ าที่รังไข่ 16 ราย เนื้องอกใน
มดลูก 14 ราย ติ่งเนื้อในถุงน้ าดี 6 ราย มดลูกโต 7 ราย ถุงน้ าที่ตับ 6 ราย นิ่วที่ไต 4 ราย  ถุงน้ าที่ไต 4 ราย ถุง
น้ าที่เต้านม 4 ราย ต่อมลูกหมากโต 4 ราย กลุ่มเส้นเลือดผิดปกติที่ตับ 3 ราย ตับอักเสบ 2 ราย นิ่วในถุงน้ าดี 2 
ราย ถุงน้ าดีมีการอักเสบ 1 ราย ถุงน้ าดีแฟบ 1 ราย และหินปูนในตับ ตามล าดับ แพทย์แนะน าพบแพทย์เฉพาะ
ทางเพ่ือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมพร้อมผลตรวจ ทั้งนี้ ผู้รับบริการ 1 ราย อาจมีความผิดปกติมากกว่า 1 ประเภท 
 

Ultrasound Upper & 
Lower Abdomen   

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ผลปกต ิ 146 53.5 203 57.7 193 55.1 
ผลผิดปกต ิ 127 46.5 149 42.3 157 44.9 

รวม 273 100.0 352 100.0 350 100.0 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการและผลการตรวจมะเร็งเต้านม ต้ังแต่ปี 2560 – 2562 
 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับบริการและผลการตรวจ ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
กลุม่งานบริการสุขภาพและอนามัยได้ก าหนด KPI ส าหรับโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตัวชี้วัดที่ 1 :  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกับ
โครงการที่จัดให้ในระดับมากขึ้นไป จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ซึ่งส ารวจและสรุปผลโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีผู้ส่งแบบ
ประเมินทั้งสิ้น 1,529 คน คิดเป็นร้อยละ 69 เพศชาย ร้อยละ 36.5  เพศหญิง ร้อยละ 54.5  
และไม่ระบุเพศ ร้อยละ 8.9 ผลสรุปคือ ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจกับโครงการที่จัดให้ในระดับดีขึ้นไป 

 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 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความห่วงใยต่อสุขภาพผู้เกษียณอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการประจ า มจธ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อนุมัติให้ผู้เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 
2562 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย ซ่ึงเป็นวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ตามที่องค์การอนามัยโลก 
(WHO)  ก าหนด ได้ แก่  1 )  A/Michigan/45/2015(H1N1)  2)  A/Switzerland/8060/2017(H3N2)  3) 
B/Colorado/06/2017 และ 4)B/Phuket/3073/2013 จากบริษัท Sanofi Pasteur ผ่านโรงพยาบาลบางปะ
กอก 1 มีผู้เกษียณอายุเข้าร่วมโครงการจ านวน 131 คน รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 44,540 บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อย- 
สี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 

3. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 2562 
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 มติคณะกรรมการสวัสดิการประจ า มจธ. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติ
อนุมัติให้ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุไปแล้วเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี  พ.ศ.2562 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มงาน
บริการสุขภาพและอนามัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของลูกจ้างประจ า มีลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ไปแล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจ านวน 23 คน รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 18,570 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อย- 
เจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนสวัสดิการประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
 

 
 
 

 ปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินสวัสดิการงานศพให้แก่บุคลากรรวมทั้งสิ้น 89 ราย รวมเป็นเงิน 
336,775 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบกองทุนสวัสดิการประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดดังนี้   

4.1 เงินสวัสดิการช่วยงานศพบิดา มารดาและคู่สมรสของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
     ลูกจ้างมหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย รายละ 3,000 บาท จ านวน  
     83 ราย เป็นเงิน 249,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
4.2 เงินสวัสดิการช่วยงานศพบุคลากรมหาวิทยาลัย รายละ 5,000 บาท จ านวน 6 ราย 
     เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
4.3 ค่าน้ าดื่มให้เจ้าภาพงานศพจ านวน 68 ราย รวมเป็นเงิน 57,775 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพัน- 
     เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
4.4 จัดพวงหรีดและยานพาหนะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมงานศพในวันที่ 
     มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพและวันที่ฌาปนกิจ/ ฝัง พระราชทานเพลิงศพ/ พระราชทานดิน 

 
 
 
 

 ปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุที่
ครบเกษียณอายุ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจ ารัส ฉายะพงศ์ และอาคาร
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ชั้น 3 (โรงยิม) โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็น  
ผู้กล่าวรายงานและ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่ 
ผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุจ านวน 24 ท่าน รายนามดังนี้  
 พนักงาน 

1. รศ.ดร.กนก  รัตนะกนกชัย สังกัด  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
2. ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ สังกัด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
3. อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
4. ผศ.พรรณี  รัตนชัยสิทธิ์ สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
5. น.ส.สุมาล ี  อมรเวชสิริกุล สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ  สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
7. รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้มเต็มวงศ์ สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

4. การตรวจสุขภาพประจ าปีของลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุไปแล้ว 

5. การจัดสวัสดิการงานศพ 

6. งานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจ าปี 2562 
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8. นางบุญรัตน์  วงศ์วิวัฒน์ สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
9. รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. รศ.ดร.ภาณุวัฒน ์ สุริยฉัตร  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. รศ.เอนก  สุริยฉัตร  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. นายมนเทียร ธินิศิริ  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. นางวันทนา  เจริญราษฎร์ สังกัด ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
14. นางไพเราะ  ธนลัทธพงศ์ สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์ 
15. นางโศภิษฐ์  ปรีเปรมใจ สังกัด ส านักงานคลัง 
16. น.ส.โชติกา  บุญวัฒน์  สังกัด ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. นางสมพร  พิมพ์กา  สังกัด ส านักหอสมุด  

 ข้าราชการ 
1. ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
2. นางดวงสมร  ไม้จันทร์  สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
3. อาจารย์พรพจน์ หันหาบุญ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. อาจารย์อุสมาน บีรูวาเหตุ สังกัด สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
5. นายปรีชา  ทองตัน  สังกัด  ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 
ลูกจ้างประจ า 
1. นายกัณหา  นาคเล็ก  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  
2. นางจันทร  ลีรัตนกิจพิบูลย์ สังกัด ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

  
 มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือของบุคลากรจากหลายหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานแสดง
กตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ภายใต้ชื่องาน “เกษียณ....เกษมสุข 2562” ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า ตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานของผู้เกษียณอายุทุกท่าน ได้สั่งสมคุณงามความดีอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเททั้ง
แรงกาย แรงใจและสติปัญญาให้กับงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
ที่ส าคัญคือได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และได้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ถือเป็นแบบอย่างให้บุคคลรุ่นหลังได้ยึดถือ
และปฏิบัติตามต่อไป ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และ
ผู้ที่เกษียณอายุไปแล้ว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

1. การมอบเหรียญและเข็มพระมหามงกุฎ โล่ที่ระลึก และของขวัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ 
ผู้เกษียณ 

2. การแสดงจากหน่วยงานตัวแทนของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา  
3. รับประทานอาหารร่วมกัน  
4. ถ่ายภาพความประทับใจ 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมทั้งสิ้น 874,293.32 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามบาท
สามสิบสองสตางค)์ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- งบกองทุนสวัสดิการประจ า มจธ. จ านวน 474,437.07 บาท  
- งบเบี้ยประชุมและพิธีการจ านวน 399,856.25 บาท  
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ภาพบรรยากาศงาน “เกษียณ...เกษมสุข 2562” 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้วจ านวน 381 ท่าน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการด าเนินการกิจกรรม/ โครงการ เพ่ือเป็นการแสดงความระลึกถึงผู้เกษียณอายุอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยกิจกรรมในปี 2562 มีดังนี ้

7.1   จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิด 
7.2   จัดส่งของขวัญปีใหม่ (กระติกน้ าร้อนน้ าเย็น) พร้อมการ์ดอวยพรปี 2562 
7.3   เชิญเข้าร่วมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 2562 
7.4   เชิญเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจ าปี 
7.5   เชิญเข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สวัสดิการส าหรับผู้เกษียณอายุของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการด าเนินงานของ 
สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจา้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับอนุมัติให้

จัดตั้งตามความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 59 วันที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และนันทนาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีขึ้นระหว่างเพ่ือนพนักงาน ข้าราชการและลู กจ้างของมหาวิทยาลัย ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีที่ท าการ ณ ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี 
ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
 

1. นายวิสุทธิ์  ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. นายนิธิ  บุรณจันทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
3. นางถวิลวงษ์  อิมะนันทน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
4. นายสันติ  พรายงาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
5. นางสาวศิวะทัศน์   หาพุฒพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
6. อาจารย์พิเชษฐ์   ลิ่มวชิรานันต์ ประธานกรรมการ 
7. นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย รองประธานกรรมการ 
8. นายวุฒิพงศ์  เมืองน้อย รองประธานกรรมการ 
9. นางดรุณี  พินิจ  กรรมการ 
10. นายเถลิงศักดิ์ อินทรสร กรรมการ 
11. นายอาจิน  คัดจิรัตน์ กรรมการ 
12. นางสาวอังคนา บุญเสม  กรรมการ 
13. นางสาวปณัฏฐพร มีชัย  กรรมการ 
14. นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ ์ กรรมการ 
15. นางสาวอารยา สิมสีนวล กรรมการ 
16. นายฉัตรชัย  มุ่งธัญญา กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
17. นางจรรยา  ระวังภัย  กรรมการและเหรัญญิก 
18. นายธนะศักดิ์ ทวนทอง กรรมการและปฏิคม 
19. นางปาริชาติ  บุตรชาติ  กรรมการและนายทะเบียน 
20. นางสาวสุนันทา พูลแพ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 
16 

 คณะกรรมการสโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารงานของสโมสรและ
รับผิดชอบในกิจกรรมของสโมสร รวมทั้งมีอ านาจในการก าหนดระเบียบต่างๆ ของสโมสรที่มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 

 
 

สโมสรพนักงานฯ ได้เปิดให้บริการห้องออกก าลังกายส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย (KMUTT Fitness 
Center) โดยให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ซึ่งเปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 สมาชิกมี 2 
ประเภท ได้แก ่สมาชิกรายปีและสมาชิกตลอดชีพ  
      ค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 100 บาท     ค่าสมาชิกตลอดชีพ 500 บาท (มีการจัดเก็บรายไดแ้ละน าส่ง
เข้าส านักงานคลังตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ) เปิดบริการเวลา 06.00 น. - 20.00 น. ปัจจุบันมีสมาชิก
จ านวน 1,263 คน แบ่งเป็นสมาชิกตลอดชีพจ านวน 575 คน และสมาชิกรายปีจ านวน 688 คน ซึ่งสมาชิกใช้
บริการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลา 17.00 น. -19.00 น.  
 นอกเหนือจากการให้บริการห้องฟิตเนส คณะกรรมการสโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้าง มจธ. มี
มติอนุมัติให้จัดกิจกรรมการออกก าลังกายแบบ Body Combat เพ่ือเป็นกิจกรรมทางเลือกให้กับบุคลากรในการ
รักษาสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ (คน) 
มกราคม  210 

กุมภาพันธ์  254 
มีนาคม  240 
เมษายน  274 

พฤษภาคม 289 
มิถุนายน 315 
กรกฎาคม 345 
สิงหาคม 387 
กันยายน 390 
ตุลาคม 375 

พฤศจิกายน 250 
ธันวาคม 228 

เฉลี่ย/ เดือน 296 

ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2562 

 

1. การดูแลสุขภาพของบุคลากร 

สถิติผู้ใช้บริการห้องออกก าลังกาย ปี พ.ศ.2562 
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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 
 
 

  
 การแข่งขันกีฬาและสันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้าฯ เป็นการแข่งขันกีฬาของบุคลากร                      
ทั้ง 3 พระจอมเกล้าฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                 
พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นเพ่ือความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของลูกพระจอม โดยปีนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติ เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสันทนาการ ทั้งนี้มีบุคลากรมาเข้าร่วม
จากหลายหน่วยงาน ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับถ้วยรวมกีฬา
ชนะเลิศไปครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการออกก าลังกายแบบ Body Combat 

3. การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้า ประจ าปี 2562 



 
18 

 
 
 
 การแข่งขันกีฬาบุคลากร สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่                 
24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สโมสรพนักงานฯ                   
ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่  เปตอง หมากกระดาน กอล์ฟ แบดมินตัน 
วอลเลย์บอลชายหาดชาย – หญิง เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล กรีฑา ว่ายน้ า วอลเลย์บอลชาย – หญิง                      
และจักรยานเพ่ือสุขภาพ จ านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 120 คน โดยนักกีฬาของมหาวิทยาลัยได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 7 เหรียญ ได้ล าดับที่ 37 จากจ านวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการ
แข่งขันท้ังหมด 64 มหาวิทยาลัย   

 
   
 

 

เหรียญรางวัล กีฬา รายการ ชื่อ-นามสกุล 

Silver เทเบิลเทนนสิ ทีมชาย ทั่วไป 
1. ดร.สราวุธ  ช่ืนค้า 
2. รศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย 
3. รศ.ดร.ภาณุวัฒน ์ สรุิยฉตัร 

Silver เทเบิลเทนนสิ ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป 
1. รศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย 
2. รศ.ดร.ภาณุวัฒน ์ สรุิยฉตัร 

Silver ว่ายน้ า 
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร  
อายุ 36-40 ปี ชาย 

1. นายสุรินทร์  การเกต ุ
2. นายวินัย  แสนสุข 
3. นายชัยวัฒน์  พรมรัตน ์
4. นายแสงกฤช  กลั่นบุศย์ 

Bronze กรีฑา กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี หญิง ดร.อังคนา  บุญเสม 

Bronze กรีฑา ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี ชาย นายชัยวัฒน์  พรมรัตน ์

Bronze เทเบิลเทนนสิ ชายคู่ ท่ัวไป 
1. ดร.เตชค์ฐสิณป์  เพียซ้าย 
2. ดร.สราวุธ  ช่ืนค้า 

Bronze เทเบิลเทนนสิ ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย 

Bronze เทเบิลเทนนสิ หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รศ.ดร.วันด ี อ่อนเรียบร้อย 

Bronze แบดมินตัน คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป 
1. นายพิเชษฐ์  พินิจ 
2. นางดรุณี  พินิจ 

Bronze เปตอง ทีมหญิง 

1. น.ส.สุพาภรณ์  รุ่งเเกร 
2. น.ส.ศิวะทัศน์  หาพุฒพงษ์ 
3. น.ส.สิริกาญดา  ยะสูงเนิน 
4. น.ส.นงค์นุช  เเสงดาว 

4. การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38  

http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3730600417717
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3840100177139
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3920600305739
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3840100177139
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3920600305739
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3102490000199
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3340101003678
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3650800701525
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3710900024354
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=5600800030651
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3650800701525
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3309900876051
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3730600417717
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3840100177139
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3730300872176
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3650500188512
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3800200250784
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101400738234
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3102100942470
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3450600064965
http://khunleaygames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=3720400740123
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. คร้ังที่ 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สโมสรพนักงานฯ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่ได้ท าชื่อเสียงผลงานด้านกีฬา นอกเหนือจากด้าน

วิชาการให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบของขวัญเป็น gift voucher มูลค่า 1,500 บาท ส าหรับผู้ที่ได้รับเหรียญ
รางวัล เพ่ือจัดซื้อรองเท้ากีฬา ถือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรต่อไป การจัดงานเลี้ ยงดังกล่าว 
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมแสดง
ความยินดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนักกีฬาที่ท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และในวันดังกล่าวสโมสรพนักงานฯ ได้
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ซึ่งมีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรพนักงานฯ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ 
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สโมสรพนักงานฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของบุคลากร โดยชมรมวอลเลย์บอลบุคลากร มจธ. ได้ขอ
อนุมัติด าเนินการจัดโครงการแข่งขัน Volleyball KMUTT League ครั้งที่ 1 (VKL 2019) เมื่อวันที่ 15 - 16 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ชั้น 3 (โรงยิมส์) โดยผู้สมัครจะต้องเป็น
นักศึกษาบุคลากร หรือศิษย์เก่า ของ มจธ. สามารถรวมทีมกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัด มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 
10 ทีม แบ่งเป็นประเภททีมชาย จ านวน 6 ทีม และประเภททีมหญิง จ านวน 4 ทีม รวมทั้งหมด 80 คน ซ่ึงรางวัล
ชนะเลิศเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 
1,000 บาท  
 
 

 

 

 

ภาพงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและมอบของท่ีระลึกส าหรับผู้ท่ีท าชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยและการประชุมสามัญประจ าปีของสโมสรพนักงานฯ 

5. โครงการแข่งขัน Volleyball KMUTT League ครั้งที่ 1 (VKL 2019)  
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 สโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มจธ. ร่วมกับคณะกรรมการเพ่ือสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) จัดกิจกรรม KMUTT Family’s Day ประจ าปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ 
สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ (Safari World) เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและส่งเสริมความรักความเข้าใจผ่านการท ากิจกรรม
ร่วมกันภายในครอบครัว และระหว่างครอบครัวของบุคลากร มจธ. รวมทั้งเป็นการสร้างความสุขในด้านครอบครัว 
(Happy Family) ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรม Mini Walk Rally) จ านวน 
5 ฐาน และครอบครัวให้สนใขเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 32 ครอบครัว 

ภาพบรรยากาศโครงการ KMUTT Family’s Day ประจ าปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการ KMUTT Family’s Day ประจ าปี 2562 
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สโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มจธ. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มจธ. เกมส์ ครั้งที่ 
20 ประจ าปี 2562 (KMUTT Sports Week 2019) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน โดยเริ่มท าการแข่งขันทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 17.30 - 
21.00 น. ระหว่างวันที่  14 – 25 ธันวาคม 2562 ซ่ึงจัดการแข่งขัยทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล  
วอลเลย์บอลชาย/ หญิง แบดมินตัน เปตอง จักรยาน หมากกระดาน โบว์ลิ่ง เทเบิลเทนนิสและกรีฑา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การแข่งขันกีฬา มจธ. เกมส์ ครั้งท่ี 20 ประจ าปี 2562 

 


