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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 งานสถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ฝุายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของนักศึกษา  ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อน าไปสู่       
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 สนามและสถานการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโล ยีราชมงคลธัญบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุ มประมาณ 1 ใน 5 ของ
พ้ืนที่ทัง้หมด จากพ้ืนที่ทั้งหมด 740 ไร่ มีภาระงานให้บริการด้านอาคาร สนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬา แก่นักศึกษา
และบุคลากร  รวมถึงหน่วยงา นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกท้ังก ากับดูแล จัดสรรการให้บริการสนามและ
สถานการกีฬา  การดูแลรักษาพัฒนาปรับ ปรุงสถานการกีฬา สิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสนามและสถานการกีฬา  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก รายละเอียดดังนี้ 
 1. สนามฟุตบอล 2 สนาม ดังนี้ 

     1.1 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 

1.1.1 สนามฟุตบอล ขนาดมาตรฐาน กว้าง 70 เมตร  ยาว 105 เมตร 

1.1.2 ลู่ยางสังเคราะห์ มาตรฐานการแข่งขัน ระยะทาง 400 เมตร (มี 8 ช่องวิ่ง) 

1.1.3 อัฒจันทร์ที่นั่ง ความจุประมาณ 3,000 ที่นั่ง (รวม 2 ฝั่ง) 

1.1.4 ห้องพักนักกีฬา จ านวน 4 ห้อง 

1.1.5 ห้องพักรับรอง จ านวน 1 ห้อง 

1.1.6 ห้องศูนย์ประสานงานกีฬา จ านวน 11 ห้อง 

1.1.7 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษาและนันทนาการ จ านวน 1 ห้อง 

1.1.8 ห้องเครื่องเสียง จ านวน 1 ห้อง 

1.1.9 ห้องควบคุมไฟฟูาสนาม จ านวน 1 ห้อง 

1.1.10 ห้องกล้อง CCTV จ านวน 2 ห้อง (2 ฝั่งอัฒจันทร์) 

1.1.11 ห้องน้ า จ านวน 11 ห้อง 

      1.2 สนามฟุตบอล 2 (หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ขนาดกว้าง 70 เมตร  ยาว 100 เมตร 
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 2. อาคารยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 

     2.1 สนามกีฬาอเนกประสงค์พ้ืนไม้ปาเก ้จ านวน 1 สนาม ประกอบด้วย  

2.1.1 สนามวอลเลย์บอลหรือบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม 

2.1.2 สนามแบดมินตัน จ านวน 4 สนาม 

2.2 อัฒจันทร์ที่นั่ง ความจุประมาณ 1,200 ที่นั่ง 

2.3 ห้องพักเจ้าหน้าที่สนาม จ านวน 1 ห้อง 

2.4 ห้องพักผู้ตัดสิน จ านวน 2 ห้อง 

2.5 ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จ านวน 2 ห้อง 

2.6 ห้องเบิก-ยืม อุปกรณ์กีฬา จ านวน 1 ห้อง 

2.7 ห้องเก็บอุปกรณ์ จ านวน 3 ห้อง 

2.8 ห้องอเนกประสงค์ จ านวน 1 ห้อง 

2.9 โต๊เทเบิลเทนนิส จ านวน 4 โต๊ะ 

2.10 ห้องศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Fitness Center) จ านวน 1 ห้อง 

2.11 ห้องน้ า จ านวน 4 ห้อง 

2.1.2 ลานแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ข้างยิมเนเซียม 

2.1.3 ลานกีฬากลางแจ้ง รอบข้างยิมเนเซียม 

 3. โดมกีฬา (Sport Dome) ประกอบด้วย 

     3.1 สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม 

      3.2 สนามเซปักตะกร้อ จ าวน 1 สนาม 

     3.3 สนามวอลเลย์บอล จ านวน 1 สนาม 

     3.4 อัฒจัทร์ที่นั่งแบบเคลื่อนที่ ความจุประมาณ 200 ที่นั่ง 

 4. สระว่ายน้ าราชมงคลธัญบุรี ขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ประกอบด้วย 

     4.1 ห้องประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์บริการ จ านวน 1 ห้อง 

     4.2 ห้องรับรอง จ านวน 1 ห้อง 

     4.3 ห้องส านักงาน จ านวน 1 ห้อง 
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     4.4 ห้องน้ า จ านวน 2 ห้อง แยกชาย/หญิง 

     4.5 ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จ านวน 2 ห้อง แยกชาย/หญิง 

     4.6 ห้องเก็บอุปกรณ์ จ านวน 1 ห้อง 

     4.7 ห้องเก็บสารเคมี คลอรีน จ านวน 1 ห้อง 

     4.8 ห้องระบบไฟฟูา และระบบเครื่องปั้มสระว่ายน้ า จ านวน 1 ห้อง 

     4.9 อัฒจันทร์ที่นั่ง ความจุประมาณ 1,000 ที่นั่ง 

 5. สนามเทนนิส (ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส) มาตรฐานการฝึกซ้อมและแข่งขัน ประกอบด้วย 

     5.1 สนามเทนนิส จ านวน 8 คอร์ด 

     5.2 สนามฝึกตี (Nock Broad) จ านวน 2 คอร์ด 

     5.3 อาคารส านักงาน จ านวน 2 หลัง 

     5.4 ห้องเก็บอุปกรณ์ จ านวน 2 ห้อง 

     5.5 ห้องน้ า จ านวน 4 ห้อง แยกชาย/หญิง 

     5.6 สกอร์บอร์ดไฟฟูา จ านวน 2 ชุด 

     5.7 เก้าอ้ีผู้ตัดสิน จ านวน 8 ตัว 

 6. สนามกีฬากลางแจ้งอเนกประสงค์พื้นปูน ส าหรับฝึกซ้อม ประกอบด้วย 

     6.1 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 

     6.2 สนามฟุตซอล 1 สนาม 

 7. สนามวอลเลย์บอลชายหาด จ านวน 2 สนาม ส าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน ประกอบด้วย 

     7.1 สนามแข่งขัน 1 สนาม อัฒจันทร์ที่นั่ง 2 ฝั่ง ความจุ 120 ที่นั่ง 

     7.2 สนามฝึกซ้อม 1 สนาม อัฒจันทร์ที่นั่ง 2 ฝั่ง ความจุ 120 ที่นั่ง 

 8. สนามเปตอง (ลานจอดรถบันฑิต) จ านวน 16 สนาม 

จะเห็นได้ว่าสถานการ กีฬา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์กีฬา ที่เปิดให้บริการมีจ านวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลมี จ ากัด 
ท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานได้ ดังนั้นการจัดท าคู่มือขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการสถานการกีฬา
และอุปกรณ์การกีฬา และอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าทีแ่ทนได้ 
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือช่วยลดภาระงาน มีความมั่นใจในการท างาน และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
4. เพ่ือปรับปรุงระบบการให้บริการ ช่วยให้การท างานเป็นระบบ 

ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 

งานสถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ฝุายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ที่ให้บริการทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมี

เนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการ ดังนี้  

 1. งานให้บริการสนามและสถานการกีฬา 

 2. งานให้บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 

ประโยชน์ของคู่มือ 

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยให้การท างานเป็นระบบ ลดภาระงาน และสร้างความมั่นใจในการท างาน 

3. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
4. เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และพัฒนาการให้บริการ 

ค านิยามศัพท์ส าคัญ 

1. “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 2. “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างบอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายหรือมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเป็นหรือเทียบเท่ากรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็น

อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี และราชการริหารส่วนภูมิภาค 

 4. “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

5. “สถานการกีฬา” หมายถึง อาคารและสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง เช่น อาคารยิมเนเซียม สระว่ายน้ า 

สนามฟุตบอล เป็นต้น 
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6. “อุปกรณ์กีฬา” หมายถึง อุปกรณ์ประจ าสนาม  และอุปกรณ์กีฬา  เช่น เสาวอลเลย์บอล ปูายบอกคะแนน 

ตาข่ายประตูฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล เป็นต้น   

7. “ผู้ปฏิบัติงาน ” หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลสนามกีฬา  หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับด้านงานกีฬา และการให้บริการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

หลักการปฏิบัติงาน 

งานสถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา เป็นงานบริการที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  อีกท้ังการ

ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชา ชนได้ออกก าลังกาย  ฉะนั้นจึง

จ าเป็นต้องมีระเบียบ กฎกติกา ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยมาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

หลักการปฏิบัติงาน 

1. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้งานสนามและสถานการกีฬา 

    1.1 ระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบปรับอากาศ 

    1.2 การท าความสะอาด 

    1.3 ดูแลมาตรฐานของสนาม  

    1.4 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ประจ าสนาม 

    1.5 การซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบต่างๆ 

    1.6 การบริการจองสนามกีฬา 

    1.7 บริการยืมอุปกรณ์กีฬา 

    1.8 การให้ค าแนะน าส าหรับผู้มาใช้บริการ 

2. ควบคุมการดูแลวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 

    2.1 วางแผนท างบประมาณวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ประจ าปี 

    2.2 วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ประจ าปี 

    2.3 จัดหารายละเอียดวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 

    2.4 เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 

    2.5 จัดท าบัญชีแยกตามชนิด ประเภทของวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 

    2.6 จัดเก็บแยกตามชนิด ประเภทของวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 

    2.7 ด าเนินการเบิกจ่าย และตรวจนับยอด 

    2.8 จัดท ารายงานสรุปรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์กีฬา และครุภัณฑ์ประจ าปี 
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3. การยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์  

    3.1 จัดท าแบบฟอร์มการให้บริการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 

    3.2 จัดระเบียบและข้ันตอนในการให้บริการ 

    3.3 วางแผนการให้บริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 

    3.4 บันทึกรายละเอียดการยืม-คืน เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

4. การเตรียมสถานการกีฬาส าหรับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา 

    4.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมสถานที่ 

    4.2 ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ เช่น ติดตั้งเสา ขึงตาข่าย ตีเส้นสนามกีฬา 

             4.3 ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ เตรียมไว้ให้พร้อมใช้งาน เช่น อุปกรณ์แข่งขัน สกอร์บอร์ ดไฟฟูา 

โต๊ะ เก้าอ้ี แบบฟอร์มบันทึกการแข่งขัน เป็นต้น 

 5. การให้บริการสถานการกีฬาและสุขภาพ 

     5.1 การบริการสนาม และสถานการ กีฬา ในร่มและกลางแจ้ง ได้แก่ สนามกีฬากลาง (ฟุตบอล และลู่วิ่ง  

ยางสังเคราะห์ ) ยิมเนเซียม โดมกีฬา สนามฟุตบอล 2 (หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ) สนามวอเลย์บอลชายหาด  

สนามกีฬากลางแจ้งอเนกประสงค์ (บาสเกตบอล และฟุตซอล) ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส สนามเปตอง  

  5.1.1 จัดเตรียมสถานที่ เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสนามให้พร้อมใช้ และการท าความสะอาด  

  5.1.2 เตรียมแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้บริการ 

  5.1.3 ดูแลให้ค าแนะน าผู้มาใช้บริการ 

      5.2 การให้บริการศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Fitness Center) 

  5.2.1 จัดเตรียมสถานที่ เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ออกก าลังกายให้พร้อมใช้ และการท าความสะอาด 

  5.2.2 เตรียมแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้บริการ 

  5.2.3 รับสมัครสมาชิกรายปี และเก็บเงินค่าใช้บริการ 

  5.2.4 ดูแลให้ค าแนะน าผู้มาใช้บริการ 

  5.2.5 ส่งเงินค่าใช้บริการให้กับฝุายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา 

  5.2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มาใช้บริการ รวมทั้งรายได้จากการเก็บค่าสมัครสมาชิก ค่าใช้บริการรายวัน 

และส ารวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 
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 5.3 การให้บริการสระว่ายน้ าราชมงคลธัญบุรี (Swimming Pool)  

      5.3.1 จัดเตรียมสถานที่ เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ าให้พร้อมใช้ การตรวจสอบค่ามาตรฐาน

ของน้ าในสระ (ค่า PH : ความเป็นกรด - เป็นด่าง) และการท าความสะอาด 

      5.3.2 เตรียมแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้บริการ 

      5.3.3 รับสมัครสมาชิกรายปี และเก็บเงินค่าใช้บริการ 

      5.3.4 ดูแลให้ค าแนะน าผู้มาใช้บริการ 

      5.3.5 ส่งเงินค่าใช้บริการให้กับฝุายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา 

      5.3.6 เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มาใช้บริการ รวมทั้งรายได้จากการเก็บค่าสมัครสมาชิก ค่าใช้บริการรายวัน 

และส ารวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 

 5.4 การให้บริการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 

      5.4.1 จัดเตรียมสถานที่ เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงให้พร้อมใช้ และการท าความสะอาด 

      5.4.2 เตรียมแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้บริการ 

      5.4.3 ดูแลให้ค าแนะน าผู้มาใช้บริการ 

      5.4.4 บันทึกภาพกิจกรรมไว้ 

      5.4.5 เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มาใช้บริการ และส ารวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ เพื่อประเมินผล           

การด าเนินงานประจ าปี 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  นับเป็นการสนองตอบต อแนวคิดเพ่ือให้ การปฏิ บัติงานของมหาวิทยาลัย ฯ มีผลในทางปฏิบัติอย างแทจริง      

และเกิดประโยชน กับทุกฝ าย โดยยึดหลักการที่ ส าคัญ เพ่ือสนองนโยบายในการก ากับดูแลองค การที่ดีให บรรลุตาม      

เปาหมาย  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ แห่งกฎหมาย  และนโยบาย ที่เกี่ยวของ สรางความเข าใจให้ กับผูบริหาร  และ

บุคลากร ในอันที่จะระดมความคิดเห็ นในการจัดท านโยบายการก า กับดูแลองคการที่ดี และร วมกันขับเคลื่ อนองคกร   

ใหเปนไปตามนโยบาย มหาวิทยาลัยฯ คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต  ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัย  

วาจะขัดตอหลักการต างๆ และการก าหนดแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ ายคาตอบแทนที่เปนธรรม   

ตามผลงาน เพื่อใหเกดิขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน  
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 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี  เรื่องปรับปรุงอัตราการเก็บเงินค่าใช้บริการสถานการกีฬา 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ .ศ. 2550 ได้ปรับปรุงอัตราการเก็บเงินค่าใช้บริการสถานการกีฬา 

เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน และไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาให้สถานการกีฬา อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน ดังนี้ ค่าใช้บริการสระว่ายน้ า สมาชิกรายปี (ต่อครั้ง ) นักศึกษาไม่คิดค่าบริการ บุคลากรและคร อบครัว

บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปอัตรา 30 บาท และประเภทรายปีอัตรา 20 บาท บุคคลภายนอกอัตรา 40 บาท    

  ในส่วนของศูนย์ออกก าลังกาย สมาชิกรายปี (ต่อครั้ง ) นักศึกษาไม่คิดค่าบริการ บุคลากรและครอบครัว

บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปอัตรา 20 บาท และประเภทรายปีอั ตรา 15 บาท บุคคลภายนอกอัตรา 30 บาท 

ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่แสดงบัตรสมาชิก อัตราค่าบริการ 50 บาท 

 ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี เรื่อง ปรับปรุงอัตราการเก็บเงินค่าใช้บริการสถานการกีฬา 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2551 ปรับปรุงอัตราการเก็บเงินค่าใช้บริการสถานการ

กีฬา เพิ่มเติมเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ ค่าใช้บริการสระว่ายน้ า สมาชิกรายปี (ต่อครั้ง ) 

นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี อัตรา 20 บาท ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ อัตรา 20 บาท 

 ในส่วนของศูนย์ออกก าลังกาย สมาชิกรายปี (ต่อครั้ง ) นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี     

อัตรา 15 บาท ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ อัตรา 20 บาท และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่แสดงบัตรสมาชิก             

อัตราค่าใช้บริการ 50 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการแบ่งส่วนราชการ โดยมีส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่เป็น

หน่วยงานประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ ส านัก กอง หน่วยงานระดับคณะ คณะ/วิทยาลัย 

ปัจจุบันมี 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย ดังนี้ 

 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 3) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์           

 4) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

 5) คณะบริหารธุรกิจ  

 6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 8) คณะศิลปกรรมศาสตร์  

 10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 11) คณะพยาบาลศาสตร์  

 12) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

 หน่วยงานระดับ กอง และส านักในสังกัดส านักงานอธิการบดี มี 6 กอง และ 3 ส านัก ประกอบด้วย  

 1) กองกลาง  

 2) กองคลัง  

 3) กองนโยบายและแผน  

 4) กองบริหารงานบุคคล              

  5) กองประชาสัมพันธ์  

 6) กองพัฒนานักศึกษา 

 7) ส านักจัดการทรัพย์สิน 

 8) ส านักสหกิจศึกษา  

 9) ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 



-11- 

ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

 ปรัชญา (Philosophy) 
“มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ  เสริมสร้าง ทุนมนุษย์
ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ” 

ปณิธาน (Determination) 
“มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

อัตลักษณ์ (Identity) 
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ รองรับ- 
    ประเทศไทย 4.0 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม 
   ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชน และพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่ 
    การเพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และสิทธิประโยชน์  
    บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และแนวทางการจัดหารายได้เอ้ือต่อนโยบายหลัก และพ่ึงพาตนเอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ  
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่  
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในก ากับ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

          - กองกลาง                - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม         - สถาบันวิจัยและพัฒนา       - วิทยาลัยการ   

          - กองคลัง                - คณะเทคโนโลยีการเกษตร           - ส านักวิทยบริการ                การแพทย์แผนไทย 

          - กองนโยบายและแผน          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์        และเทคโนโลยีสารสนเทศ      

          - กองบริหารงานบุคคล          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      - ส านักส่งเสริมวิชาการและ 

          - กองพัฒนานักศึกษา            - คณะบริหารธุรกิจ                         งานทะเบียน 

          - กองประชาสัมพันธ์              - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          - ส านักจัดการทรัพย์สิน          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          - ส านักสหกิจศึกษา               - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

          - ส านักประกันคุณภาพ           - คณะศิลปศาสตร์ 

                                                  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                                                  - คณะพยาบาลศาสตร์  

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานอธิการบดี 

(9) 

คณะ (11 ) สถาบัน/ส านัก (3) วิทยาลัย (1) 
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 โครงสร้างการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา   

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
     

 

 

 
 

 

 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- งานการเงิน 

- งานบุคลากร 

- งานสารบรรณ 

- งานสื่อสารองค์กร              
- งานบริการอาคารสถานท่ี 
- งานพัสดุและครุภัณฑ ์
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานแผนและงบประมาณ 
 

 

 

 

- งานพสัดแุละครุภณัฑ์ 

ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 

-.งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

- งานส่งเสริมพัฒนาและวิชาการกีฬา 

- งานอาคารสถานท่ีและอุปกรณ ์

- งานการแข่งขันกีฬา 

- งานสิทธิประโยชน์และกองทุนกีฬา 

- งานสทิธิประโยชน์และกองทนุกีฬา 

ฝ่ายสุขภาพและอนามัย 

- งานตรวจสุขภาพนักศึกษา 

- งานบริจาคโลหิต 

- งานรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- งานประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

- งานกองทุนสุขภาพนักศึกษา 

- งานบริการรักษาพยาบาล 

- งานดูแลสุขาภิบาลโรงอาหาร 

 
ฝ่ายพัฒนาทักษะ  วินัย และ

ประสบการณ์นักศึกษา 

- งานกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษา             

- งานวินัยและประสบการณนั์กศึกษา 

- งานโครงการ ประกวด แข่งขัน  

   คัดเลือกนักศึกษา 

- งานปูองกันรับเรื่องร้องเรียน และ 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

  ที่ไม่พึงประสงค ์

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา                      

- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

- งานทุนการศึกษา 

- งานกองทุนพัฒนานักศึกษา 

- งานทหารและวิชาทหาร 

- งานประกันอุบัติเหต ุ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

- งานบริการให้การปรึกษา  

   และทดสอบทางจิตวิทยา 

- งานบริการสารสนเทศและฝกึอบรม 

- งานบริการจัดหางาน  

   และเสริมประสบการณ์อาชีพ 

- งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

- งานบริการนักศึกษาพิการ (DSS) 

- งานแนะแนวศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์

 

 

ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                

- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม Culture  

   RMUTT                   

- งานอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
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เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา 

 กองพัฒนานักศึกษา  เดิมชื่อ กองบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของส านักงานอธิการบดี ที่เกิดข้ึนตามพระราช-  
บัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2518 ซึ่งต่อมาได้มี “พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532” โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตราที่ 6 และมาตราที่ 7 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติง านให้แก่ คณะและวิทยาเขตในสังกัด เกี่ยวกับงาน
กิจการนักศึกษา 
 ในปี พ.ศ. 2534 กองบริการ  ได้ย้ายที่ท างานจากเดิมที่ตึกส านักงานอธิการบดี (เทเวศร์) 399 ถนนสามเสน 
เทเวศร์ ดุสิต กรุงเทพฯ มาอยู่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถานที่ตั้ง 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยท าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และจัดบริการให้แก่นักศึกษา ในศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พร้อมทั้งประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนด้านงานกิจการ นักศึกษา หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 
และหน่วยงานภายนอก 
 ต่อมาในปี 2550 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี  ออกเป็น 5 หน่วยงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา  เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในสังกัดส านั กงานอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีบุคลากร      
ในสังกัดประกอบด้วย ข้าราชการครู จ านวน 1 คน ข้าราชการพลเรือน จ านวน 11 คน พนักงานราชการ จ านวน 2 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 19 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 43 คน 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

 กองพัฒนานักศึกษาเป็นมืออาชีพในการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติระดับสากล  

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 2. จัดกิจกรรม บริการ และสวัสดิการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษา 

 4. สร้างปฎิสัมพันธ์ศิษย์เก่าให้เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

 5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

 6. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คนดี - คนเก่ง 

 2. การพัฒนาสถานภาพทางสังคม 

 3. การสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา 

โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา แบ่งส่วนงานออกเป็น 7 ฝ่าย 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ฝุายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการบริหารทั่วไป และงานประสานงานด้านบริการ 

เพ่ือติดต่อประสานงานทุกฝุายในกองพัฒนานักศึกษา และระหว่าง กองพัฒนานักศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.1 งานสารบรรณ  จัดท าทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือราชการของหน่วยงาน ดูแลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และรับ-ส่ง หนังสือราชการของหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 1.2 งานบุคลากร  จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร จัดท าปฏิทิน การปฏิบัติงานของหน่วยงานประจ าปี การลง
เวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 1.3 งานแผนงบประมาณ รวบรวมจัดท าค าของบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปี  จัดท าแผนยุทธศาสตร์
กองพัฒนานักศึกษา  และจัดท าสรุปรายงานประจ าปีกองพัฒนานักศึกษา  และรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 
 1.4 งานการเงิน  ควบคุมและตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินในแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  จัดเก็บ

รายได ้ของหน่วยงานจากผู้ประกอบการส่งกองคลัง และควบคุมดูแลการใช้เงินของหน่วยงาน 

 1.5 งานจัดซื้อ วัสดุของหน่วยงาน  ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ก ารจัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์โครงการ

ต่างๆ งานเบิก- จ่ายและบริการให้ ยืมวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ และ การก าหนดคุณลักษณะรายละ เอียด

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงาน (TOR) 

   1.6 งานสารสนเทศ  ดูแลระบบ Internet และซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภายใน หน่วยงาน 

และประสานงานข้อมูลทางด้านสารสนเทศของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

  1.7 งานอาคารสถานที่  ซ่อมบ ารุง ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟูา- ประปา ) และวัสดุอุปกรณ์ เบื้องต้น            

ของหน่วยงานการให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ที่มาใช้บริการ  อาทิ เครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะเก้าอ้ี และดูแล

ความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารกิจการนักศึกษา 
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2. ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
 2.1 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง      
ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่า     
ผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการ
ช าระหนี้คืน เพื่อสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้องต่อไป 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 ในลักษณะ
เงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ .ศ. 2591 โดยได้เริ่มด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ .ศ.2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึ กษามีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในการก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง 
 2.2 งานทุนกาศึกษา  
 2.3 งานทหารและงานวิชาทหาร 
 2.4 งานประกันอบัติเหตุ 
 2.5 งานกองทุนพัฒนานักศึกษา 
 

3. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 ฝุายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการ    
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษา จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศึกษา บริการสารสนเทศด้าน
การศึกษาและอาชีพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา บริการจัดหางาน และศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของนัก ศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส ารวจภาวะ การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต รวมทั้งประสานความสัมพันธ์ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การด าเนินงานของฝุายแนะแนวฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 3.1 เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อ 
 3.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้ข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาอาชีพ 
 3.3 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือฝึกงาน และการมีงานท า 
 3.4 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
 3.5 เพ่ือสนองนโยบายการท างานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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4. ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา 
 งานส่งเสริมวินัย และพัฒนานักศึกษา ได้แก่ การเสริมสร้างวินัยนัก ศึกษา ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอ งนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  แนะน า  และปูองกันการกระท าความผิด                
ต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับคณะ/วิทยาเขต ในสังกัดมหาวิทยาลัย การสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และประสานงานกับหน่วยปูองกัน  และแก้ปูญหาการก่อความไม่สงบในมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ต ารวจ   
นครบาล ต ารวจท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยุติกรณี พิพาทในกรณี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องด้วย โดยภารกิจงานหลัก ดังนี้ 
 4.1 งานกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษา 
 4.2 งานวินัยและประสบการณ์นักศึกษา 
 4.3 งานโครงการจัดกิจกรรมพิเศษ ประกวด แข่งขัน 
 4.4 งานปูองกัน รับเรื่องร้องเรียน และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

5. ฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
 งานให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย  เป็นภารกิจที่กองพัฒนานักศึกษาให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้
นักศึกษามีสุขภาพ และอนามัยที่ดีปราศจากโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา เป็นบริการ         
ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีห้องพยาบาลให้บริการ โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบก ารณ์ มีเตียงให้นอนพัก
รักษาอาการ การให้บริการแบ่งออกเป็น ดังนี้ การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ 
การจ่ายยาท าแผลทุกชนิด ตัดไหม กา รบริการฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสุขภาพและ
อนามัย ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ แ ละ Net work (IUM) ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ให้บริการ
ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับนักศึกษา และบุคลากรในการใช้กิจกรรมต่างๆ และให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

6. ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นงานที่ต้องเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา     
ตามภารกิจงาน ดังนี้ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 6.2 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่ วมมือ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 6.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง      
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 จัดพิมพ์และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.5 ร่วมมือในการจัดท าแผนงานประจ าปีของฝุายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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7. ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 
 งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
 7.1 งานกีฬา มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมกีฬา โดยจัดให้มีการบริการส าหรับ
สุขภาพ  และจัดการแข่งขันกีฬา  เพ่ือสร้างทักษะ  และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร  ได้ออกก าลังกาย 
เรียนรู้กฎกติก า เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ครบทุกด้ าน และน ามาซึ่งการศึกษาท่ีดี มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่
วิชาชีพ และพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต งานกีฬาจึงมีหน้าที่ ดังนี้ 
  7.1.1 งานส่งเสริมพัฒาและวิชาการกีฬา 
       - ด้านกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และชุมชนใกล้เคียง    
    - ด้านการออ กก าลังกายเพื่อสุขภาพ จัดโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดย    
การเต้นแอโรบิก                      
    - ด้านวิชาการและฝึกอบรมกีฬา จัดท าโครงการและงบประมาณงานส่งเสริมพัฒนากีฬา  และ
นันทนาการ จัดท ากฎระเบียบ กติกา ข้อบังคับกีฬาทุกประเภทที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา 
    - ด้านชมรมกีฬา ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษากับชมรมกีฬา 

  7.1.2 งานสิทธิประโยชน์และกองทุนกีฬา  
  7.1.3 งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์  ประสานงานด้านบริการสนามกีฬาในร่ม  และสนามกีฬา
กลางแจ้ง จัดบริการอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา 

  7.1.4 งานการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
    - การจั ดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่ กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์  กีฬาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
          - การจัดก ารแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย     
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน 

         - งานเดิน-วิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”   
 7.2 งานกิจกรรมนักศึกษา มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาควบคู่กับงานด้านการเรียนการสอน  ในสาย
วิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ต่อการสร้างงาน และ
เสริมสร้างสังคม รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม และการสร้างความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยส่งเสริม            
ให้นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 กองพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ประสานง านให้มีการด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม 
โดยส่งเสริมให้มีกา รจัดการเลือกตั้งในสโมสรนักศึกษา คณะ องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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  7.2.1 งานสภานักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า บทบาทและหน้าที่ในการด าเนินงานของสภานักศึกษา 
เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนักศึกษา ควบคุมตรวจสอบการบริหารงาน และด าเนินงานขององค์การ
นักศึกษา เพื่อขออนุมัติมหาวิทยาลัย 
  7.2.2 งานองค์การนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะ น า ประสานงานในการด าเ นินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และชมรมด้านต่าง ๆ ทางวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม  
และบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านนันทนาการ โดยมีชมรมรองรับการด าเนินกิจกรรม เช่น 
ชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมมุสลิม ชมรมคริสต์สัมพันธ์ ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ และชมรมกีฬาต่าง ๆ 
นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้ในวันเปิดโลกกิจกรรม ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี 
 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒานา และ

วิชาการกีฬา 

งานสนามและสถานการกีฬา 

 

งานสิทธิประโยชน์ และ

กองทุนกีฬา 

งานการแข่งขันกีฬา 
 

งานส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 



บทที่ 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน สถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1. งานสนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม 
 การให้บริการครอบคลุมทั้งสนามกีฬากลาง (อาคาร อัฒจันทร์ สนามฟุตบอล ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ) ศูนย์ฝึกกีฬา
เทนนิส สนามกีฬากลางแจ้ง โดมกีฬา แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามเปตอง ยิมเนเซียม และ
การเปิด-ปิดไฟฟูาสนามกีฬา  

 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด 
1  

 
 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มลงช่ือส าหรับผู้มาเข้าใช้บริการ 
- สมุดบันทึกประจ าวัน 

2  
 
 

- ตรวจสอบ อุปกรณ์ประจ าสนาม เช่น ที่น่ังพัก เสาประตู  และตาข่าย
ประตูฟุตบอล อุปกรณ์กีฬา 

3  
 
 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยสนาม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เช่น พ้ืนสนาม 
ระบบไฟฟูา ประปา เครื่องเสียง ตู้น้ าดื่ม 
- ดูแลความสะอาดภายในอาคารและอัฒจันทร์ที่นั่ง  เช่น ความสะอาด
ของห้องน้ า  

4  
 
 

- เปิดไฟฟูาประจ าสนามต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และกรณีไม่มี 
ผู้มาใช้บริการ จะไม่เปิดไฟ  

5  
 
 

- ลงบันทึกข้อมูล สถิติ ประจ าวัน  
จ านวนผู้มาใช้บริการ เวลาที่มีผู้มาใช้บริการมาก การใช้สนามจัด
กิจกรรมและแข่งขันกีฬา สภาพสนามหลังการใช้ ความสะอาด และอื่นๆ 

เริ่ม 

ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสนาม 

ตรวจสอบสนามกีฬา 

เปิดไฟฟูาสนาม 

บันทึกข้อมูล 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด 
6  

 
 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนาม 
- ปิดลดจ านวนไฟฟูาลง เพื่อ แจ้งผู้มาใช้บริการทราบ ก่อนปิดประมาณ 
15 นาที 
- กรณีไม่มีผู้ใช้บริการ ปิดไฟฟูาสนามทันที เพื่อเป็นการประหยัด 
ค่าไฟฟูา 

7  
 
 

- บันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

8  
 
 

- สรุปรายงานผลเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ต่อมหาวิทยาลัย 

ปิดไฟฟูาสนาม 

บันทึกข้อมูล 

จบ 
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2. งานสระว่ายน้ าราชมงคลธัญบุรี 
การให้บริการครอบคลุมทั้งอาคาร อัฒจันทร์ สระว่ายน้ า และการเปิด-ปิดไฟฟูาสนามกีฬา  

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด 
1  

 
 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มลงช่ือส าหรับผู้มาเข้าใช้บริการ 
- สมุดบันทึกระจ าวัน 
- ใบสมัครสมาชิก และบัตรค่าธรรมเนียมค่าใช้บริการ 

2  
 
 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสนาม เช่น ที่น่ังพัก ห้องอาบน้ า ห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งกาย 
- ตรวจสภาพค่ามาตรฐานน้ าในสระ (ค่า PH : ความเป็นกรด - เป็นด่าง) 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยสระว่ายน้ า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  

3  
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 

- ตรวจบัตรประจ าตัวนักศึกษา ลงช่ือผู้ใช้บริการ (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 

- ตรวจบัตรสมาชิก ลงช่ือผู้ใช้บริการ ช าระค่าบริการ 
ผู้ใช้บริการ 
- เตรียมบัตรสมาชิกและแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี และลงช่ือเข้าใช้บริการ 
- กรณี ต้องการใช้ล็อคเกอร์เพื่อเก็บของ ใช้บัตรสมาชิกหรือบัตร
ประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ใช้แลกกุญแจ และส่งคืนเมื่อเลิกใช้ 

4  
 
 

- เปิดไฟฟูาประจ าสนามต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และกรณีไม่มี 
ผู้มาใช้บริการ จะไม่เปิดไฟ  

5  
 
 

- ลงบันทึกข้อมูล สถิติ จ านวนเงินค่าใช้บริการประจ าวัน  
- จ านวนผู้มาใช้บริการ เวลาที่มีผู้มาใช้บริการมาก  
- การใช้สนามจัดกิจกรรม และสภาพหลังการใช้  

6  
 
 

- ตรวจความเรียบร้อยของสนาม 
- ปิดไฟฟูาลดจ านวนลง เพื่อแจ้งผู้มาใช้บริการทราบ ก่อนปิด 15 นาที 
- กรณีไม่มีผู้ใช้บริการ ปิดไฟฟูาสนามทันที เพื่อเป็นการประหยัด 

7  
 
 

- บันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
- ส่งเงินค่าใช้บริการประจ าวัน ให้กับฝุายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา 

8  
 
 

- สรุปรายงานผลเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ต่อมหาวิทยาลัย 

เริ่ม 

การบริการ 

เปิดไฟฟูาสนาม 

ตรวจสอบสนามและอุปกรณ์

ประจ าสนาม 

บันทึกข้อมูล 

ปิดไฟฟูาสนาม 

บันทึกข้อมูล 

จบ 
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3. งานศูนย์ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

การให้บริการครอบคลุมทั้งอาคาร และการเปิด-ปิดไฟฟูาภายในอาคาร  
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด 

1  
 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มลงช่ือส าหรับผู้มาเข้าใช้บริการ 
- สมุดบันทึกประจ าวัน 
- บัตรค่าธรรมเนียมค่าใช้บริการ 

2  
 
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ เช่น สภาพเครื่องออกก าลังกายแต่ละตัวพร้อมใช้ 
- ตรวจสอบ ที่น่ังพัก ห้องอาบน้ า ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
- ตรวจความเรียบร้อย และความสะอาดของห้องออกก าลังกาย ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

3  
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 

- ตรวจบัตรประจ าตัวนักศึกษา ลงช่ือผู้ใช้บริการ (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 

- ตรวจบัตรสมาชิก ลงช่ือผู้ใช้บริการ ช าระค่าบริการ 
- ให้ค าแนะน า วิธีการใช้เครื่องออกก าลังกายแก่ผู้มาใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการ 
- เตรียมบัตรสมาชิกและแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี และลงช่ือเข้าใช้บริการ 
- กรณี ต้องการใช้ล็อคเกอร์เพื่อเก็บของ ใช้บัตรสมาชิกหรือบัตร
ประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ใช้แลกกุญแจ และส่งคืนเมื่อเลิกใช้ 

4 
 
 

 
 

- เปิดไฟฟูา ระบบปรับอากาศ และกรณีที่มีผู้มาใช้บริการน้อย  
ต้องปรับลดระบบปรับอากาศลง  

5  
 
 

- ลงบันทึกข้อมูล สถิติ จ านวนเงินค่าใช้บริการประจ าวัน  
- จ านวนผู้มาใช้บริการ เวลาที่มีผู้มาใช้บริการมาก  
- การใช้ห้องจัดกิจกรรม และสภาพหลังการใช้  

6  
 
 

- ตรวจความเรียบร้อยของสนาม 
- ปิดไฟฟูาลดจ านวนลง เพื่อแจ้งผู้มาใช้บริการทราบ ก่อนปิด 15 นาที 

7  
 
 

- บันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
- ส่งเงินค่าใช้บริการศูนย์ออกกังกายประจ าวัน ให้กับฝุายการเงิน  
กองพัฒนานักศึกษา 

8 
 
 

- สรุปรายงานผลเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ต่อมหาวิทยาลัย 

เริ่ม 

ตรวจสอบห้องและอุปกรณ์ออก

ก าลังกาย 

การบริการ 

เปิดไฟฟูาสนาม 

บันทึกข้อมูล 

ปิดไฟฟูาสนาม 

บันทึกข้อมูล 

จบ 
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4. งานเบิก-จ่าย และยืมอุปกรณ์กีฬา 
การให้บริการ เบิก -จ่าย และยืมอุปกรณ์กีฬา  ครอบคลุม ทั้งการยืมครุภัณฑ์ที่เก่ียวกับกีฬา เช่น ปูายบอก

คะแนน สกอร์บอร์ดไฟฟูา อุปกรณ์สนาม 

 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด 
1  

 
 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการยืม-คืน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมไว้บริการ 

2  
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
- น าแบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์ ให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล  
และลงช่ือก่อนยืม 
ผู้ใช้บริการ 
- แจ้งความต้องการอุปกรณ์กีฬาชนิดนั้นๆ 
- เตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษา เป็นหลักฐานในการยืม 
- กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการยืม -คืนอุปกรณ์กีฬา พร้อมแนบ
บัตรประจ าตัวนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาท่ียืม เช่น สภาพอุปกรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ 
มีเลขรหัส หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องหรือช ารุดให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่
ทราบ เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ ก่อนรับไปใช้ 
- การยืม ให้ยืมก่อนเวลา 20.00 น. 

3  
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
- น าแบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์ ให้ผู้ใช้บริการและลงช่ือคืน 
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ยืม หากมกีารช ารุดหรือสูญหาย ผู้ยืม 
ต้องรับผิดชอบ ยกเว้นการช ารุดที่เกิดจากการใช้งาน 
ผู้ใช้บริการ 
- ส่งคืนอุปกรณ์ ก่อนเวลาปิดให้บริการ 30 นาที ก่อนเวลา 20.30 น. 
- ลงช่ือการส่งคืน และรับบัตรประจ าตัวนักศึกษาคืน 

4  
 
 

- ลงบันทึกข้อมูล สถิติจ านวนผู้มาใช้บริการ ประจ าวัน  
- ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา และจัดเก็บอุปกรณ์เข้าตู้ หรือช้ันวาง 
- สรุปรายงานผลเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

เริ่ม 

การยืมอุปกรณ ์

การส่งคืนอุปกรณ์ 

จบ 
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5. งานการขอใช้สนามและสถานการกีฬา 
การขอใช้สนามและสถานการกีฬา การให้บริการทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด 
1  

 
 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการจองสนาม 
- ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องการใช้สนาม 
- หน่วยงานท่ีขอใช้ท าบันทึกขอใช้สนาม 

2  
 
 

- หน่วยงานภายใน กรอกรายละเอียดการขอใช้ แบบฟอร์มบันทึกขอใช้
สนาม แนบโครงการการจัดกิจกรรม 
- หน่วยงานภายนอก ท าบันทึกการขอใช้สนาม  

3  
 
 

- ตรวจสอบตารางการใช้สนามและสถานการกีฬา 
- กรณี หน่วยงานภายนอกขอใช้สนาม ให้แจ้งต่อส านักจัดการทรัพยส์ิน 
จัดเก็บค่าใช้จ่าย  

4  
 
 

- หน่วยงานภายใ น ผ่านความเห็นชอบ หัวหน้างานกีฬ า หัวหน้าฝุาย
กีฬาและกิจกรรม และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ 
- หน่วยงานภายนอก ท าบันทึกการขอใช้ สนามผ่านความเห็นชอบ 
หัวหน้างานกีฬา หัวหน้าฝุายกีฬาและกิจกรรม ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา และมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

5  
 
 

- ติดต่อประสานงานรายละเอียดต่างๆหน่วยงานท่ีขอใช้ 
- หน่วยงานภายนอกขอใช้  ให้ประสานงานส านักจัดการทรัพย์ สินของ
มหาวิทยาลัย จัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อ แจ้งค่าใช้จ่าย เช่น       
ค่าบ ารุงสนาม ค่า ตอบแทน เจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่า ตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
- หนว่ยงานภายใน  
  ขอใช้สนามในเวลาราชการ คิดค่าใช้จ่าย 
  ขอใช้เวลานอกเวลาราชการ คิดค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม 

6  
 
 

- บันทึกข้อมูลลงในตารางการขอใช้สนาม 
- หน่วยงานท่ีขอใช้ ให้ด าเนินการตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด 
- ตรวจสอบสภาพสนามหลังการใช้ และบันทึกข้อมูล 

7 
 
 

 - รายงานสรุปการใช้สนามและสถานการกีฬา 
 

เริ่ม 

บันทึกการขอใช้ 

ตรวจตารางการขอใช้ 

เสนออนุมัติ 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกการใช้สนาม 

จบ 



บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 งานสถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา การที่จะท าให้ งานทางด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ  
สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง คือ การบริหารจัดการการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ โดยการแยกงานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่            
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและบริการการกีฬาให้เห็นอย่างชัดเจน และก าหนดภาระงานที่เก่ียวข้องกับ การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬาขึ้น ไป รวมทั้งพัฒนาให้ประ ชาคม ชาวมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  กองพัฒนานักศึกษา  ยังต้องจัดระบบการให้บริการ สถานการกีฬา และ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของ
นักศึกษาและ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หากบุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส  ก็จะท าให้สามารถ
ปฏิบั ติงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง มีการจัดบริการวิชาการในด้านกีฬาให้กับ
หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการวิชาการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย 
 งานสถานการ กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จึง เป็นงานที่ ต้องมีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการ เจ้าหน้าที่ จะต้องมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงแก้ไข และ วิธีการท างานให้ทันสมัย            

อยู่ตลอดเวลาเสมอ ด้วยภารกิจที่ต้องให้บริการกับนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไปจากภายนอก อาจเกิด ปัญหาใน

การปฏิบัติงานได้ เนื่องด้วยมีระเบียบข้อปฏิบัติในแต่ละสนามเป็นตัวก าหนด  แต่ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ    

ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือสถานการกีฬาและอุ ปกรณ์ การออกก าลัง กาย พังเสียหายได้ ปัญหาจากสถาน ที่       

การออกก าลังกายไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการท างานและพัฒนางานให้เหมาะสม 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ อาจท าให้มีความสับสนในการท างานและการ ให้บริการด้าน

สถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 

2. สภาพสนามและอุปกรณ์บางอย่าง ช ารุด และการบ ารุงซ่อมแซม  ต้องรองบประมาณจากมหาวิทยาลัย      

ซึ่งใช้ระยะเวลานาน อีกท้ังอุปกรณ์กีฬามีจ านวนจ ากัดจึงไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการ 

 3. ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติระเบียบของสนามกีฬา ซ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรืออุปกรณ์เสียหายช ารุดได้ 

4. ระบบข้ันตอนการจองใช้สนามและการยืมอุปกรณ์กีฬายังไม่เป็นระบบ เช่น ขั้นตอนการจองสนามยังไม่เป็น

มาตรฐานชัดเจน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการสถานการณ์กีฬา และระบบการตรวจสอบสิทธิ์

ของผู้ใช้บริการยังไม่ทันสมัย  เวลาที่มีผู้ต้องการใช้บริการสนามกีฬา  ส าหรับการจองเพ่ือใช้งานยังคงต้อง เข้ามาติดต่อ  

ในหาวิทยาลัยเพ่ือสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจองสนาม ในส่วนของสนามกีฬา วัน เวลาที่ว่าง 
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หากมีผู้ที่ต้องการใช้งานไม่ได้อยู่ ภายในมหาวิทยาลัย  ก็ไม่สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสนามที่ว่าง อาจจะท า

ให้เสียเวลาได้ ซ่ึงเป็นปัญหาในเรื่องของการเสียเวลา และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

5. สถานการกีฬาบางแห่งจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าสนามที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น สระว่ายน้ า 

ศูนย์ออกก าลังกาย ช่างซ่อมบ ารุงประจ าสนาม 

 6. ระบบงานเดิมของการบริหารจัดการสนามและอุปกรณ์กีฬา จะมีการจัดเก็บข้อมูลและเอก สารต่างๆ        

ในรูปแบบของกระดาษและแฟู มรายงาน เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกไม่ได้จัดเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล  (คอมพิวเตอร์ ) 

หากจัดเก็บไม่เป็ นระบบอาจท า ให้ข้อมูลสูญหายได้ง่าย และการเรียกดูเ อกสารต้อง มาค้นหาทีละแฟูม  ซึ่งเป็ น          

การเสียเวลา  และท า ให้ไม่สามารถดูรายละเอียดต่างๆ  ซ่ึง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้           

อย่างทันท่วงที มีข้ันตอนการใช้งานระบบที่ยากและมีความซับซ้อน การเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ท าให้

มีเอกสารจ า นวนมาก และใน การค้นหาข้อมูลก็เป็ นไปด้วยความล่าช้า  ความไม่สะดวกของสมาชิกในการมาติดต่อที่   

ภาควิชาพลศึกษาโดยตรง เช่น การเดินทางหรือระยะเวลาของสมาชิกท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละวัน  

แนวทางแก้ไข 

 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ศึกษา เพ่ือให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าสนามเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่  จึงไม่สามารถอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ เท่าท่ีควร  และสามารถดูแลปรับปรุง บ ารุงรักษาสถานการณ์กีฬาให้พร้อมใช้งานตลอด 

และจัดการระบบการเข้าใช้สนามกีฬา เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้บริการได้ท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

 3. จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้มากท่ีสุด

และร่างกฏข้อปฏิบัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาขึ้นมาใหม่ เพื่อบังคับใช้อย่างจริงจัง 

 4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสถานการกีฬา แทนระบบเอกสาร เช่น การสมัครสมาชิกสถานการออกก าลังกาย 

ระบบการจองสนาม ระบบการยืม -คืนอุปกรณ์กีฬา เพื่อความสะดวกรวดเ ร็ว และสามารถตรวจสอบได้  โดยน าเอา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  และต้องการน าโปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ สถานการกีฬา

และอุปกรณ์กีฬา เข้ามาช่วยในขั้นตอนการท า งานเพ่ือลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาในการด า เนินงาน  รวมทั้งการ

ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนการท างานต่างๆให้เปน็ไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 

5. ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานในด้านการจองสนามกีฬา ระบบการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา รวบรวมข้อมูล
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ และออกแบบระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัด เก็บฐานข้อมูล และแก้ไข
ระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 6. เจ้าหน้าที่ประจ าสนามต้องความมีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่องานจะได้ออกมาถูกต้อง    

ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไข โดยการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ฝึกฝน ทักษะต่างๆ  ที่จ าเป็น  และหาความรู้ ศึกษาอบรม

เพ่ิมเติมในงานที่เก่ียวข้องทุกครั้งที่มีโอกาส 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษารายละเอียด ของงานที่รับผิดชอบ และภารกิจหลักของ หน่วยงาน เพราะต้อง

ท างานร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน เมื่อผู้บริหารมอบหมายงานให้ต้องท าได้ทันที  

2. ต้องเป็นผู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ พัฒนาตนเอง น ามาปรับใช้กับภาระงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อหน่วยงาน

และตนเอง ปรับตัวในการท างาน อดทนต่อสถานการณ์กดดันต่างๆ และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม 

3. ต้องเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ในด้านข่าวสาร ข้อมูล และรู้จักใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อ

การท างาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าขึ้น 

      4. พัฒนาระบบจัดการงาน สถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา การจัดการตารางเวลาของสนามกีฬา          
ทุกประเภท การจองใช้สนามกีฬาทุกประเภท และรายงานการใช้สนามข้ึนมาเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ท า การจองสนามกีฬา 
ได้อย่างสะดวกตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      5. มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากสถาน การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจากภายนอก        
ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน 

กล่าวโดยสรุป  

 ผู้ปฏิบัติงานสถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา  มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ดูแล ปรับปุรง บ ารุงซ่อมแซมรักษา

สถานการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา  รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับ ผู้มาใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย งานบริการจึงนับว่าได้เป็นหัวใจส าคัญ ในการสนับสนุนให้การท าหน้าที่ของ หน่วยงาน ด าเนินไปได้อย่าง

ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นผู้มีจิตบริการสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตน     

เพ่ือส่วนรวม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สถานการกีฬา และอุปกรณ์กีฬา  เพ่ือจัดการ บริหารการ ใช้งานการยืม -ส่งคืน 
อุปกรณ์กีฬา การจองสนามกีฬาให้มีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถใช้งานได้จริงในรูปแบบของ Web Application ที่ใช้
งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท า ให้มีความสะดวก  และเป็นประโยชน์อย่า งมากกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็ นประจ า   
ในเรื่องของการจองใช้งานสนาม กีฬา การยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ระบบส มาชิกผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิกโดยต้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัวแล้วใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการล็อคอินเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการสนามและอุปกรณ์กีฬา  

 



 

บรรณานุกรม 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ปรับปรุงอัตราการเก็บเงินค่าใช้บริการสถานการกีฬา

  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2550 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ปรับปรุงอัตราการเก็บเงินค่าใช้บริการสถานการกีฬา

  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2551. เข้าถึงได้จาก 

  https://www.rmutt.ac.th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
ยงยุทธ เพ็งนอก. คู่มือการปฏิบัติงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 

  การศึกษา 2561.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
 เข้าถึงได้จาก https://www.rmutt.ac.th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ข้อมูลเกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา. เข้าถึงได้จาก   

  https://www.rmutt.ac.th/ sd.rmutt.ac.th สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
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ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1. สนามและสถานการกีฬา มีไว้ส าหรับการฝึกซ้อม การแข่งขัน กิจกรรมทางการกีฬาและการอื่น               

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ตามชนิด ประเภท และความเหมาะสมของสนามและสถานการกีฬา ผู้ประสงค์จะขอใช้ให้

ยื่นค าขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองพัฒนานักศึกษา) ท าเป็นหนังสือบันทึกข้อความที่คณบดีของแต่ละ

คณะหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม โดยระบุสนามและสถานการกีฬา วัตถุประสงค์ รายละเอียด วัน และเวลา     

ที่จะขอใช้ให้ชัดเจนก่อนถึงก าหนดที่จะใช้ พร้อมแนบโครงการของกิจกรรมที่จะจัดด้วย ยื่นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 5 วันท าการ เมื่อผู้ขอใช้ได้รับแจ้งการพิจารณอนุญาตแล้ว จึงจะมีสิทธิใช้สนาม 

 2. ในกรณีติดต่อจองขอใช้สนามและสถานการกีฬาได้แล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ จะต้องแจ้งเป็น

หนังสือบันทึกข้อความให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองพัฒนานักศึกษา) ทราบล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันที่จะเข้าใช้

สนามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

 3. ผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬา ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามและสถานการกีฬา มีข้อปฏิบัติในการใช้สนาม 

อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

    - แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

    - ช่วยกันรักษาความสะอาด ขณะใช้และหลังจากการใช้สนามและสถานการกีฬา 

    - ห้ามพกพาหรือน าอาวุธ หรือวัตถุระเบิดและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เข้ามาในสนามและสถานการกีฬา 

    - ห้ามน าสุรา ยาเสพติดและเครื่องดื่มประเภทมึนเมาทุกชนิด เข้าในสนามและสถานการกีฬา 

    - ห้ามเล่มการพนันหรือหรือการกระท าใดๆ อันผิดกฎหมายในบริเวณพ้ืนที่สนามและสถานการกีฬา 

    - ข้อปฏิบัติอื่นๆท่ีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละสนามและสถานการกีฬา 

 4. การใช้สนามและสถานการกีฬา ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย อันเกิดแก่สนามและสถานการ

กีฬา รวมถึงอุปกรณ์ประจ าสนามและสถานการกีฬานั้น ตามความเสียหายจริง เว้นแต่ความเสียมิใช่เกิดข้ึนจากการ

กระท าของผู้ขอใช้ 

 5. กรณีมีเหตุวิสัยหรือเหตุอื่นใด  ท าให้มหาวิทยาลัยไม่อาจให้ผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬา  ตามก าหนดเวลาได้  

หรือมีความจ าเป็นต้องใช้สนามและสถานการกีฬานั้น  เพื่อประโยชน์ของทางราชการในวันและเวลาเดียวกัน  

มหาวิทยาลัย มีสิทธิจะเลื่อนก าหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้สนามกีฬานั้นออกไป  โดยจะก าหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้ นั้นใหม่

ตามท่ีตกลงกัน   หรือจะยกเลิกการขออนุญาตใช้สนามและสถานการกีฬาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และผู้ขอใช้สนาม

และสถานการกีฬา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ 

ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม  
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 6. ให้ผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬาถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่ง ที่เก่ียวกับการใช้

สนามและสถานการกีฬานั้นอย่างเคร่งครัด หากมีการฝุาฝืนหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่

มหาวิทยาลัยฯ หรือแก่สนามและสถานการกีฬานั้น เกินกว่าจะคาดหมายได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาให้ระงับ 

การใช้สนามนั้นชั่วคราว หรือยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สนามได้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของมหาวิทยาลัยฯ 

 7. สนามและสถานการกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอสงวนสิทธิให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้บริการก่อน 

 8. สถานที่ติดต่อ (ในเวลาราชการ)   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

  ฝุายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  

  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110  

  โทรศัพท์ 0 2549 3629, 0 2549 3671, 0 2549 3683 

  โทรสาร 0 2549 3671, 0 2577 5010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. การใช้อาคารยิมเนเซียมต้องได้รับอนุญาตจากกองพัฒนานักศึกษา  

2. แต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาแต่ละประเภท 

3. อาคารยิมเนเซียมใช้ในการเรียนการสอน การฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาตามประเภทของกีฬาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ 

4. ขอสงวนสิทธิให้นักศึกษา  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้ใช้ก่อน  

5. ผู้ใช้อาคารยิมเนเซียมต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามข้อ 4 ทุกครั้งที่ใช้บริการ 

6. ผู้ใช้บริการต้องสวมรองเท้ากีฬาพ้ืนยางเท่านั้น  

7. ผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาฝึกซ้อม หรือแข่งขันกีฬา ให้นั่งรออยู่บนอัฒจันทร์ 

8. ห้ามน าอุปกรณ์อ่ืนๆเข้ามาเล่นในอาคารยิมเนเซียม ก่อนได้รับอนุญาต 

9. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารยิมเนเซียม 

10.ห้ามน าเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เข้าไปภายในแบริเวณรอบรอบอาคารยิมเนเซียม   

11. ห้ามเทน้ าลงพื้นสนามภายในอาคารยิมเนเซียม 

12.ห้ามขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาที่อยู่ในสนามออกนอกบริเวณสนามก่อนได้รับอนุญาต  

13. ห้ามน าภาชนะท่ีเป็นแก้วเข้าไปในสนาม  เพราะจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มาออกก าลังกายได้  

15. ห้ามน าหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณสนามกีฬาโดยเด็ดขาด 

16. ห้ามเปิด – ปิดไฟฟูาเอง หากเกิดปัญหาอื่นใดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารยิมเนเซียม 

17. ห้ามน ารถทุกประเภทขึ้นมาจอดบนบริเวณพ้ืนปูนโดยรอบอาคารยิมเนเซียม 

18. ก าหนดการเปิด – ปิด 

    เปิดบริการ   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.30 – 21.00 น. 

          วันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา  14.00 – 21.00 น.  

    หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ หรือมหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้งดบริการ (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติการใชส้นามและสถานการกีฬา 

 



 

1. ต้องแสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนใช้บริการ 
2. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ าที่สุภาพ อาบน้ าช าระร่างกาย และสวมหมวกทุกครั้งที่ลงสระ 
3. ห้ามน าอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท เข้ามารับประทานภายในบริเวณสระ 
4. บุคคลที่ไม่ได้ลงว่ายน้ า ห้ามนั่งบริเวณรอบสระว่ายน้ า 
5. ต้องรักษามารยาท ไม่วิ่งเล่นกระโดดน้ า หรือส่งเสียงสร้างความร าคาญกับสมาชิก 
6. ผู้ที่ใช้บริการควรมีสุขภาพแข็งแรง กรณีเป็นโรคติดต่อ มีบาดแผล ห้ามลงสระ 
7. ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ า 
8. ห้ามเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 9 ขวบ ลงสระโดยไม่มีผู้ปกครองลงสระด้วย 
9. หากมีโรคประจ าตัวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนลงสระทุกครั้ง 
10. ห้ามน าเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในบริเวณสนามกีฬา 
11. ห้ามน าหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณสนามกีฬาโดยเด็ดขาด  
12. ผู้ใช้บริการหากท าลายทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
13. โปรดระมัดระวังในการเก็บทรัพย์สินที่มีค่าของท่านด้วย หากเกิดการเสียหายหรือสูญหายขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ 
     จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น   

14. ผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  ให้เจ้าหน้าที่เชิญบุคคลนั้น 

     ออกนอกบริเวณได้โดยทันที 

15. ก าหนดการเปิด – ปิด 

 เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 21.00 น.  

    วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา 14.00 – 21.00 น. 

 หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ และตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้งดบริการ (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

  

หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียนวิชาว่ายน้ า  เฉพาะในตารางการเรียนการสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดเท่านั้น 

                    ได้รับการยกเว้นค่าบริการ 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ าราชมงคลธัญบุรี  

 



 

 
1. ศูนย์ออกก าลังกายเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
2. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง ก่อนใช้บริการ 
3. แต่งกายให้รัดกุมในชุดกีฬาหรือชุดออกก าลังกายที่เหมาะสมในการออกก าลังกาย  
4. สวมรองเท้ากีฬาและถุงเท้าทุกครั้ง  ที่มาใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย  
4. ศึกษาเก่ียวกับการฝึกด้วยน้ าหนักหรือโปรแกรมฝึกให้เข้าใจก่อน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ออกก าลังกาย  
5. ควรใช้เครื่องออกก าลังกายด้วยความระมัดระวัง 
6. ห้ามส่งเสียงรบกวนสมาธิผู้อื่นขณะใช้บริการ 
7. ห้ามพูดจาหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งผู้อ่ืนอันก่อให้เกิดอันตราย 
8. ห้ามน าอาหารเข้ามารับประทานในศูนย์ออกก าลังกาย 
9. ห้ามน าน้ าดื่มเข้าไปบริเวณเครื่องออกก าลังกาย ให้วางไว้และดื่มในบริเวณท่ีจัดไว้ให้เท่านั้น  
10. ห้ามน าภาชนะท่ีเป็นแก้วเข้าไปในสนาม เพราะจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มาออกก าลังกายได้  

11. ห้ามน าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในบริเวณสนามกีฬา 

12. ห้ามน าหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณสนามกีฬาโดยเด็ดขาด  

13. ผู้ใช้บริการหากท าลายทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 

14. เมื่อเกิดปัญหาในการใช้เครื่องออกก าลังกายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ทันท ีห้ามแก้ปัญหาเอง 
15. ก าหนดการเปิด – ปิด  

เปิดบริการ     วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา 16.30 – 21.00 น.   

                      วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เวลา 14.00 – 21.00 น. 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือมหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้งดบริการ (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ศูนยอ์อกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 



อัตราค่าธรรมเนียมและประเภทการสมัครสมาชิกศูนย์ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (RMUTT. FITNESS CENTER) 

 สมาชิกประเภท ก. 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระดับปริญญาตรี  (ปัจจุบัน) 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
แสดงบัตรนักศึกษา ยกเว้นค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าบริการ 

 สมาชิกประเภท ข. 

 ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และครอบครัว (บิดา มารดา สามี  ภรรยา และบุตร อายุ 15 ปีขึ้นไป) 

 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (ปัจจุบัน) 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
2.1 สมาชิกท่ัวไป ยกเว้นค่าธรรมเนียม            20  บาท/ครั้ง 
2.2 สมาชิกรายปี 200 บาท/คน/ปี 15  บาท/ครั้ง 

 สมาชิกประเภท ค. 

บุคคลภายนอก อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ  ให้เป็นสมาชิกศูนย์ออกก าลังกาย 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
สมาชิกรายปี 300 บาท/คน/ปี   30  บาท/ครั้ง 

 สมาชิกประเภท ง. 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  (ปัจจุบัน) 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
สมาชิกรายปี 100 บาท/คน/ปี  15  บาท/ครั้ง 

 สมาชิกประเภท จ. 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
สมาชิกรายปี 200 บาท/คน/ปี  20  บาท/ครั้ง 

 บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก/บัตรสมาชิกหมดอายุ  อัตราค่าบริการ  50 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ  1. สมาชิกทีไ่ม่น าบัตรสมาชิกแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี  คิดค่าบริการ  50 บาท * 

  2. สมาชิกผู้ที่ใช้บริการ สามารถใช้บริการล๊อกเกอร ์โดยไมม่ีค่าบริการ 

  3. อนุญาตให้บุคคลที่มี อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น ใช้บริการ 



รูปถ่าย 

1x1.5 นิ้ว 

ใบสมัคร/Application. 

สมาชิกศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (RMUTT. FITNESS CENTER) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันท่ี/Date.................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล(Full Name).......................................................................................เบอร์โทรศัพท์ (Tel.)................................................... 

สังกัดหน่วยงาน / คณะ (Faculty)...........................................................................สาขาวิชา..................................................................... 

ที่อยู่บ้านเลขท่ี (Address)............................................................................................................................................................................ 

โปรดท าเครื่องหมาย / หน้าข้อตามที่ท่านสมัครสมาชิก (มี 5 ประเภท) 

 1. สมาชิกประเภท ก.  ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระดับปริญญาตรี  (ปัจจุบัน) 

      แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา ยกเว้นค่าบริการ 

 2. สมาชิกประเภท ข.  ได้แก่  ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร) ของ มทร.ธัญบุร ี

      1. ส าเนาบัตรข้าราชการ  บัตรพนักงาน  หรือส าเนาบัตรประชาชนพร้อมหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด  จ านวน  1  ฉบับ 

      2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ 

      3. ช าระค่าสมัครสมาชิกรายปี  จ านวน 200 บาท   (เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)     

 3. สมาชิกประเภท ค.  ได้แก่  บุคคลภายนอก (Outsider)  เป็นบุคคลที่มอีายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

      1. ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/Copy of ID card. Or a passport 1 copy. (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 

      2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า/Photo 1 inch 2 tickets.    ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 2  ใบ  

      3. ช าระค่าสมัครสมาชิกรายป/ีPay the annual subscription fee of 300 Baht.  จ านวน 300 บาท  

 4. สมาชิกประเภท ง.  ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  (ปัจจุบัน) 

      1. ส าเนาบัตรนักศึกษา (พร้อมรับรองส าเนา)   จ านวน  1  ฉบับ 

      2. ส าเนาใบลงทะเบียนเรียนที่แสดงผลการช าระเงินแล้ว ภาคการศึกษาปัจจุบัน (พร้อมรับรองส าเนา)  จ านวน 1 ฉบับ 

      3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ 

      4. ช าระค่าสมัครสมาชิกรายปี  จ านวน 100 บาท     

 5. สมาชิกประเภท จ.  ได้แก่  ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

      1. ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองส าเนา)   จ านวน  1  ฉบับ 

      2. ส าเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมรับรองส าเนา)   จ านวน  1  ฉบับ 

      3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ  

      4. ช าระค่าสมัครสมาชิกรายปี  จ านวน 200 บาท     
 ท้ังนี้ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ  หากมีข้อมูลอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินดีให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  ๆ

ท้ังสิ้น  และจะไม่เรียกร้องขอรับเงินค่าสมัครคืน  / I certify that the above is true. 

ลงช่ือ/Sign  ........................................................ ผู้สมัครสมาชิก/Candidacy 



รูปถ่าย 

1x1.5 " 

ค าร้องขอต่ออายุบัตรสมาชิก/Renew a membership card. 
                     สมาชิกศูนย์ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (RMUTT. FITNESS CENTER) 

                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                                               

 

วันท่ี/Date.................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล(Full Name)............................................................................................เบอร์โทรศัพท์ (Tel.).............................................. 

สังกัดหน่วยงาน / คณะ (Faculty)..................................................................สาขาวิชา.............................................................................. 

ที่อยู่บ้านเลขท่ี (Address)............................................................................................................................................................................ 

การต่ออายุบัตรสมาชิก/Renew the card.  (โปรดท าเครื่องหมาย   ตามที่ท่านเป็นสมัครสมาชิก) 

 1. สมาชิกประเภท /member ข.   ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว มทร.ธัญบุรี  (Rmutt.) 

  บัตรสมาชิกเดิม/Original member card.    เลขท่ีสมาชิก/ ID member card............................................................................  

  ช าระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกรายปี / Application fee of 200 Baht.   จ านวน  200  บาท 

  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า /Photos. ขนาด 1 น้ิว  จ านวน 1 ใบ 

  ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประชาชนพร้อมหนังสือรับรองจากหน่วยงาน  จ านวน  1  ฉบับ 

 2.  สมาชิกประเภท /member ค.    บุคคลภายนอก/ ประชาชนทั่วไป  (Outsider)  

  บัตรสมาชิกเดิม/Original member card.     เลขท่ีสมาชิก/ ID member card...........................................................................  

  ช าระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกรายปี / Application fee of 300 Baht.   จ านวน  300  บาท 

  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า /Photos. ขนาด 1 น้ิว  จ านวน 1 ใบ 

 3.  สมาชิกประเภท /member ง.    นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  (Rmutt. ปัจจุบัน) 

  บัตรสมาชิกเดิม/Original member card.     เลขท่ีสมาชิก/ ID member card...........................................................................  

  ช าระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกรายปี / Application fee of 100 Baht.   จ านวน  100  บาท 

  ส าเนาใบลงทะเบียนเรียนท่ีแสดงผลการช าระเงินแล้ว  ภาคเรียนปัจจุบัน (พร้อมรับรองส าเนา)  จ านวน 1  ฉบับ 

  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า /Photos. ขนาด 1 น้ิว  จ านวน 1 ใบ  (นศ. ปริญญาตรี ใช้รูปชุดนักศึกษา) 

 4.  สมาชิกประเภท /member จ.    ศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี (Rmutt.) 

  บัตรสมาชิกเดิม/Original member card.     เลขท่ีสมาชิก/ ID member card...........................................................................  

  ช าระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกรายปี / Application fee of 200 Baht.   จ านวน  200  บาท 

  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า /Photos. ขนาด 1 น้ิว  จ านวน 1 ใบ   

 ทั้งนี้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ  หากมีข้อมูลอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินดีให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อ

โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น  และจะไม่เรียกร้องขอรับเงินค่าสมัครคืน  / I certify that the above is true. 

  ลงชื่อ/Sign ..................... ........................... ...... ผู้สมัคร/Candidacy       ลงชื่อ/Sign............ ................. ...................เจ้าหน้าท่ี/authorities 

          (......................................... .................. ...............)             (..................... ............................................  ) 



อัตราค่าธรรมเนียมและประเภทการสมัครสมาชิกสระว่ายน้ า (RMUTT.SWIMMING POOL) 

 สมาชิกประเภท  ก. 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระดับปริญญาตรี  (เรียนอยู่ปัจจุบัน) 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
สมาชิกรายป ี ยกเว้นค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าบริการ 

 สมาชิกประเภท  ข. 

 ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และครอบครัว (บิดา มารดา สามี  ภรรยา และบุตร อายุไม่เกิน 12 ปี ) 

 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เท่านั้น 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
2.1 สมาชิกทั่วไป ยกเว้นค่าธรรมเนียม         30  บาท /คร้ัง 
2.2 สมาชิกรายป ี      เด็ก     200 บาท /คน /ปี      เด็ก     20  บาท /คร้ัง 

     ผู้ใหญ่  400 บาท /คน /ปี    ผู้ใหญ ่   20  บาท /คร้ัง 

 สมาชิกประเภท  ค. 

บุคคลภายนอก  ที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ  ให้เป็นสมาชิกสระว่ายน้ า 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
สมาชิกรายป ี 500 บาท /คน /ปี เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  30  บาท /คร้ัง 

ผู้ใหญ่  40  บาท /คร้ัง 

 สมาชิกประเภท  ง. 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี (เรียนอยู่ปัจจุบัน) 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
สมาชิกรายป ี 200 บาท /คน /ปี  20  บาท/คร้ัง 

 สมาชิกประเภท  จ. 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
สมาชิกรายป ี 400 บาท /คน /ปี  20  บาท/คร้ัง 

 บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  (ที่มหาวิทยาลัยฯอนุญาตให้ใช้บริการได)้ 

สถานะของสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก อัตราค่าบริการ 
ไม่เป็นสมาชิก - 50  บาท/คร้ัง 

หมายเหตุ  1. สมาชิกที่ไม่น าบัตรสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี  คิดค่าบริการ  50 บาท * 

  2. ผู้ท่ีใช้บริการสระว่ายน้ า (SWIMMING POOL) สามารถใช้บริการล๊อกเกอร์ โดยไมมี่ค่าบริการ 

  3. ปิดบริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้งดบริการ (จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า) 



รูปถ่าย 

1x1.5 นิ้ว 

ใบสมัคร 

สมาชิกสระว่ายน้ า (SWIMMING POOL) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................. 

ช่ือ-นามสกุล(Full Name).......................................................................................เบอร์โทรศัพท์ (Tel.)................................................... 

สังกัดหน่วยงาน / คณะ (Faculty)...........................................................................สาขาวิชา..................................................................... 

ที่อยู่บ้านเลขท่ี (Address)............................................................................................................................................................................ 

 1. สมาชิกประเภท ก.  ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ระดับปริญญาตรี  (ปัจจุบัน) 

      แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา ยกเว้นค่าบริการ 

 2. สมาชิกประเภท ข.  ได้แก ่ ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้เหน้าท่ี และครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร) ของ มทร.ธัญบุร ี

      ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประชาชนและหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด(พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 

      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 น้ิว  จ านวน 2 ใบ 

      ช าระค่าสมัครสมาชิกรายปี     ผู้ใหญ่ คนละ  400 บาท     เด็ก (อายุไม่เกิน 12ปี) คนละ 200 บาท  

 3. สมาชิกประเภท ค.  ได้แก่  บุคคลภายนอก  ที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสมาชิกสระว่ายน้ า 

      ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองส าเนา)   จ านวน  1  ฉบับ 

      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 น้ิว  จ านวน  2  ใบ 

      ช าระค่าสมัครสมาชิกรายปี    ผู้ใหญ่ / เด็ก   คนละ  500 บาท     

 4. สมาชิกประเภท ง.  ได้แก ่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี (ปัจจุบัน) 

      ส าเนาบัตรนักศึกษา (พร้อมรับรองส าเนา)  จ านวน 1 ฉบับ 

      ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่แสดงผลการช าระเงินแล้ว ภาคการศึกษาปัจจุบัน (พร้อมรับรองส าเนา) 

      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 น้ิว   จ านวน  2  ใบ 

      ช าระค่าสมัครสมาชิกรายปี  คนละ  200 บาท     

 5. สมาชิกประเภท จ.  ได้แก ่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

      ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองส าเนา)    จ านวน  1  ฉบับ 

      ส าเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมรับรองส าเนา)   จ านวน  1  ฉบับ 

      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 น้ิว  จ านวน  2 ใบ  

      ช าระค่าสมัครสมาชิกรายปี  คนละ  400 บาท     
 ทั้งนี้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไวข้อรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ  หากมีข้อมูลอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินดีให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น  

และจะไม่เรียกร้องขอรับเงินค่าสมัครคืน    

 

ลงช่ือ................................................................... ผู้สมัคร  



 



 



สนามและสถานการกีฬา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

1. สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

           

          
 



2. ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส 

 
 

 
 



3. สระว่ายน้ าราชมงคลธัญบุร ี

 
 

 

        
 



4. ยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรี    

            
 

       
 

 



5. โดมกีฬา (SPORTS DOME) 

 

      

      
 



6. ศูนย์ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

 

 
 

 



7. สนามกีฬาอเนกประสงค์กลางแจ้ง 

 

 

           



8. สนามวอลเลย์บอลชายหาด 

 
 

        
 

 

 

 



9. สนามฟุตบอล 2 (หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

 

      

 
 



10. สนามเปตอง 

 



11. แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 

  
 

 
 

  
 

 



ประวัติผู้ท าคู่มือ 
 

ประวัติส่วนตัว  นายมนูญ   ใจสุข               
วัน เดือน ปีเกิด  9 เมษายน 2518    
ที่อยู่ปัจจุบัน  20/16  หมู่ 10  ต าบลบางน้ าผึ้ง  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ   

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
      (วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา โปรแกรมการฝึกและการจัดการกีฬา)  
      วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ 
    พ.ศ. 2549 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
      (ศษ.ม.พลศึกษา)  
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ฝุายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 
สถานที่ท างานปัจจุบัน  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลธัญบุรี 
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