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ค ำน ำ  
คู่มือการปฏิบัติงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานงาน มีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และขอบข่ายงาน ซึ่งจะมีผลผลักดันให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

เป็นที่ทราบกันดีว่างานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา มีรายละเอียดความรับผิดชอบของงานมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการดูแลอาคารสถานที่และสนามกีฬา การรักษาวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ การให้บริการอาคารสถานที่และ
สนามกีฬา   วัสดุอุปกรณ์กีฬา  สนับสนุนการเรียนการสอน  และงานอ านวยความสะดวกต่อนักศึกษาและบุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   จะเห็นได้ว่างานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา  เป็นงานที่มีความ รับผิดชอบสูง ต้อง
ท าความเข้าใจว่างานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา เป็นงานบริการและเป็นงานที่มีบทบาทความส าคัญต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงาน  ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบนั้น  ต้องมีคุณสมบัติที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่ของบทบาท อ านาจหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ และความมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี่  

 
 
 
 
 

(นายยงยุทธ  เพ็งนอก) 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
        งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 
 30  พฤษภาคม  2555 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา   สถานกีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
3. ช่วยให้มั่นใจว่ามีการควบคุมการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อไร  กับใคร 
5. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
6. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
7. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรจะท าอะไรก่อนหรือหลัง 
8. เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
9. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 
10. ใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินและทบทวนระบบ  

บทน า 
งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี ซึ่งมีหน้ารับผิดชอบอาคารสถานที่และสนามกีฬา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  400 ไร่   
งานสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬา มีภาระงานการให้บริการด้านอาคาร,สนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬากับ

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การดูแลรักษา พัฒนาปรับปรุงพ้ืนทีแ่ละสถานที่ ทั้งท่ีเป็นอาคาร
สิ่งก่อสร้าง และสนามกีฬา ควบคมุดูแลจัดสรรการให้บริการอาคารและสนามกีฬา  การจัดภูมิทัศน์ การจัดท า
งบประมาณประจ าปี  จัดระบบรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน  ทั้งความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและระบบจราจร
ของหน่วยงานงาน  บริการสาธารณูปการ ด้านไฟฟ้า ประปา และโยธา เป็นต้น ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสนับสนุนพิธีการ กิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เช่น พิธีการแข่งขันกีฬา  งานประชุมสัมมนาทางด้านกีฬา  

   ซึ่งมรีายละเอียดของอาคารและสนามกีฬาดังต่อไปนี้  เป็นต้น
1. สนำมฟุตบอล  4  สนำม ดังนี้ 
 1.1. สนามฟุตบอลสุรพลากรีฑาสถานประกอบด้วย 
  - สนามฟุตบอลขนาด มาตรฐานการแข่งขัน   กว้าง  70  เมตร  ยาว  105 เมตร 
  - ลู่กรีฑายางสังเคราะห์   ระยะ  400  เมตร มาตรฐานการแข่งขัน 
 1.2. สนามฟุตบอล  1 ขนาด   กว้าง  70  เมตร  ยาว  100 เมตร 

1.3. สนามฟุตบอล  2 ขนาด   กว้าง  70  เมตร  ยาว  100 เมตร 
1.4. สนามฟุตบอล  3 ขนาด   กว้าง  70  เมตร  ยาว  100 เมตร 

2. อำคำรกีฬำภิรมย์  บรรจุได้  4,000  ที่นั่งประกอบด้วย 
 2.1. สนามกีฬาบาสเกตบอล  
 2.2. สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล 
 2.3. สนามกีฬาฟุตซอล 
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 2.4. ห้องออกก าลังกาย 
 2.5. ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 2.6. ห้องแอโรบิค 
 2.7. ห้องลีลาศ 
 2.8. ห้องส านักงานงานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 2.9. ห้องต้อนรับ 
 2.10. ห้องอบรม 
 2.11. ห้องน้ าทั้งหมดจ านวน  15  ห้อง   
3. อำคำรแบดมินตันสุรนำรีภิรมย์ 
 3.1. สนามแบดมินตัน จ านวน  6  สนาม 
 3.2. ห้องน้ าทั้งหมด จ านวน  2  ห้อง  
4. อำคำรสนำมเทนนิส  ประกอบด้วย 
 4.1. สนามเทนนิสจ านวน  7  สนาม 
 4.2. ห้องส านักงานสนามเทนนิส 
 4.3. ห้องน้ า จ านวน  2  ห้อง  
5. อำคำรสุรพลำกรีฑำสถำน บรรจุได้   2,000   ที่นั่งประกอบด้วย 
 5.1. อัฒจันทร์มีหลังคา ประกอบด้วย 
  - ห้องเรียน บรรจุได้  60 ที่นั่ง 
  - ห้องรับรอง 
  - ห้องประชุม 
  - ห้องพักนักกีฬา  2  ห้อง 
  - ห้องส านักงานงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 
  - ห้องประชาสัมพันธ์ 
  - ห้องน้ า จ านวน  13  ห้อง 
 5.2. อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ประกอบด้วย 
  - ห้องอเนกประสงค์  2 ห้อง 
  - ห้องน้ าชาย  1  ห้อง 
  - ห้องหญิง  1  ห้อง 
6. อำคำรกีฬำอเนกประสงค์ ประกอบด้วย  
 6.1 สนามตะกร้อ  2  สนาม 
 6.2. สนามวอลเล่ย์บอล 
7. สนำมบำสเกตบอลกลำงแจ้ง  2  สนำม 
8. สนำมตะกร้อกลำงแจ้ง  2  สนำม 
9. สนำมวอลเล่ย์บอลกลำงแจ้ง  2  สนำม 
10. สนำมวอลเล่ย์บอลชำยหำด  1  สนำม 
11. สนำมเปตอง  48  สนำม 
12. อำคำรบริกำรกีฬำ 
 - ห้องส านักงานงานธุรการบริหารทั่วไป,งานกีฬาเพ่ือกีฬา และงานบริการกีฬา 
 - ห้องประชุม/สัมมนา 
 - ห้องน้ า จ านวน 2 ห้อง  
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ประโยชน์ 

1. ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
3. แต่ละงานรู้งานซึ่งกันและกัน 
4. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท างานแทนกันได้ 
5. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
6. ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน 
7. ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
8. ช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน 
9. ช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน 
10. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน 
11. ช่วยลดการตอบค าถาม 
12. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน 
13. ช่วยให้การท างานเป็นมืออาชีพ 
14. ช่วยในการออกระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 

ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานจะครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา  ได้แก่  การ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน  การให้บริการอาคารและวัสดุอุปกรณ์กีฬากับนักศึกษาและบุคลากรภายใน

 เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการดูแลบ ารุงรักษาอาคารและสนามกีฬาต่างๆ  เพ่ือให้ภายนอกมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติงานมีประสิทธ์ภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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โครงสร้างของหน่วยงานสถานกีฬาและสุขภาพ  (Organization chart) 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการปฏิบัติงานงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา  (Activity chart) 
 
 
 
 
 
 

สถานกีฬาและสุขภาพ 

งานสถานที่และอุปกรณ์กฬีา งานธุรการและบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริการกฬีา งานกฬีาเพื่อการแข่งขัน 

นายวีรวัชร์  ทองยอดด ี
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

 

พืน้ที่ รับผิดชอบโซน 1 พืน้ที่ รับผิดชอบโซน 1 

นายยงยทุธ  เพ็งนอก 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

นายธณศัพทัธ์   มีช านาญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

นายไพฑรูย์  จนัทร์เชียร    
ช่างฝีมือ 

โซน 1 ประกอบด้วย 
1. อาคารสรุพลากรีฑาสถาน   (อฒัจนัทร์มี
หลงัคาและกระถางคบเพลงิ) 
2. สนามฟตุบอลสรุพลากรีฑาสถาน,1,2,3 
3. อาคารและสนามเทนนิส 
4. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
5. สนามเปตอง  5  สนาม 
6. ระบบควบคมุการรดน า้สนามฟตุบอล 

โซน 2 ประกอบด้วย 
1. อาคารบริการกีฬา    

2. อาคารสรุนารีภิรมย์ 
3. อาคารภิรมย์ 
4. อาคารอเนกประสงค์ 
5. สนามเปตอง 48 สนาม 

นายจมุภฎ  อินทรนฎั
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

นายนฐัวฒุิ  เถาวนัดี  
ต าแหนง่  พนกังานธุรการ 

นายแมนสรวง  หวงัช่ืนกลาง
ช่างฝีมือ  

งานวทิยาศาสตร์การกีฬา 
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ขอบเขตความรับผิดชอบ 

1. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. งานให้บริการอาคารและสนามกีฬา 
3. งานให้บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬากีฬา 
4. งานครุภัณฑ์สถานกีฬาและสุขภาพ 
5. งานเตรียมสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 
6. งานส ารวจและซ่อมบ ารุง 
7. งานภูมิทัศน์ 
8. งานวางแผนงบประมาณ 
9. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

ภำระงำนของบุคลำกร 
กำรแบ่งพื้นที่งำนรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ 
1. โชนที่  1    ผู้รับผิดชอบ 

1. นายยงยุทธ    เพ็งนอก   
2. นายธณัศพัทธ์     มีช านาญ  
3. นายไพฑูรย์        จันทร์เชียร 

ประกอบด้วย 
1. อาคารสุรพลากรีฑาสถาน   (อัฒจันทร์มีหลังคาและกระถางคบเพลิง) 
2. สนามฟุตบอลสุรพลากรีฑาสถาน,ฟุตบอล  1,2,3 
3. อาคารและสนามเทนนิส  7  สนาม 
4. ลานกีฬาอเนกประสงค์  สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
5. สนามวอลเล่ย์บอลกลางแจ้ง 2 สนาม 
6. สนามตะกร้อกลางแจ้ง 2 สนาม 
7. สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 
8. สนามเปตอง  5  สนาม 
9. ระบบควบคุมการรดน้ าสนามฟุตบอล 

หน้ำที ่
1. ควบคุมดูแลอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 

1.1 ระบบไฟฟ้าสนาม,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับอากาศ 
1.2 ความสะอาด 
2. ควบคุมดูแลสนามฟุตบอลสุรพลากรีฑาสถาน, 1,2,3, เปตอง 5 สนาม 

2.1 วางแผนการใส่ปุ๋ย,รดน้ า,ตัดหญ้า,การ TOP SOIL 
2.2 อุปกรณ์ประจ าสนาม   (ประตูฟุตบอล,ตาข่ายประตู) 
2.3 มาตรฐานของสนาม 

 3. ควบคุมดูแลสนามเทนนิส   ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
2.1 ระบบไฟฟ้าสนาม,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับอากาศ 
2.2 ความสะอาดห้องน้ าและบริเวณรอบๆ สนามกีฬา 
2.3 บริการยืม – คืนอุปกรณ์กีฬา 
2.4 การบริการจองสนามเทนนิส 
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2.5 ควบคุมดูแลมาตรฐานของสนาม 
2.6 ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ให้บริการประจ าสนาม 
2.7 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประจ าสนาม 
2.8 การให้ค าแนะน าส าหรับสมาชิก 
2.9 บันทึกข้อมูลการใช้ประจ าวัน 

3 การซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบต่างๆ  ระบบไฟฟ้า – ระบบปรับอากาศระบบน้ าประปา ระบบโยธา 
4 ดูแลระบบกุญแจประจ าอาคาร 
5 ดูแลงานภูมิทัศน์ 
6 ดูแลรถซาเล้ง 
7 ดูแลรถตัดหญ้าสี่ล้อนั่งขับ 
8 ดูแลระบบควบคุมการรดน้ าสนามฟุตบอลระบบสปริงเกอร์ 

2. โชนที ่2  ผู้รับผิดชอบ 
1. นายจุมภฎ      อินทรนัฎ   
2. นายแมนสรวง  หวังชื่นกลาง 
3.  นายนัฐวุฒิ       เถาวันดี   

ประกอบด้วย 
1. อาคารบริการกีฬา    4. อาคารสุรนารีภิรมย์ 
2. อาคารภิรมย์  5. อาคารอเนกประสงค์ 
3. สนามเปตอง 48 สนาม 

หน้ำที ่
1. ควบคุมดูแลอาคารบริการกีฬา 

1.1 ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับอากาศ 
1.2 ความสะอาด 

2 ควบคุมดูแลอาคารสุรนารีภิรมย์ 
2.1 ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับอากาศ 
2.2 ความสะอาด 
2.3 อุปกรณ์ประจ าสนาม    
2.4 มาตรฐานของสนาม 
2.5 บริการยืมอุปกรณ์กีฬา 
2.6 ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ให้บริการประจ าสนาม 
2.7 การบริการการใช้สนามแบดมินตัน 

3 ควบคุมดูแลอาคารกีฬาภิรมย์ อาคารอเนกประสงค์ สนามเปตอง 
3.1 ระบบไฟฟ้าสนาม,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับอากาศ 
3.2 ระบบความสะอาดและวัชพืชในสนาม 
3.3 ควบคุมดูแลมาตรฐานของสนาม 

4 การซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ 
4.1 ระบบไฟฟ้า – ระบบปรับอากาศ 
4.2 ระบบน้ าประปา 
4.3 ระบบโยธา 

5 ดูแลงานภูมิทัศน์ 
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รายละเอียดของงาน  ( JOB DESCRIPTION) 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ  นายยงยุทธ    เพ็งนอก ระดับงำน  เจ้าหน้าที่บิหารงานทั่วไป 
งำน  สถานที่และอุปกรณ์กีฬา หน่วยงำน  สถานกีฬาและสุขภาพ 
ฝ่ำย  กิจการนักศึกษา ผู้บังคับบัญชำ  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

รับผิดชอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโซน 1   ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ การบริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา ระบบ
คอมพิวเตอร์ , สนามเทนนิส 7 สนาม, การเตรียมสถานที่และท าสนามกีฬาเพ่ือจัดกิจกรรม ส าหรับการแข่งขันและฝึกซ้อม
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย งานเอกสารต่างๆ  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับหมายหมายจากหัวหน้างาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และมีความพร้อมใช้ตลอดเวลา 

3. ความรับผิดชอบหลัก  

หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 
1. ความรับผิดชอบ
พื้นที่โซน 1 
 
 

1. ควบคุมดูแลอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 
   a. ระบบไฟฟ้าสนาม, ระบบประปา, ระบบโยธา, ระบบปรับอากาศ 
   b. ความสะอาด 
2. ควบคุมสนามฟุตบอลสุรพลากรีฑาสถาน,ฟุตบอล 1,2,3, เปตอง 5 
สนาม 
   a. วางแผนการใส่ปุ๋ย,รดน้ า,ตัดหญ้า,การ TOP SOIL 
   b. อุปกรณ์ประจ าสนาม (ประตูฟุตบอล,ตาข่ายประตู) 
   c. มาตรฐานของสนาม 
   d. ระบบไฟฟ้าสนาม 
3. ควบคุมดูแลสนามเทนนิส ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
   a. ระบบไฟฟ้าสนาม,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับอากาศ 
   b. ระบบความสะอาด 
   c. บริการยืมอุปกรณ์กีฬา 
   d. การบริการจองสนามเทนนิส 
   e. ควบคุมดูแลมาตรฐานของสนาม 
   f. ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีให้บริการประจ าสนาม 
   g. การให้ค าแนะน าส าหรับสมาชิกที่มาใช้บริการ 
4. การซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบต่างๆ 
   a. ระบบไฟฟ้า – ระบบปรับอากาศ 
   b. ระบบน้ าประปา 
   c. ระบบโยธา 
5. ดูแลระบบกุญแจประจ าอาคาร 
6. ดูแลงานภูมิทัศน์ 
7. ดูแลระบบควบคุมการรดน้ าสนามฟุตบอล 
 
 

 สนามกีฬาได้
มาตรฐานสากล 

 อาคารและสนาม
กีฬามีความ
พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

 สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 
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หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 

2. ควบคุมดูแลวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาและ
ครุภัณฑ์  

1. วางแผนท างบประมาณวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปี 
2. วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ประจ าปี 
3.  กรอกรายละเอียดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
4.  จัดหา spec รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
5.  เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 
6,  จัดท าบัญชีวัสดุอุปกรณ์กีฬา แยกตามชนิดและประเภทของวัสดุ 
7.  จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ แยกตามชนิดและประเภทของครุภัณฑ์ 
8.  ด าเนินการตัดยอดบัญชีวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
9.  ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
10. ด าเนินการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์กีฬาในตู้ ชั้น ตามประเภทและชนิด
ให้สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว 
11. จัดท าสต๊อกการ์ดติดไว้ที่วัสดุแต่ละชนิดเพื่อการตรวจนับยอด
คงเหลือและเบิกจ่าย 
12. ด าเนินการจัดเก็บครุภัณฑ์รอซ่อมบ ารุงหรือรอจ าหน่าย 
13. ด าเนินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุดบกพร่อง 
14. ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ
ช ารุด 
15. ด าเนินการตรวจเช็คประจ าเดือน 
16. จัดท ารายงานสรุปรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 
ประจ าเดือน ไตรมาสและปีงบประมาณ เช่น การจัดหา,การรับวัสดุ,
ยอดคงเหลือ เป็นต้น 
17. ติดต่อประสานกับส่วนพัสดุในการจัดซื้อ 
18. ด าเนินการบันทึกรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ลง
ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

 วัสดุอุปกรณ์กีฬา
มีเพียงพอ 
ส าหรับการ
บริการตลอดปี 

 มีบันทึกการ
จัดหาวัสดุ 

 มีบันทึกบัญชีคุม
วัสดุ 

 มีบันทึกการ
เบิกจ่าย 

 ควบคุมการ
จัดซื้อและ
เบิกจ่ายด้วย
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 สามารถ
ตรวจสอบได้ 

 โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 ได้สินค้าตรง
ตามท่ีต้องการ 

  ปฏิบัติงานได้
ตามแผนงาน 

3. ควบคุมดูแลการ
เบิกจ่ายและการยืม
วัสดุอุปกรณ์กีฬา  

1. จัดท าแบบฟอร์มการให้บริการเบิกจ่าย และการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
2. จัดท าระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการ 
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา  กรณีไม่คืนตามก าหนด 
4. วางแผนการให้บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าสนามให้เพียงพอ 
5. อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 
6. ด าเนินบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายและการยืมวัสดุอุปกรณ์ลง
ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

 ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

 การบริการมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว 

 รายงานสรุป
ข้อมูลได้ 

4. ควบคุมงานดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบโทรศัพท์  

1. ติดตั้งและต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เช่น ติดตั้งเครื่องพิมพ์ sharing 
Printer 
2. ด าเนินการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์  
3. ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคอมพิวเตอร์ เช่น การต่อพ่วง เป็นต้น  

 คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์พร้อม
ใช้งาน
ตลอดเวลา 
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หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 

 4. แจ้งซ่อมและประสานแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์กับศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

 

5. ควบคุมดูแลสนาม
เทนนิส 7สนาม 

1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสนาม เช่น ตาข่าย ความสะอาดของ
สนาม ความสะอาดห้องน้ า 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้บริการประจ าสนาม 
3. เตรียมเอกสารต่างๆพร้อมให้บริการ เช่น แบบฟอร์มลงชื่อเข้าสนาม 
แบบฟอร์มให้บริการยืมอุปกรณ์ ใบจองสนาม และอ่ืนๆ 
4. อ านวยความสะดวกการบริการสนามและอุปกรณ์กีฬา  
5 .ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดไฟฟ้าสนามให้อยู่ในกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
6. ควบคุมดูแลสมาชิกที่มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
7. เช็คอุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการประจ าสนาม 
8. สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ต่อหัวหน้า 
9. ให้ค าแนะน าส าหรับสมาชิกท่ีมาใช้บริการ 

 สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 

 มีการบันทึก
ข้อมูลประจ าวัน 

 มีสรุปการ
ให้บริการ
ประจ าเดือนและ
ปี 

6. ควบคุมดูแลการ
เตรียมสถานที่เพื่อจัด
กิจกรรมต่างๆ 

1. ประสานการเตรียมสถานที่กับส่วนอาคารสถานที่ 
2. ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับพิธีเปิด – ปิดเพื่อจัดกิจกรรม
ต่างๆ  
4. เตรียมระบบเครื่องเสียงและเครื่องฉายสไลด์ 

 มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 
เรียบร้อยดี 

7.ควบคุมดูแลการ
เตรียมสถานที่และท า
สนามกีฬาต่างๆ 
ส าหรับการเรียนการ
สอน และการจัด
กิจกรรมของงาน
สถานกีฬาและสุขภาพ 

1. ด าเนินการท าสนามฟุตบอล  
2. ด าเนินการตั้งเสา และตาข่ายกีฬาฟุตบอล  
3. ติดตั้งเสาและตาข่ายกีฬาวอลเล่ย์บอล 
6. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์กีฬาเพ่ือจัดกิจกรรมและการแข่งขัน 
 

 สถานที่และ
สนามกีฬามี
ความพร้อม
ให้บริการ 

8. ควบคุมดูแลงาน
เอกสารต่างๆ 

1. ถ่ายเอกสารต่างๆ 
2. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
4. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มการเบิกและยืมวัสดุอุปกรณ์
กีฬา 
5. ร่างหนังสือต่างๆ 
6. พิมพ์เอกสาร 
7. เก็บบันทึกสถิติและข้อมูลการให้บริการ 

 สะดวกและ
รวดเร็วต่อการใช้
งาน 
 

9. งานอ่ืนๆ 1. เป็นกรรมการตัดสินกีฬา เช่น กีฬาฟุตบอล 
2. เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัย 
3. เป็นผู้ช่วยสอนทักษะกีฬาฟุตบอล 

 มีประสิทธิภาพ
และประสบ
ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
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หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 

10.ปฏิบัติตามงานที่
ได้รับมอบหมายจาก
มหำวิทยำลัย 

งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
ได้รับมอบหมาย 

11.งานพิเศษ 1. ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ออกแบบและเขียนฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์กีฬา ,
ครุภัณฑ์กีฬา,การให้บริการอาคารและสนามกีฬา,การให้บริการสมาชิก,
การใช้อาคารกีฬาภิรมย์ และระบบการซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

 ตรวจเช็คข้อมูล
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

 สะดวกในการ
เก็บข้อมูล 

 สะดวกในการท า
รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

 ประหยัดเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

4. ความยากของงาน (Major Challenge) 

 ต้องท างานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและบุคลากรในหน่วยงาน 

 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

5. ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's responsibilities) 

ต ำแหน่ง จ ำนวนคน ขอบเขตงำนโดยย่อ 
- - - 

6.การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Working Relationship) 

หน่วยงาน/ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
 

 การฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 การด าเนินงานตามแผนงาน 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทุกวัน 

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป   งานเอกสาร  ทุกวัน 

งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน   การใช้อาคารและสนามกีฬา  ทุกไตรมาส 

งานบริการกีฬา  โครงการบริการกีฬา ทุกภาคการศึกษา 

ส่วนพัสดุ  การจัดซื้อวัสดุกีฬา ทุกเดือน 

ส่วนอาคารสถานที่  การซ่อมบ ารุง ทุกวัน 
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7. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

8. ประสบการณ์การท างาน (Professional Experiences) 

*  17  ปี 

9. ความสามารถประจ าต าแหน่ง (Key Competencies) 

  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  รับผิดชอบงานดี ตรงเวลา 

  มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เป็นอย่างดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นทีม 

 สามรถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ติดตามงาน เสียสละ 

10. คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Other) 

* สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ,สามารถเป็นกรรมการผู้ตัดสินตัดกีฬา , จัดการแข่งขันกีฬา , สอน
ทักษะกีฬาฟุตบอล 
11. โครงสร้างหน่วยงาน  (Organization Chart) 

 
 
 
  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

นายยงยุทธ  เพง็นอก 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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รายละเอียดของงาน  (JOB DESCRIPTION) 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ  นายจุมภฎ    อินทรนัฎ ระดับงำน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
งำน  สถานที่และอุปกรณ์กีฬา หน่วยงำน  สถานกีฬาและสุขภาพ 
ฝ่ำย  กิจการนักศึกษา ผู้บังคับบัญชำ  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการให้บริการสนามแบดมินตัน อาคารกีฬาภิรมย์ อาคารอเนกประสงค์ สนามฟุตบอลสุรพลา
กรีฑาสถาน และสนามเปตอง  รวมถึงการการให้บริการการขอใช้อาคารและสนามกีฬา และ การเตรียมสถานที่และ
สนามกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

3. ความรับผิดชอบหลัก  

หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 

ควบคุมดูแล เขตพื้นที่รับผิดชอบของโชน 2 ประกอบด้วย 
1. อาคารบริการกีฬา  
2. อาคารสุรนารีภิรมย์ 
3. อาคารภิรมย์ 
4. อาคารอเนกประสงค์ 
5. สนามเปตอง 48 สนาม 

หน้ำที ่
1.ควบคุมดูแลอาคารบริการกีฬา 

1. ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับ
อากาศ 

2. ความสะอาด 
2.ควบคุมดูแลอาคารสุรนารีภิรมย์ 

1.ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับ
อากาศ 
2. ความสะอาด 
3. อุปกรณ์ประจ าสนาม    

3. 4. มาตรฐานของสนาม 
5. บริการยืมอุปกรณ์กีฬา 
6 .ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีให้บริการประจ าสนาม 
7. การบริการการใช้สนามแบดมินตัน 

3.ควบคุมดูแลอาคารกีฬาภิรมย์ อาคารอเนกประสงค์ 
สนามเปตอง 
4.ระบบไฟฟ้าสนาม,ระบบประปา,ระบบโยธา,ระบบปรับ
อากาศ 

 สนามมีความ
พร้อมให้บริการ 

 มีการบันทึก
ข้อมูลการ
ให้บริการ 

 สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 

สนามได้
มาตรฐานสากล 
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หน้ำที่หลัก หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ผลที่คำดหวัง 

 5.ระบบควำมสะอำดและวัชพืชในสนำม 
6.ควบคุมดูแลมำตรฐำนของสนำม 
7.กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบ 
4.1.ระบบไฟฟ้ำ – ระบบปรับอำกำศ 
4.2.ระบบน้ ำประปำ 
4.3.ระบบโยธำ 
8.ดูแลงำนภูมิทัศน์ 

  

ควบคุมดูแล 1. ควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2. การขอใช้อาคารและสนามกีฬา 
3. ประสานงานขอใช้อาคารและสนามกีฬาส าหรับ

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

4. ความยากของงาน (Major Challenge) 

 ต้องท างานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและบุคลากรในหน่วยงาน 

 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

5. ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's responsibilities) 

ต ำแหน่ง จ ำนวนคน ขอบเขตงำนโดยย่อ 
- - - 

6.การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Working Relationship) 

หน่วยงาน/ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
 

 การฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 การด าเนินงานตามแผนงาน 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทุกวัน 

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป   งานเอกสาร ทุกวัน 

งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน   เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 

 การเตรียมอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

ทุกไตรมาส 

งานบริการกีฬา  โครงการบริการกีฬา ทุกภาค
การศึกษา 

ส่วนอาคารสถานที่  งานซ่อมบ ารุง ทุกวัน 

7. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 
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8. ประสบการณ์การท างาน (Professional Experiences) 

* 12  ป ี

9. ความสามารถประจ าต าแหน่ง (Key Competencies) 

 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี   รับผิดชอบงานดี ตรงเวลา 

 มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เป็นอย่างดี    มนุษย์สัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นทีม 

 สามรถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ติดตามงาน เสียสละ 

10. คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Other) 

สามารถเป็นกรรมการผู้ตัดสินตัดกีฬาได้, จัดการแข่งขันกีฬา,สอนทักษะกีฬา 
11. โครงสร้างหน่วยงาน  (Organization Chart) 

  

หัวหน้าสถานกฬีาและสุขภาพ 

นำยจุมภฎ    อินทรนัฎ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
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รายละเอียดของงาน  (JOB DESCRIPTION) 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ  นายธณัศพัทธ์     มีช านาญ ระดับงำน  เจ้าหน้าที่บิหารงานทั่วไป 
งำน  สถานที่และอุปกรณ์กีฬา หน่วยงำน  สถานกีฬาและสุขภาพ 
ฝ่ำย  กิจการนักศึกษา  ผู้บังคับบัญชำ  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์  

รับผิดชอบควบคุมดูแลการให้บริการสนามเทนนิส,สนามฟุตบอล 1,2,3 สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง,สนามวอลเล่ย์บอล
ชายหาด,วอลเล่ย์บอลกลางแจ้งและสนามตะกร้อ รวมถึงการเตรียมสถานที่และสนามกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมต่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3. ความรับผิดชอบหลัก  

หน้ำที่หลัก หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ผลที่คำดหวัง 
1.ควบคุมดูแลสนามเทนนิส 1.ควบคุมดูแลสถานที่ 

   -   สนามเทนนิส 7 สนาม 
- สนามฟุตบอล 3 สนาม 
- สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม 
- สนามเซปักตะกร้อ 2 สนาม 
- สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม 
- สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
- สนามเปตอง 5 สนาม 

2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจ าสนามให้ได้มาตรฐานสากล 
   - ตาข่ายสนามฟุตบอล 3 สนาม 
   - ตาข่ายสนามเทนนิส 7 สนาม 
   - ตาข่ายวอลเลย์บอล 2 สนาม 
   - ตาข่ายวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม  
   - ห่วงบาสเกตบอล  2 สนาม 
3.ด้านสวัสดิ์การต่างๆ 
  - จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้ยืม (ลูกฟุตบอล,
วอลเลย์บอล,ตะกร้อ,  บาสเกตบอล,อุปกรณ์เทนนิส) 
   - ตรวจเช็คมาตรฐาน ของอุปกรณ์ 
   - ตรวจเช็คระบบแสงสว่าง และ เปิด-ปิด แสงสว่าง 
   - ท าความสะอาดอุปกรณ์ 
   - การบริการน้ าดื่ม   

 สนามมีความพร้อม
ให้บริการ 

 มีการบันทึกข้อมูล
การให้บริการ 

 สมาชิกมีความพึง
พอใจ 

 สนามได้
มาตรฐานสากล 

2.ด้านการวางแผนจัดเตรียม
สถานที ่

ด้านการวางแผนจัดเตรียมสถานที่ 
   - เพ่ือการเรียน-การสอน 
   - เพ่ือการฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย 
   -  เพ่ือการแข่งขันกีฬาต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัย 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 มีประสิทธิภาพ
สะดวกและรวดเร็ว 
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หน้ำที่หลัก หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ผลที่คำดหวัง 

3.ด้านเอกสารต่างๆ - เอกสารการจองสนาม 
- เอกสารการยืม/คืน อุปกรณ์ 
- เอกสารการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- เอกสารสรุปการใช้สนาม / ยืม อุปกรณ์ 
- เอกสารสรุปข้อมูลต่างๆ ทุกส่วน (ประจ าสัปดาห์ 

ประจ าเดือนและประจ าปี) 
- ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ 

 เอกสารพร้อมใช้
ตลอดเวลา 

4.วางแผนด้านการจัดหา
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

- การส ารวจหา สเปก 
- การจัดตัง้งบประมาณ 
- การประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อ 

 

5.ด้านการปรับปรุง ก่อสร้างใหม่
ของสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 

- การตรวจเช็คสภาพสนาม อุปกรณ์สนามและ
ครุภัณฑ์สนามประจ าวัน 

- การตรวจเช็คความเสียหายของสนาม เพ่ือการ
แก้ไขและแจ้งซ่อมประจ าวัน 

- ด าเนินติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การซ่อมบ ารุง 

- การตรวจเช็คระบบการซ่อมบ ารุง 
- ตรวจเช็คการตัดหญ้าสนามให้ไดม้าตรฐาน 

 สนามกีฬาได้
มาตรฐานสากล 

 ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ 

 มีการบันทึกข้อมูล 

4. ความยากของงาน (Major Challenge) 

 ต้องท างานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและบุคลากรในหน่วยงาน 

 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

5. ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's responsibilities) 

ต ำแหน่ง จ ำนวนคน ขอบเขตงำนโดยย่อ 
- - - 

6 .การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Working Relationship) 

หน่วยงาน/ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
 

 การฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 การด าเนินงานตามแผนงาน 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทุกวัน 

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป   งานเอกสาร ทุกวัน 

งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน   เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 

 การเตรียมอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

ทุกไตรมาส 
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งานบริการกีฬา  โครงการบริการกีฬา ทุกภาค

การศึกษา 
ส่วนอาคารสถานที่  งานซ่อมบ ารุง ทุกวัน 

7. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

8. ประสบการณ์การท างาน (Professional Experiences) 

*   12  ปี 

9. ความสามารถประจ าต าแหน่ง (Key Competencies) 

 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  รับผิดชอบงานดี ตรงเวลา 

 มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เป็นอย่างดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นทีม 

 สามรถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ติดตามงาน เสียสละ 

10. คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Other) 

*สามารถเป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬา , จัดการแข่งขันกีฬา , สอนทักษะกีฬาเทนนิส 
11. โครงสร้างหน่วยงาน  (Organization Chart) 

  

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

นายธณัศพัทธ์     มีช านาญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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รายละเอียดของงาน  ( JOB DESCRIPTION) 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ  นายนัฐวุฒิ  เถาวันดี   ระดับงำน  พนักงานธุรการ 
งำน  สถานที่และอุปกรณ์กีฬา หน่วยงำน  สถานกีฬาและสุขภาพ 
ฝ่ำย  กิจการนักศึกษา  ผู้บังคับบัญชำ  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์  

รับผิดชอบควบคุมดูแลการให้บริการสนามแบดมินตัน การเตรียมสถานที่ สนามกีฬาเพ่ือการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. ความรับผิดชอบหลัก  

หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 
1.ควบคุมดูแลงาน 1. ดูแลรับผิดชอบสนามเทนนิสและสนามแบดมินตัน 

2. ดูแลความเรียบร้อยของสนาม ให้มีความพร้อมใช้งาน  
3. ดูแลด้านสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้บริการสนาม บริการน้ าดื่มและยืมอุปกรณ์
ประจ าสนาม 
4. พัฒนาบริเวณสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้มีความทันสมัยสะอาดได้
มาตรฐาน  
5. จัดระบบการใช้บริการสนามให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
6. จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อเข้าใช้บริการสนามและสรุปยอดผู้เข้าใช้
บริการประจ าวัน สัปดาห์และประจ าเดือน  
7. จัดตารางการขอใช้สถานที่ภายในสถานกีฬาและให้บริการยืมอุปกรณ์
กีฬา  
8. ตรวจเช็คความเสียหายของสนามเพ่ือแก้ไขและแจ้งซ่อมประจ าวัน  
9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจ าสนาม ตาข่ายให้อยู่ในมาตรฐานให้พร้อมใช้
งานประจ าวัน  
10. จัดท าตีเส้นสนามฟุตบอลเพ่ือการเรียน การสอน ฝึกซ้อมและการแง
ขันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
11. ตรวจเช็คภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อการตกแต่งและบ ารุงรักษาไม้ดอกไม้
ประดับสนามหญ้าให้สวยงามอยู่เสมอ 

 มีการบันทึก
ข้อมูลประจ าวัน 

 สมาชิกมีความพึง
พอใจ 

 สนามได้
มาตรฐานสากล 

 สนามพร้อมใช้
ตลอดเวลา 

4. ความยากของงาน (Major Challenge) 

 ต้องท างานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและบุคลากรในหน่วยงาน 

 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

5. ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's esporsibilities) 

ต ำแหน่ง จ ำนวนคน ขอบเขตงำนโดยย่อ 
- - - 
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6.การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Working Relationship) 

หน่วยงาน/ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
 

 การฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 การด าเนินงานตามแผนงาน 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทุกวัน 

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป   งานเอกสาร ทุกวัน 

งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน   เป็นกรรมการผู้ตัดสิน 

 การเตรียมอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

ทุกไตรมาส 

งานบริการกีฬา  โครงการบริการกีฬา ทุกภาคการศึกษา 

7. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

8. ประสบการณ์การท างาน (Professional Experiences) 

*  1  ปี 

9. ความสามารถประจ าต าแหน่ง (Key Competencies) 

 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี   รับผิดชอบงานดี ตรงเวลา 

 มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เป็นอย่างดี   มนุษย์สัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นทีม 

 สามรถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ติดตามงาน เสียสละ 

10. คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Other) 

*สามารถเป็นกรรมการผู้ตัดสินตัดกีฬา,จัดการแข่งขันกีฬา 
11. โครงสร้างหน่วยงาน  (Organization Chart) 

  

หัวหน้าสถานกฬีาและสุขภาพ 

นายนัฐวุฒ ิ เถาวันดี  

พนักงานธุรการ 
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รายละเอียดของงาน  ( JOB DESCRIPTION) 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ นายแมนสรวง      หวังชื่นกลาง ระดับงำน ช่างฝีมือ 
งำน  สถานที่และอุปกรณ์กีฬา หน่วยงำน  สถานกีฬาและสุขภาพ 
ฝ่ำย  กิจการนักศึกษา  ผู้บังคับบัญชำ  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์ (Job Purpose) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการตรวจเช็คและการซ่อมบ ารุงอาคารและสนามกีฬาต่างๆ  และการจัดเตรียมสถานที่ ,สนาม
กีฬาและวัสดุดุอุปกรณ์กีฬา ส าหรับจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3. ความรับผิดชอบหลัก  

หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 
1.ควบคุมดูแลงาน 1. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโยธา สถาปัตย์ 

ระบบประปา สุขาภิบาล 
2. แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโยธา สถาปัตย์ 
ระบบประปา สุขาภิบาล  
3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโยธา สถาปัตย์ 
ระบบประปา สุขาภิบาล 
4. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการเรียน การสอน 
5. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขันกีฬาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. จัดเตรียมและเปลี่ยนอุปกรณ์กีฬาในสถานกีฬาและสุขภาพ 
7.ประสานงาน รปภ.  ที่ดูแลสถานที่ด้านการ ปิด-เปิดไฟ 
8. ปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 

 อาคารและสนามกีฬา
พร้อมใช้ตลอดเวลา 

 สนามกีฬาได้
มาตรฐานสากล 

 มีการบันทึกข้อมูลทุก
วัน 

2.หน้าที่พิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและตาม
หน่วยงานต่างๆ 

 

งานอ่ืนๆ  งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

4. ความยากของงาน (Major Challenge) 

 ต้องท างานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและบุคลากรในหน่วยงาน 

 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

5. ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's responsibilities) 

ต ำแหน่ง จ ำนวนคน ขอบเขตงำนโดยย่อ 
- - - 
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6. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Working Relationship) 

หน่วยงาน/ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
 

 การฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 การด าเนินงานตามแผนงาน 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทุกวัน 

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป   งานเอกสาร ทุกวัน 

งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน  การเตรียมอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพ่ือการแข่งขัน ทุกไตรมาส 

งานบริการกีฬา  โครงการบริการกีฬา ทุกภาค
การศึกษา 

ส่วนอาคารสถานที่  การซ่อมบ ารุง ทุกวัน 

7. วุฒิการศึกษา 

ปวส. 

8. ประสบการณ์การท างาน (Professional Experiences) 

*  3  ปี 

9. ความสามารถประจ าต าแหน่ง (Key Competencies) 

  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี   รับผิดชอบงานดี ตรงเวลา 
  มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เป็นอย่างดี   มนุษย์สัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นทีม 
  สามรถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ติดตามงาน เสียสละ 
  มีความสามารถในการซ่อมบ ารุง  

10. คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Other) 

* สามารถเป็นกรรมการผู้ตัดสินตัดกีฬาได้   
* มีทักษะในการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า แอร์ โยธา สถาปัตย์ 
11. โครงสร้างหน่วยงาน  (Organization Chart) 

  

หัวหน้าสถานกฬีาและสุขภาพ 

นำยแมนสรวง      หวังชื่นกลำง 
ช่างฝีมือ 
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รายละเอียดของงาน  (JOB DESCRIPTION) 

1. ข้อมูลทั่วไป  
 

    
 

    

ชื่อ นายไพพูรย์  จันทร์เชียร ระดับงำน  ช่างฝีมือ 

งำน สถานที่และอุปกรณ์กีฬา หน่วยงำน สถานกีฬาและสุขภาพ 
ฝ่ำย กิจการนักศึกษา  ผู้บังคับบัญชำ  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์ (Job Purpose) 
    รับผิดชอบควบคุมดูแลการตรวจเช็คและการซ่อมบ ารุงอาคารและสนามกีฬาต่างๆ  และการจัดเตรียมสถานที่ ,สนาม

กีฬาและวัสดุดุอุปกรณ์กีฬา ส าหรับจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
3. ควำมรับผิดชอบหลัก  

    หน้าที่หลัก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลที่คาดหวัง 
1. ควบคุมดูแลงาน 1. ด าเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมบ ารุง ระบบต่างๆ ดังนี้ 

a. ระบบไฟฟ้า – ปรับอากาศ 
b. ระบบน้ าประปา 
c. ระบบโยธา สถาปัตย์ 

2.ควบคุมดูแลระบบกุญแจประจ าอาคาร 
3.ควบคุมดูแลระบบรดน้ าสนามฟุตบอลด้วยระบบสปริงเกอร์ 
4.เช็คจ านวนผู้ใช้บริการสนามเทนนิส,ฟุตบอล 1,2,3 
5.จัดเตรียมสถานที่ สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาส าหรับจัด
กิจกรรมและการแข่งขันกีฬา 
6.จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์กีฬาส าหรับการเรียนการสอน 
7.เปลี่ยนอุปกรณ์ประจ าสนาม 
8.เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาต่างๆ 
9.งานด้านเอกสานต่างๆ 
10.สรุปภาระงานที่ปฏิบัติประจ าเดือน,ไตรมาส,ปีงบประมาณ 
11.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 มีการบันทึกข้อมูลทุก
วัน 

 อาคารและสนามกีฬา
พร้อมใช้ตลอดเวลา 

 สนามกีฬาได้
มาตรฐานสากล 

 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 

 

4. ควำมยำกของงำน (Major Challenge)         
 ต้องท างานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและบุคลากรในหน่วยงาน 

 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

5. ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชำ (Subordinate's Responsibilities) 

ต ำแหน่ง จ ำนวนคน ขอบเขตงำนโดยย่อ 
- - - 

6.กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน (Working Relationship) 
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หน่วยงำน/ต ำแหน่งงำนที่ติดต่อ เรื่องท่ีต้องติดต่อ ควำมถี่ 
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
 

 การฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 การด าเนินงานตามแผนงาน 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทุกวัน 

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป   งานเอกสาร ทุกวัน 

งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน   การเตรียมอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพ่ือการแข่งขัน ทุกไตรมาส 

งานบริการกีฬา  โครงการบริการกีฬา ทุกภาค
การศึกษา 

ส่วนอาคารสถานที่  งานซ่อมบ ารุง ทุกวัน 

 
7. วุฒิกำรศึกษำ 
 ม. 6  

8. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (Professional Experiences) 
    *  3 ป ี

 
9. ควำมสำมำรถประจ ำต ำแหน่ง (Key Competencies) 

      สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  รับผิดชอบงานดี ตรงเวลา 
  มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เป็นอย่างดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นทีม 
  สามรถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ติดตามงาน เสียสละ 
  มีความความสามารถในการซ่อมบ ารุง  
 
10. คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Other) 

     สามารถเป็นกรรมการผู้ตัดสินตัดกีฬาได้   
 มีทักษะในการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า แอร์ โยธา สถาปัตย์ 

11. โครงสร้ำงหน่วยงำน  (Organization Chart)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

นายไพฑูรย์  จันทร์เชียร 
ช่างฝีมือ 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน (Work Instruction) 

สนำมเทนนิส 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  กำรควบคุมดูแลสนำมเทนนิส วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
1.4 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ขอบข่าย 
ครอบคลุมดูแล สนามเทนนิส 7 สนาม ,สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง,สนาม 

วอลเล่ย์บอลกลางแจ้ง,สนามตะกร้อ,สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด  และสนามฟุตบอล  1,2,3  รวมถึงการให้บริการ
ยืมอุปกรณ์กีฬา  
ค าจ ากัดความ 

3.1 สมำชิก  หมายถึง  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.2 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 

4.    หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณส์นาม เช่น ตาข่าย ความสะอาดของสนาม ความสะอาดห้องน้ า 
4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้บริการยืมประจ าสนาม 
4.3 เตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มลงชื่อเข้าสนาม แบบฟอร์มให้บริการยืม 
อุปกรณ์ ใบจองสนาม และอ่ืนๆ 
4.4 ให้ความสะดวกในด้านการบริการต่างๆ  
4.5 ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดไฟฟ้าสนามให้อยู่ในกฎ ระเบียบของสถานกีฬาและสุขภาพ 
4.6 ควบคุมดูแลสมาชิกที่มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของสถานกีฬาและสุขภาพ 
4.7 เช็คอุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการประจ าสนาม 
4.8 สรุปรายงานการปฏิบัติงาน รายงานต่อหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
4.9 ให้ค าแนะน าส าหรับสมาชิกท่ีมาใช้บริการ 
4.10 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4.11 ควบคุมดูและการรีดน้ ากรณีฝนตก 
4.12 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 

5.1 
 

 
 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ส าหรับให้บริการสมาชิก เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานประจ า
สนาม 

 แบบฟอร์มการจองสนามเทนนิส 
 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 
 ใบลงชื่อเข้าใช้บริการ 
 สมุดบันทึกประจ าวัน 

5.2 
  ตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการ เช่น  จ านวนและสภาพของวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 

 อุปกรณ์กีฬาจะต้องมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 
 อุปกรณ์กีฬา 

5.3 
  ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณส์นามเทนนิส  สนามฟุตบอล 

1,2,3 และลานกีฬาอเนกประสงค์ เช่น  เนต (เทนนิส,วอลเล่ย์บอล
และตระกร้อ) ตาข่ายประตูฟุตบอล  ห่วงบาสเกตบอล เป็นต้น 

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

5.4 
  ตรวจเช็คห้องน้ าเช่น ความสะอาด ,ไฟฟ้า ,ประปา และอุปกรณ์

ห้องน้ า เป็นต้น 

 ตรวจเช็คน้ าดื่ม เช่น จ านวนถัง น้ า,สภาพเครื่องท าน้ าเย็น และแก้ว
กระดาษ เป็นตัน 

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

จัดเตรียมเอกสาร 

ตรวจเชค็สนามกีฬา 

ตรวจเชค็ห้องน า้/น า้ดื่ม 

ตรวจเชค็อุปกรณ์กีฬา 
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5.5 
  เปิดไฟฟ้าประจ าสนามต่างๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ กรณีไม่มีผู้ใช้

สนามจะไม่เปิดไฟฟ้า 

 ถ้ามีฝนตกจะไม่เปิดไฟฟ้าสนาม 
 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 

 

5.6 
  ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น จ านวน, สภาพของอุปกรณ์และการ

ส่งคืนของสมาชิก เป็นต้น 

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

5.7 
  บันทึกข้อมูลประจ าวัน เช่น  

 จ านวนผู้ออกก าลังกายสนามกีฬาต่างๆ  
 การยืมอุปกรณ์ 
 การใช้สนามจัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา 
 การใช้น้ าดื่ม 
 ความสะอาด 
 สภาพของสนามกีฬา 
 อ่ืนๆ  

 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสนามลงชื่อลงในสมุดบันทึกประจ าวัน 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

5.8 
  ด าเนินการตรวจความเรียบร้อยของสนามและทรัพย์สินของสมาชิก 

 ก่อนปิดไฟฟ้าสนามจะท าการกดกริ่งก่อนประมาณ   15  นาที  

 กรณีไม่มีผู้เล่นจะท าการปิดไฟฟ้าสนามนั้นทันที เพ่ือประหยัดค่า
ไฟฟ้า 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

ตรวจอุปกรณ์กีฬา 

 

บันทกึข้อมูล 

 

ปิดไฟฟ้าสนาม 

 

เปิดไฟฟ้าสนาม 
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หมำยเหตู 
 
 
 
 

5.9 
  ส่งสมุดบันทึกประจ าวันให้หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ เพ่ือท าการ

ตรวจสอบและลงนาม เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า
สนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

5.10 
  บันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบฐานข้อมูล 

เจ้าหน้าทีร่ับผิด
บันทึกข้อมูล 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

5.11 
  สรุปรายงานผลการให้บริการอาคารและสนามกีฬาต่างๆ 

ประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และ ประจ าปี  

 สรุปรายงานเสนอต่อหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

เจ้าหน้าทีร่ับผิด
บันทึกข้อมูล 

 รายงานสรุปการบริการอาคารและ
สนามกีฬาส าหรับออกก าลังกาย 

จดุเร่ิมต้น และ สิน้สดุของกระบวนการ การตดัสนิใจ กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน ทิศทาง/การเคลือ่นไหวของงาน 

ส่งสมมุดบนัทกึประจ าวนั 

 

บันทกึข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล 

สรุปรายงาน 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

สนำมเทนนิส 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  กำรควบคุมดูแลกำรยืมวัสดุ
อุปกรณ์กีฬำ 

วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
1.4 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ขอบข่ำย 
ครอบคลุมวัสดุอุปกรณก์ีฬาให้บริการการประจ าสนาม เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเล่ย์บอล ลูก 

ตะกร้อ ลูกบาสเกตบอล และลูกเทนนิส 
3.ค ำจ ำกัดควำม 

3.1 สมำชิก  หมายถึง  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.2 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 
3.3 กำรยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬำ หมายถึง การยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับการออกก าลังกายประจ าวัน 

ประจ าสนามเทนนิส 

4.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
4.1 จัดท าระเบียบการให้บริการยืม- คืนอุปกรณ์กีฬา 
4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้บริการยืมประจ าสนาม 
4.3 เตรียมเอกสาร แบบฟอร์มให้บริการยืมอุปกรณก์ีฬา  
4.4 ตรวจเช็คสภาพวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา  
4.5 เช็คอุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการประจ าสนาม 
4.6 บันทึกสรุปจ านวนสมาชิกที่ใช้บริการยืมประจ าวัน 
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5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5.1 

 

 

 ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องชนิดอุปกรณ์กีฬา  

 น าบัตรประจ าตัวนักศึกษา / บัตรประจ าตัวพนักงาน / บัตรประชาชน ของ
ตนเองที่ยังไม่หมดอายุ ใช้ในการยืมอุปกรณ์เท่านั้น (บัตร 1 ใบ ต่ออุปกรณ์  1 
ชิ้น 

สมาชิกที่ใช้
บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

 บัตรประจ าตัว 

5.2 

  กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ 
 ลงชื่อผู้ใช้บริการ 
 รายการและหมายเลขอุปกรณ์  
 จ านวนอุปกรณ์  
 เบอร์โทร ศัพท์ 

สมาชิกที่ใช้
บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

5.3 

  เจ้าหน้าที่ประจ าสนามจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้บริการ  

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

5.4 

  ผู้ใช้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬาที่ยืม เช่น สภาพของอุปกรณ์ หมายเลข เป็น
ต้น สมาชิกที่ใช้

บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

แจ้งความต้องการ
ยมื 

ตรวจเชค็อุปกรณ์ 

ลงชื่อการยมื 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
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หมำยเหตุ 
 
 
 

5.5 

  การส่งคืนอุปกรณ์กีฬา 
 ส่งคืนก่อนเวลาปิดให้บริการ 15 นาที  คือเวลา  20.45 น. 
 ลงชื่อการส่งคืน 
 รับบัตรประจ าตัวคืน 

สมาชิกที่ใช้
บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

 

5.6 

  ตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬา   
 หมายเลขของอุปกรณ์ 
 จ านวนการยืม 
 การสภาพของอุปกรณ์ 

 ถ้ามีการสูญหายผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ    

 ถ้าช ารุดระหว่างการออกก าลังกายผู้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ า

สนาม 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

 

5.7 

  จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาเข้าตู้เก็บ 
เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานประจ า
สนาม 

 

จดุเริม่ตน้ และ สิน้สดุของกระบวนการ การตัดสนิใจ กจิกรรมและการปฏบิตังิาน ทศิทาง/การเคลือ่นไหวของงาน 

การส่งคนือุปกรณ์ 

ตรวจเชค็อุปกรณ์ 

 

เก็บอุปกรณ์กฬีา 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

สนำมแบดมินตัน 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  กำรควบคุมดูแลสนำมแบดมินตัน วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
1.4 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ขอบข่ำย 
ครอบคลุมการปฏิบัติงานสนามกีฬาต่างๆคือ  สนามแบดมินตัน 6 สนาม ,อาคารกีฬาภิรมย์,อาคาร

อเนกประสงค์,สนามฟุตบอลสุพรากรีฑาสถาน,สนามเปตอง   และการให้บริการยืมอุปกรณ์ 
     3. ค ำจ ำกัดควำม 

3.1 สมำชิก  หมายถึง  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.2 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 

4.    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
4.1 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสนาม เช่น ตาข่าย ความสะอาดของสนาม ความสะอาดห้องน้ า 
4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้บริการยืมประจ าสนาม 
4.3 เตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มลงชื่อเข้าสนาม แบบฟอร์มให้บริการยืม 
อุปกรณ์ ใบจองสนาม และอ่ืนๆ 
4.4 ให้ความสะดวกในด้านการบริการต่างๆ  
4.5 ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดไฟฟ้าสนามให้อยู่ในกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4.6 ควบคุมดูแลสมาชิกที่มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4.7 เช็คอุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการประจ าสนาม 
4.8 สรุปรายงานการปฏิบัติงาน รายงานต่อหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
4.9 ให้ค าแนะน าส าหรับสมาชิกท่ีมาใช้บริการ 
4.10 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 

5.1 
 

 
 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ส าหรับให้บริการสมาชิก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ประจ าสนาม 

 แบบฟอร์มการจองสนาม
แบดมินตัน 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 
 ใบลงชื่อเข้าใช้บริการ 
 สมุดบันทึกประจ าวัน 

5.2 
  ตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการ เช่น  จ านวนและสภาพของวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 

 อุปกรณ์กีฬาจะต้องมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 
 อุปกรณ์กีฬา 

5.3 
  เปิดไฟฟ้าประจ าสนามต่างๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ กรณีไม่มีผู้ใช้

สนามจะไมท าการเปิดไฟฟ้า 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 

 

5.4 
  ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสนามแบดมินตัน สนามฟุตบอลสุรพลา

กรีฑาสถาน และอาคารกีฬาอเนกประสงค์ เช่น  เนต (เทนนิส,
วอลเล่ย์บอลและตระกร้อ) ตาข่ายประตูฟุตบอล  ห่วงบาสเกตบอล 
เป็นต้น 

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

จัดเตรียมเอกสาร 

ตรวจเชค็สนามกีฬา 

ตรวจเชค็อุปกรณ์กีฬา 

เปิดไฟฟ้าสนาม 
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5.5 
  ตรวจเช็คห้องน้ าเช่น ความสะอาด ,ไฟฟ้า ,ประปา และอุปกรณ์

ห้องน้ า เป็นต้น 

 ตรวจเช็คน้ าดื่ม เช่น จ านวนถัง น้ า,สภาพเครื่องท าน้ าเย็น และแก้ว
กระดาษ เป็นตัน 

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

5.6 
  ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น จ านวน, สภาพของอุปกรณ์และการ

ส่งคืนของสมาชิก เป็นต้น 

 บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

5.7 
  บันทึกข้อมูลประจ าวัน เช่น  

 จ านวนผู้ออกก าลังกายสนามกีฬาต่างๆ  
 การยืมอุปกรณ์ 
 การใช้สนามจัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา 
 การใช้น้ าดื่ม 
 ความสะอาด 
 สภาพของสนามกีฬา 
 อ่ืนๆ  

 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสนามลงชื่อลงในสมุดบันทึกประจ าวัน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

5.8 
  ด าเนินการตรวจความเรียบร้อยของสนามและทรัพย์สินของสมาชิก 

 ก่อนปิดไฟฟ้าสนามจะท าการกดกริ่งก่อนประมาณ   15  นาที  

 กรณีไม่มีผู้เล่นจะท าการปิดไฟฟ้าสนามนั้นทันที  

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

 

ตรวจเชค็ห้องน า้/น า้ดื่ม 

ตรวจอุปกรณ์กีฬา 

 

บันทกึข้อมูล 

 

ปิดไฟฟ้าสนาม 
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หมำยเหตู 
 
 
 
 
 

5.9 
  ส่งสมุดบันทึกประจ าวันให้หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ เพ่ือท าการ

ตรวจสอบและลงนาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 สมุดบันทึกประจ าวัน 

จุดเร่ิมต้น และ สิน้สุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

ส่งสมมุดบนัทกึ
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

สนำมแบดมินตัน 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  กำรควบคุมดูแลกำรยืมวัสดุ
อุปกรณ์กีฬำ 

วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
1.4. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ขอบข่ำย 
ครอบคลุมดูแลวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้บรกิารประจ าสนาม เช่น ไม้แบดมินตัน รองเท้า 

แบดมินตัน เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพและอุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3.ค ำจ ำกัดควำม 

3.1 สมำชิก  หมายถึง  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.2 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 

      3.3 กำรยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬำ หมายถึง การยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับการออกก าลังกายประจ าวัน 
ประจ าสนามแบดมินตัน 
4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

4.1 จัดท าระเบียบการให้บริการยืม- คืนอุปกรณ์กีฬา 
4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้บริการยืมประจ าสนามให้เพียงพอ 
4.3 เตรียมเอกสาร แบบฟอร์มให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา  
4.4 ตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬาให้มีความพร้อมส าหรับการบริการตลอดเวลา  
4.5 เช็คอุปกรณ์กีฬาที่ให้บริการประจ าสนาม 
4.6 บันทึกสรุปจ านวนสมาชิกที่ใช้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 

ทศิทาง/การเคลือ่นไหวของงาน 
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5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

5.1 

 

 

 ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องชนิดอุปกรณ์กีฬา  

 น าบัตรประจ าตัวนักศึกษา / บัตรประจ าตัวพนักงาน / บัตรประชาชน ของตนเอง
ที่ยังไม่หมดอายุ ใช้ในการยืมอุปกรณ์เท่านั้น (บัตร 1 ใบ ต่ออุปกรณ์  1 ชิ้น 

สมาชิกที่ใช้บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

 บัตรประจ าตัว 

5.2 

  กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ 
 ลงชื่อผู้ใช้บริการ 
 รายการและหมายเลขอุปกรณ์  
 จ านวนอุปกรณ์  
 เบอร์โทร ศัพท์ 

สมาชิกที่ใช้บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

5.3 

  เจ้าหน้าที่ประจ าสนามจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้บริการ  

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

5.4 

  ผู้ใช้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬาที่ยืม เช่น สภาพของอุปกรณ์ หมายเลข เป็นต้น 

สมาชิกที่ใช้บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

5.5 

  การส่งคืนอุปกรณ์กีฬา 
 ส่งคืนก่อนเวลาปิดให้บริการ 15 นาที  คือเวลา  20.45 น. 
 ลงชื่อการส่งคืน 
 รับบัตรประจ าตัวคืน 

สมาชิกที่ใช้บริการ 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

 

แจ้งความต้องการ

ตรวจเชค็อุปกรณ์ 

การส่งคนือุปกรณ์ 

ลงชื่อการยมื 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
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หมำยเหตุ 
 
 
 

5.6 

  ตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬา   
 หมายเลขของอุปกรณ์ 
 จ านวนการยืม 
 การสภาพของอุปกรณ์ 

 ถ้ามีการสูญหายผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ    

 ถ้าช ารุดระหว่างการออกก าลังกายผู้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสนาม 

 แบบฟอร์มการยืม
อุปกรณ์กีฬา 

 

5.7 

  จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาเข้าตู้เก็บ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ประจ าสนาม 

 

จดุเร ิม่ตน้ และ ส ิน้สดุของกระบวนการ การตดัสนิใจ กจิกรรมและการ
ปฏบิตังิาน 

ทศิทาง/การเคลือ่นไหวของ
งาน 

ตรวจเชค็อุปกรณ์ 

 

เก็บอุปกรณ์กฬีา 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  การควบคุมดูแลการขอใช้อาคารและ
สนามกีฬา 

วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
1.4 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ขอบข่ำย 
ครอบคลุมดูแลการให้บริการอาคารและสนามกีฬา  เช่น  อาคารและสนามฟุบอลสุรพลากรีฑา  1,2 และ 3 

อาคารกีฬาภิรมย์,อาคารสุรนารีภิรมย์  สนามเทนนิส 7 สนาม ,สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง,สนามวอลเล่ย์บอล
กลางแจ้ง, สนามตะกร้อกลางแจ้ง, สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด และสนามเปตอง อ านวยความสะดวกกับหน่วยงาน
ทีข่อใช้บริการและหน่วยงานที่ขอใช้บริการมีความพึงพอใจ 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
3.1 อำคำร หมายถึง อาคารที่มีสนามกีฬาภายใน เช่น อาคารกีฬาภิรมย์ อาคารสุรนารีภิรมย์ อาคาร
อเนกประสงค์ 
3.2 สนำมกีฬำ  หมายถึง สนามกีฬาต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้ง 
3.3 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 
3.4 ผู้มีอ ำนำจลงนำม  หมายถึง หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ หรือ รักษาการแทนหัวหน้าสถานกีฬาและ
สุขภาพ 
3.5 หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
4.1 จัดท าระเบียบการให้บริการอาคารและสนามกีฬา 
4.2 ตรวจเช็คตารางใช้อาคารและสนามกีฬา 
4.3 จัดเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการการขอใช้อาคารและสนามกีฬา 
4.4 จ าท างบประมาณรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอใช้สนามส าหรับหน่วยงานภายนอก ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
4.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการ 
4.6 ให้ค าแนะน าและรายละเอียดต่างๆ ในการขอใช้อาคารและสนามกีฬา 
5.7 บันทึกข้อมูลการให้บริการ 
6.8 สรุปรายงานการให้บริการ 
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5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.1 
 

 

 หน่วยงานที่ขอใช้ท าบันทึกการขอใช้ถึงหัวหน้าสถานกีฬาและ
สุขภาพ 

หน่วยงานที่ขอใช้  บันทึกการขอใช้ 
 ใบขอจัดกิจกรรม 

5.2 
  เจ้าหน้าที่ท่ีผิดชอบตรวจเช็คตารางการใช้อาคารและสนามกีฬา เจ้าหน้าทีท่ีร่ับผิดชอบ  บันทึกการขอใช้ 

 ใบขอจัดกิจกรรม 
 ตารางการใช้อาคารและ

สนามกีฬา 

5.3 
  ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ  

 ถ้าหากไม่อนุมัติ ส่งกลับคืนให้หน่วยงานที่ขอใช้กลับไปพิจารณา
หรือแก้ไข 

ผู้มีอ านาจลงนาม  บันทึกการขอใช้ 
 ใบขอจัดกิจกรรม 
 ตารางการใช้อาคารและ

สนามกีฬา 

5.4 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดต่อประสานรายละเอียดต่างๆ ไปยัง

หน่วยงานที่ขอใช้ 

 จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานภายนอก 
 ค่าบ ารุงสนาม 
 ค่าการเตรียมสถานที่ 
 ค่าการท าความสะอาด 
 ค่าเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 
 ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เจ้าหน้าทีท่ีร่ับผิดชอบ  บันทึกการขอใช้ 
 ใบขอจัดกิจกรรม 
 ตารางการใช้อาคารและ

สนามกีฬา 
 ระเบียบการใช้อาคาร

และสนามกีฬา 

บันทกึการขอใช้ 

อนุมตั ิ

ตรวจตารางการขอใช้ 

ติดต่อประสานงาน 

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
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หมำยเหตู 
 
 
 
 

5.5 
  บันทึกข้อมูลลงในตารางการขอใช้ เจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ  บันทึกการขอใช้ 

 ใบขอจัดกิจกรรม 
 ตารางการใช้อาคารและ

สนามกีฬา 

5.6 
  หน่วยงานที่ขอใช้ด าเนินการใช้อาคารและสนามกีฬาตาม วัน

เวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานที่ขอใช้  บันทึกการขอใช้ 
 ใบขอจัดกิจกรรม 
 ตารางการใช้อาคารและ

สนามกีฬา 

5.7 
  เจ้าหน้าทีท่ีร่ับผิดชอบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  บันทึกการขอใช้ 
 ใบขอจัดกิจกรรม 
 ตารางการใช้อาคารและ

สนามกีฬา 

5.8 
  รายงานสรุปการใช้อาคารและสนามกีฬา 

 ประจ าเดือน 
 ประจ า ไตรมาส  
 ประจ าปี 
 SAR 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  สมุดรายงานสรุปการใช้
อาคารและสนามกีฬา 

 

จุดเร่ิมต้น และ สิน้สุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

บันทกึข้อมูล 

การใช้สนาม 

บันทกึข้อมูล 

ลง  Log  Book 

รายงานสรุปการขอ
ใช้ 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  กำรควบคุมดูแลกำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬำและครุภัณฑ์ 

วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
1.3 ช่วยให้มั่นใจว่ามีการควบคุมการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
1.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อไร  กับใคร 
1.5 เพ่ือให้ติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
1.6 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของหน่วยงาน 
1.7 ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรจะท าอะไรก่อนหรือหลัง 
1.8 เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
1.9 ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 
1.10 เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ 

2.  ขอบข่ำย 
ครอบคลุมดูแลจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑข์องหน่วยงานสถานกีฬาและสุขภาพ  เพ่ือให้มี

ปริมาณเพียงพอส าหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
3.1 วัสดุอุปกรณ์กีฬำ  หมายถึง วัสดุอุปกรณ์กีฬาไว้ส าหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรของ 

                     มหาวิทยาลยัส าหรับออกก าลังกาย, การจัดกรรมและการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
3.2 ครุภัณฑ์  หมายถึง ครุภัณฑ์ของสถานกีฬาและสุขภาพ 

     3.3 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 
3.4 ผู้มีอ ำนำจลงนำม  หมายถึง หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพหรือรักษาการแทนหัวหน้าสถานกีฬา 
      และสุขภาพ 
3.5 SPEC  หมำยถึง รายละเอียดของสินค้า 

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
4.1 จัดท างบประมาณวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปี 
4.2 วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ประจ าปี 
4.3 กรอกรายละเอียดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
4.4 จัดหา spec รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
4.5 เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ 
4.6 จัดท าบัญชีวัสดุอุปกรณ์กีฬา แยกตามชนิดและประเภทของวัสดุ 
4.7 จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ แยกตามชนิดและประเภทของครุภัณฑ์ 
4.8 ด าเนินการตัดยอดบัญชีวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
4.9 ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
4.10 ด าเนินการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์กีฬาในตู้ ชั้น ตามประเภทและชนิดให้สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว 
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               4.11 จัดท าสต๊อกการ์ดติดไว้ที่วัสดุแต่ละชนิดเพ่ือการตรวจนับยอดคงเหลือและเบิกจ่าย 
 4.12 ด าเนินการจัดเก็บครุภัณฑ์รอซ่อมบ ารุงหรือรอจ าหน่าย 
 4.13 ด าเนินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุดบกพร่อง 
 4.14 ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุด 

4.15 ด าเนินการตรวจเช็คประจ าเดือน 
4.16 จัดท ารายงานสรุปรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ ประจ าเดือน ไตรมาสและ 
        ปีงบประมาณ เช่น การจัดหา,การรับวัสดุ, ยอดคงเหลือ เป็นต้น 
4.17 ติดต่อประสานกับส่วนพัสดุในการจัดซื้อ 
4.18 ด าเนินการบันทึกรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ลงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
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5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1 
 

 

 เจ้าหน้าทีท่ีต่้องการจัดซื้อกรอกรายละเอียดสินค้าลงในใบ
จัดหา 

เจ้าหน้าที่ท่ี
ต้องการสินค้า 

 แบบฟอร์มใบจัดหา 

5.2 
  เจ้าหน้าทีท่ีต่้องการจัดซื้อสินค้าค้นหา spec ของสิ้นค้าที่

ต้องการ 
เจ้าหน้าที่ท่ี

ต้องการสินค้า 

 แบบฟอร์มใบจัดหา 
 Spec ของสินค้าท่ีต้องการซื้อ 

5.3 
 

 ตรวจเช็คงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งบประมาณ 

 รายละเอียดงบประมาณ 
 แบบฟอร์มใบจัดหา 
 Spec ของสินค้าท่ีต้องการซื้อ 

5.4 
 

 ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ หากไม่อนุมัติให้ผู้ขอจัดซื้อน ากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไข 

ผู้มีอ านาจลง
นาม 

 รายละเอียดงบประมาณ 
 แบบฟอร์มใบจัดหา 
 Spec ของสินค้าท่ีต้องการซื้อ 

5.5 
 

 บันทึกเลขท่ีใบจัดหาในสมุดบันทึกการรับ-ส่งหนังสือเพ่ือเป็น
เอกสารอ้างอิง 

งานธุรการ 
 สมุดบันทึกการส่งหนังสือออก 
 รายละเอียดงบประมาณ 
 แบบฟอร์มใบจัดหา 
 Spec ของสินค้าท่ีต้องการซื้อ 

กรอกรายละเอียด
เอกสารการจัดซือ้ 

หา  spec 
 

เช็คงบประมาณ 

ไม่อนุมัต ิ

สมุดทะเบียนเอกสาร 

 

อนุมัติ 

อนุมตั ิ
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หมำยเหตู 

5.6 
  ส่งใบจัดหาสินค้าพร้อมรายละเอียดถึงส่วนพัสดุ โดยทาง FAX 

หรือ E-mail เพ่ือด าเนินหาร้านค้าและขออนุมัติ 

ส่วนพัสดุ  รายละเอียดงบประมาณ 
 แบบฟอร์มใบจัดหา 
 Spec ของสินค้าท่ีต้องการซื้อ 

5.7 
  บันทึกข้อมูลของการจัดหาสินค้าเข้าฐานวัสดุกีฬาเพ่ือสะดวก

ในการตรวจเช็คข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ดูแล
วัสดุกีฬาและ

ครุภัณฑ์ 

 รายละเอียดงบประมาณ 
 แบบฟอร์มใบจัดหา 
 Spec ของสินค้าท่ีต้องการซื้อ 

5.8 

 

  ตรวจรับสินค้าจากทางผู้ขาย หากไม่ตรงตามข้อก าหนดให้แจ้ง
ส่วนพัสดุเพ่ือด าเนินเปลี่ยนสินค้า 

กรรมการตรวจ
รับ 

 ใบสั่งซื้อสินค้า 
 ใบส่งสินค้า 
 ใบตรวจรับสินค้า 

5.9 
  จัดเก็บสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในห้องเก็บวัสดุกีฬาและ

บันทึก Stock ให้ตรงกับรายการที่จัดซื้อเข้าฐานข้อมูลวัสดุกีฬา 

เจ้าหน้าที่ดูแล
วัสดุกีฬาและ

ครุภัณฑ์ 

 Stock  Card 

จุดเร่ิมต้น และ สิน้สุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

จัดเกบ็เข้าคลัง 

สง่คืน 

ตรงตามรายการ
จัดซือ้ 

ไม่ตรงตาม spec 

ตรวจรับ
สินค้า 

จัดหาร้านค้า 

ลง  Log  Book 

บันทกึข้อมูล 

ลง  Log  Book 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

 
 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  ควบคุมดูแลการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับจัดกิจกรรมและการแข่งขัน 

วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3  ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อไร  กับใคร 
1.4 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
1.5 ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 

2.  ขอบข่ำย 
ครอบคลุมการดูแลการให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา ส าหรับการท ากิจกรรมและการแข่งขันกีฬา

ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3. ค ำจ ำกัดควำม 

3.1 กำรยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬำ หมายถึง การยืมอุปกรณ์กีฬาส าหรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จะให้บริการที่อาคารสุรพลากรีฑาสถาน 

3.2 สมำชิก  หมายถึง  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.3 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
4.1 ให้บริการการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอส าหรับให้บริการ 
4.3 อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ 
4.4 จัดหารายการวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับผู้บริการ
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1  
 

 ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องการยืมอุปกรณ์กีฬา  สมาชิกท่ียืมอุปกรณ์  แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 

5.2   กรอกรายละเอียดการยืมลงในแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 
 

สมาชิกท่ียืมอุปกรณ์  แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 

5.3   เจ้าหน้าทีจ่ัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการยืม 

 ผู้ขอยืมและผู้จ่ายอุปกรณ์ ลงซื่อในแบบฟอร์มการยืม 
 

เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 

5.4   ผู้ยืมอุปกรณ์กีฬารับอุปกรณ์กีฬาตามเวลาที่ก าหนดในเอกสารการ
ยืม  คือในเวลาการท าการ  8.30-16.30 น. ที่อาคารสุรพลากรีฑา
สถาน 

สมาชิกท่ียืมอุปกรณ์  แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 

5.5   บันทึกรายละเอียดการยืมลงในฐานข้อมูลวัสดุกีฬา 
 

เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 
 

5.6   ผู้ยืมส่งคืนอุปกรณ์กีฬาตามเวลาที่ก าหนด สมาชิกท่ีทีย่ืม
อุปกรณ์ 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 

5.7   เจ้าหน้าทีท่ี่รับคืนอุปกรณ์  ตรวจเช็คอุปกรณ์  
 จ านวนอุปกรณ์ 

เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 
 

แจ้งความต้องการยมื 

รับอุปกรณ์กีฬา 

การคืนอุปกรณ์ 

ตรวจเชค็อุปกรณ์ 

 

เขียนเอกสารการยมื 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 

บันทกึข้อมูล 
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หมำยเหตู

 สภาพของอุปกรณ์ 

 ถ้ามีการสูญหายหายผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าช ารุดระหว่าง
การออกก าลังกายผู้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบ 

5.8   ผู้ส่งคืนและผู้รับอุปกรณ์กีฬา  ลงชื่อการส่งคืนและรับอุปกรณ์กีฬา 
ลงในแบบฟอร์มการยืม 

เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 

5.9   เจ้าหน้าที่เก็บอุปกรณ์กีฬาเข้าห้องเก็บอุปกรณ์ เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 
 

5.10   บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลวัสดุกีฬาเพ่ือสรุปรายงานต่อไป เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์กีฬา 
 

จุดเร่ิมต้น และ สิน้สุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

ลงชื่อการส่งและรับคืน 

เก็บอุปกรณ์เข้าห้องเกบ็ 

บันทกึข้อมูลการ
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  ควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือสะดวกในการให้บริการ 
1.4 เพ่ือให้วัสดุอุปกรณ์กีฬาพอเพียงส าหรับบริการ 
1.4 ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 

2.  ขอบข่ำย 
ครอบคลุมการดูแลการให้บริการเบิกอุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้บริการประจ าสนามกีฬาต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3.ค ำจ ำกัดควำม 

3.1 กำรเบิกวัสดุอุปกรณ์กีฬำ หมายถึง การเบิกอุปกรณ์กีฬาให้บริการประจ าสนามกีฬาส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกก าลังกายประจ าวัน โดยเบิกจากห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 

3.2 สมำชิก  หมายถึง  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.3 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
4.1 ให้บริการเบิกอุปกรณ์กีฬาเพ่ือบริการประจ าสนามกีฬาต่างๆ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
4.2 วางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอส าหรับให้บริการประจ าสนามกีฬา 
4.3 ตรวจเช็คสภาพของวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
หมำยเหตุ 

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1 
 

 

 ด าเนินการตรวจสภาพของวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าสนาม 
 น าวัสดุอุปกรณ์ที่มีสภาพช ารุดและใช้การไม่ได้มาแลกเปลี่ยน 
 แจงความต้องการชนิดและจ านวนอุปกรณ์ที่ต้องการเบิก 

เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
ประจ าสนาม 

 แบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์
กีฬา 

 

5.2 
  กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์กีฬา เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ

ประจ าสนาม 
 แบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์

กีฬา 

5.3 
  เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบดูแลวัสดุอุปกรณ์กีฬาตรวจเช็คสภาพ 

 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ
วัสดุและอุปกรณ์กีฬา 

 แบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์
กีฬา 

5.4 
  เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบประจ าสนาม รับอุปกรณ์กีฬาตามวัน 

เวลา ที่ก าหนดและในเวลาการท าการ  8.30-16.30 น. ที่อาคาร
สุรพลากรีฑาสถาน 

 ผู้เบิกและผู้จ่ายวัสดุอุปกรณ์กีฬาลงชื่อในแบบฟอร์มการเบิก 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประจ าสนาม 

 แบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์
กีฬา 

5.5 
  บันทึกรายละเอียดการเบิกลงในฐานข้อมูลวัสดุกีฬา 

 
เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ
วัสดุและอุปกรณ์กีฬา 

 แบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์
กีฬา 

จดุเร ิม่ตน้ และ ส ิน้สดุของกระบวนการ การตดัสนิใจ กจิกรรมและการ
ปฏบิตังิาน 

ทศิทาง/การเคลือ่นไหวของ

งาน 

แจ้งความต้องการ
ยมื 

เขียนเอกสารการยมื 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 

รับอุปกรณ์กีฬา 

บันทกึข้อมูลการ
ส่งคืน 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์
กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  ควบคุมดูแลการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง 
วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้อาคารและสนามกีฬาพร้อมใช้ตลอดเวลา 

2.  ขอบข่ำย 
ครอบคลุมดูแลการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงอาคารและสนามกีฬาต่างๆ ของสถานกีฬาและสุขภาพ  

เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3.ค ำจ ำกัดควำม 
 3.1ซ่อมบ ำรุง  หมายถึง  การซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ  ระบบโยธา และระบบประปา 
 3.2 กำรตรวจเช็ค หมำยถึง กำรตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ  ระบบโยธา และระบบ 
               ประปา 

3.2 ระบบ  MIS  หมายถึง  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 
3.3 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
4.1 ตรวจเช็คอาคารและสนามกีฬาระบบซ่อมบ ารุงต่างๆ  
4.2 ด าเนินการแจ้งซ่อมระบบต่างๆผ่านระบบ MIS 
4.3 ด าเนินการตรวจเช็คระบบหลังจากการแจ้งซ่อม 
4.4 ติดต่อประสานงานการแจ้งซ่อมไปยังส่วนอาคารสถานที่ 
4.5 ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษา 
4.6 ประเมินผลของการซ่อมบ ารุง 
4.7 บันทึกข้อมูลการซ่อมบ ารุง 
4.8 สรุปผลของการซ่อมบ ารุง 
4.9 จัดท าเอกสารการซ่อมบ ารงุ 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1 
  ตรวจเช็คระบบต่างๆ ของอาคารและสนามกีฬาหรือตรวจสอบส าหรับหน่วยงานที่

ได้ท าการแจ้งระบบที่ช ารุด 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ใบบันทึกการ
ตรวจเช็ค 

5.2 
  บันทึกรายละเอียดของการช ารุด/เสียหายของระบบ  

 งานอ่ืนๆ ท าการแจ้งซ่อม 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ใบบันทึกการตรวจเช็ค 

5.3 
  ท าการแจ้งซ่อมไปยังส่วนอาคารสถานที่ โดยผ่านระบบ  MIS ของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 ใบบันทึกการตรวจเช็ค 

5.4 
  ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบของส่วนอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 ใบแจ้งซ่อม 

5.5 
  ผู้ที่ได้รับหมอบหมายงานการซ่อมแซม จะด าเนินการซ่อมแซมท่ีได้รับหมอบหมาย เจ้าหน้าที่ส่วน

อาคารสถานที่ 
 ใบแจ้งซ่อม 

5.6 
  ตรวจสอบความเรียบร้อยผลการด าเนินการซ่อมแซม ถ้าการซ่อมแซมไม่เรียบร้อย

จะท าการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของส่วนอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ใบแจ้งซ่อม 

5.7 
 

 ประเมินผลผ่านระบบ  MIS 
เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 ใบแจ้งซ่อม 

ตรวจเชค็/

ประสานงาน 

บันทกึการช ารุด 

แจ้งซ่อมผ่านระบบ MIS 

ด าเนินการซ่อม 

ติดต่อกลับ 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินผล 

 งานเรียบร้อยดี 
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หมำยเหตู

5.8 
  บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการแจ้งซ่อม  งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา เพื่อท าการ

ตรวจและสรุปงาน 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 
 ใบแจ้งซ่อม 

จุดเร่ิมต้น และ สิน้สุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

บันทกึข้อมูล 
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วิธีปฏิบัติงาน//วิธีการท างาน(Work Instruction) 

 
งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 
(Quality Procedure) 

หมำยเลข  :  
หน้ำที่ :   แก้ไขครั้งท่ี  :  

เรื่อง  :  ควบคุมดูแลการรดน้ าสนามฟุตบอล
ด้วยระบบสปริงเกอร์ 

วันที่บังคับใช้  :  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประสานงานที่ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้สนามกีฬาฟุตบอลได้มาตรฐานสากล 
1.4 เพ่ือให้สนามกีฬาฟุตบอลมีสภาพสวยงามตลอดเวลา 
1.5 เพ่ือให้สนามกีฬาฟุตบอลพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

2.  ขอบข่ำย 
ครอบคลุมดูแลการรดน้ าสนามฟุตบอลด้วยระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ  เพ่ือให้สนามฟุตบอลมี

สภาพที่สวยงานและได้มาตรฐานในการแข่งขันและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3.ค ำจ ำกัดควำม 
 3.1 ระบบปริงเกอร์ หมายถึง ระบบการรดน้ าด้วยระบบปริงเกอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานและมีปั้ม
น้ าช่วยดูดน้ า 2 ตัว 
 3.2 สนำมฟุตบอล  หมายถึง สนามฟุบอลสุรพลากรีฑาสถาน ,1,2,3  

3.3 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง  บุคลากรของงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 
4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

4.1 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ปั้มน้ า  
4.2 ด าเนินแจ้งซ่อมระบบปั้มน้ า 
4.3 ด าเนินการรดน้ าสนามฟุตบอลสุรพรากรีฑาสถาน ,1,2,3 
4.4 ตรวจเช็คสภาพของพ้ืนสนามฟุตบอล 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

ล าดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง/อื 

5.1 
 

 

 ติดตั้งหัวสปริงเกอร์และปรับทิศทางของหัวสปริงเกอร์ตามต้องการ   เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 หัวสปริงเกอร์ 

5.2 
  ตรวจระบบปั้มน้ าตัวที่ 1 และ 2 เพื่อดูความเรียบร้อยก่อนใช้งาน เช่น ระบบน้ าในท่อ  

ระบบไฟฟ้า  ความสะอาด และวาล์วเปิด-ปิดน้ าบริเวณต่างๆ เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 หัวสปริงเกอร์ 
 วาล์วเปิด-ปิดน้ า 

5.3 
  เปิดปั้มน้ าตัวที่ 1 ที่ตั้งอยู่บริเวณสวนร่วมใจ  และเปิดปั้มน้ าตัวที่ 2 ที่ตั้งอยู่ข้างสนาม

สุรพลากรีฑาสถาน 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ปั้มน้ าตัวที่  1และ2 
 หัวสปริงเกอร์ 
 วาล์วเปิด-ปิดน้ า 

5.4 
  ใช้เวลารดน้ า 20 นาที ต่อจุด ซึ่งมีจ านวน 6 จุด(ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 หัวสปริงเกอร์ 
 วาล์วเปิด-ปิดน้ า 

5.5 
  ปิดปั้มน้ าตัวที่ 2  ที่ตั้งอยู่ข้างสนามสุรพลากรีฑาสถาน และปิดปั้มน้ าตัวที่ 1 ที่ตั้งอยู่

บริเวณสวนร่วมใจ  หลังจากการปฏิบัติการสิ้นสุด 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 หัวสปริงเกอร์ 
 วาวเปิด-ปิดน้ า 
 ปั้มน้ าตัวที่  1และ2 

5.6 
  เก็บหัวสปริงเกอร์เข้าห้องเก็บอุปกรณ์ 

 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 หัวสปริงเกอร์ 
 วาล์วเปิด-ปิดน้า 

5.7 
  ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในสนามและอุปกรณ์ต่างๆ เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 หัวสปริงเกอร์ 
 วาล์วเปิด-ปิดน้ า 
 ปั้มน้ าตัวที่  1และ2 

ติดตัง้หวัสปริงเกอร์ 

การปฏิบัตกิาร 

เก็บหวัสปริงเกอร์ 

ตรวจเชค็ป้ัมน า้ 

เปิดป้ัมน า้ตวัที่1 และ 2 

ปิดป้ัมน า้ตวัที่ 2 และ 1 

ตรวจเชค็ความ
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หมำยเหต

จุดเร่ิมต้น และ สิน้สุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 
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หลักการปฏิบัติการในการแจ้งเหตุ 
ก่อวินาศภัย  อัคคีภัย และอุบัติเหตุ   สถานกีฬาและสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงาน  รปภ ประจ าจุด 

 

ผู้ประสบเหตุ 

 
พนักงานประจ าจุด 

 

รปภ. มทส. โทร. 1234 

044-224567 

 

หัวหน้าสถานกฬีาและสุขภาพ 

 

ศูนย์ รปภ โทร 3344 

(บริษทั รปภ ) 

 

รองอธิการฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 - ศูนย์แพทย์  มทส 

- สถานีต าตรวจภูธรต าบลโพธ์ิกลาง โทร.191,044222316 

- ดับเพลิงนครราชสีมา โทร.199,044-242222 

 

สถานทีเ่กดิเหตุ 
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ระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure) 
มหำวิทยำลัยจัดล ำดับควำมส ำคัญกำรใช้สนำมกีฬำดังนี้ 

1.1 ใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.2 บริการส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.3 บริการส าหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.4 หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป 

หมำยเหตุ  
1. นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถใช้สนามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

   2. กรณีไม่มีผู้ใช้งาน จะไม่มีการเปิดใช้สนามกีฬา           
3. กรณีหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายนอกขอใช้สนามกีฬา จะต้องมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

3.1 ค่าบ ารุงสนาม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และในกรณีท่ีใช้

สนามกีฬาก่อนเวลาราชการและหลังเวลาราชการในวันปกติ 
ประเภทนักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
1. กำรใช้สนำมฟุตบอล 

1.1 กำรใช้สนำมฟุตบอลสุรพลำกรีฑำสถำน  
1) นักศึกษา / บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถใช้ลู่วิ่งของสนามฟุตบอลส าหรับวิ่งออก

ก าลังกายได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์   ยกเว้นวันที่มีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่
สนามฟุตบอลสุรพลากรีฑาสถาน 

2) นักศึกษา / บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ประสงค์ใช้สนามฟุตบอลส าหรับจัดกิจกรรมให้
แจ้งความประสงค์ขอใช้สนามฟุตบอลที่งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา   สถานกีฬาและสุขภาพ   ในช่วงเวลาที่เปิด
ให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น หยุดในวันหยุดราชการ   วนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

3) สถานกีฬาและสุขภาพของดให้บริการสนามฟุตบอลในกรณีดังต่อไปนี้ 
         > มีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

          > มีการเรียนการสอนของนักศึกษา มทส 
          > มีฝนตกจนท าให้สนามฟุตบอลไม่สามารถให้บริการได้ 
          > ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน เพ่ือบ ารุงรักษาสนาม 

4) หากประสงค์จะขอใช้สนามฟุตบอลให้ท าบันทึกการขอใช้สนามฟุตบอล   ถึงหัวหน้าสถานกีฬาและ
สุขภาพ   อย่างน้อยก่อน  3  วัน เพ่ือพิจารณาต่อไป 

5) ส าหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้สนามฟุตบอลส าหรับฝึกซ้อมทักษะกีฬา ได้ทุกวัน ตั้งแต่วัน
จันทร์ - วันอาทิตย์   จนถึงเวลา  21.00  น. 

6) กรณีฝนตกหนัก หรือมีเหตุจ าเป็น สถานกีฬาและสุขภาพ ขอสงวนสิทธิในการงดใช้สนาม  โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ในการขอใช้สนามในวันถัดไป หรือพิจารณาวันขอใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 

7) หากหน่วยงานหรือผู้ขอใช้สนาม เปลี่ยนแปลงการใช้สนามโดยไม่แจ้ง สถานกีฬาและสุขภาพ ทราบ
ล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิ 

8) หน่วยงานหรือผู้ขอใช้สนามจะต้องแข่งขันภายในเวลาที่ระบุในหนังสือขอใช้สนามฯเท่านั้น 
9) กรณีเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทระหว่างการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สถานกีฬาและสุขภาพ  มีอ านาจในการสั่ง

ยกเลิกการแข่งขันทันที 
10)  โปรดปฏิบัติตามระเบียบการใช้สนามฟุตบอลอย่างเคร่งครัด 
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หมายเหตุ     ในกรณีที่มีกำรจัดกำรแข่งขัน อนุโลมให้ใช้สนำมนอกเหนือเวลำดังกล่ำวได้ 

1.2. กำรใช้สนำมฟุตบอล 1,2,3 
     1) นักศึกษา / บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถใช้สนามฟุตบอลส าหรับออกก าลังกายได้
ทุกวัน  ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา   9.00 – 21.00 น.  
     2) นักศึกษา / บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ประสงค์ใช้สนามฟุตบอลส าหรับจัดกิจกรรมให้
แจ้งความประสงค์ขอใช้สนามฟุตบอลที่    งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา   สถานกีฬาและสุขภาพ   ในช่วงเวลาที่เปิด
ให้บริการเวลา 8.30-16.30 น หยุดในวันหยุดราชการ   วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
     3) สถานกีฬาและสุขภาพของดให้บริการสนามฟุตบอลในกรณีดังต่อไปนี้ 
          > มีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
         > มีการเรียนการสอนของนักศึกษา มทส 
          > มีฝนตกจนท าให้สนามฟุตบอลไม่สามารถให้บริการได้ 
         > ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน เพ่ือบ ารุงรักษาสนาม 
      4) หากประสงค์จะขอใช้สนามฟุตบอล ให้ท าบันทึกการขอใช้สนามฟุตบอลมายังสถานกีฬาและสุขภาพ   
อย่างน้อย 3 วัน เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 5) ส าหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้สนามฟุตบอลส าหรับฝึกซ้อมทักษะกีฬา ได้ทุกวัน   ตั้งแต่
วันจันทร์ - วันอาทิตย์   จนถึงเวลา  21.00 น. 
       6) กรณีฝนตกหนัก หรือมีเหตุจ าเป็น สถานกีฬาและสุขภาพ   ขอสงวนสิทธิในการงดใช้สนาม โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการขอใช้สนามในวันถัดไป หรือพิจารณาวันขอใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 
       7) หากหน่วยงานหรือผู้ขอใช้สนาม เปลี่ยนแปลงการใช้สนามโดยไม่แจ้ง สถานกีฬาและสุขภาพ ทราบ
ล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิ 
        8) หน่วยงานหรือผู้ขอใช้สนามจะต้องแข่งขันภายในเวลาที่ระบุในหนังสือขอใช้สนามฯ เท่านั้น 
        9)  กรณีเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทระหว่างการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ สถานกีฬาและสุขภาพ  มีอ านาจในการสั่ง
ยกเลิกการแข่งขันทันที 
      10)  โปรดปฏิบัติตามระเบียบการใช้สนามฟุตบอลอย่างเคร่งครัด 
หมายเหตุ     ในกรณีที่มีกำรจัดกำรแข่งขัน อนุโลมให้ใช้สนำมนอกเหนือเวลำดังกล่ำวได้ 

1.2  กำรแต่งกำย  
            > สวมชุดกีฬาให้เหมาะสมในการออกก าลังกาย 

1.3  อุปกรณ์กีฬำ  
      1) นักศึกษา / บุคลากรสามารถยืม - คืนอุปกรณ์กีฬาได้ที่ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬา ดังนี้ 

-  อาคารสนามเทนนิส  ส าหรับการออกก าลังกายประจ าวัน ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ  เวลา16.30  
- 19.00  น หยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  หลังเสร็จจากการออกก าลังกาย
จะต้องคืนอุปกรณ์กีฬา 

-  ส านักงานงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา อาคารสุรพลากรีฑาสถาน  ส าหรับจัดกิจกรรมและการ 
แข่งขันกีฬา ใน 
ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น หยุดในวันหยุดราชการ   วันหยุดนักขัตฤกษ์  และวันหยุดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย   หลังเสร็จจากการจัดกิจกรรมจะต้องคืนอุปกรณ์กีฬา 

3) ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์กีฬาที่ยืมจากสถานกีฬาและสุขภาพ ไปใช้นอกสถานที่ ก่อนได้รับอนุญาต 
     4) หากอุปกรณ์ช ารุดระหว่างการจัดกิจกรรม ให้น ามาคืนที่สถานกีฬาพร้อมเขียนแบบฟอร์มประเมินของ
เสียหาย โดยไม่ต้องช าระค่าเสียหาย   หากอุปกรณ์สูญหาย ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

กฎระเบียบการปฏิบัติการใช้สนามฟุตบอล 
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เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำงสถำนกีฬำและสุขภำพจึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนที่มำใช้บริกำรดังต่อไปนี้ 

 ห้ามสูบบุหรี่ในแนวเขตสนามฟุตบอลโดยเด็ดขาด ให้ไปสูบในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 
 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด 
 ห้ามน าสุรา เหล้า เบียร์ ยาเสพติด ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนาม และห้ามผู้มีอาการเมาสุรา ยาเสพติด ลง

ใช้บริการในสนามโดยเด็ดขาด 
 กรุณางดน าสัตว์เลี้ยงเข้าในบริเวณสนาม  
 ให้จอดรถในที่จัดเตรียมไว้ให้ ทางสถานกีฬาไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากเกิดความเสียหาย 
  กรุณาสวมรองเท้ากีฬา ขณะลงสนาม (ห้ามรองเท้าสตั๊ดปุ่มเหล็กโดยเด็ดขาด) 
 โปรดช่วยกันดูแลรักษาสนามเพ่ือความสมบูรณ์ของสนาม  
 ห้ามน าอาหารเข้ามาทานในบริเวณสนามหญ้าและอย่าทิ้งเศษขยะลงในพ้ืนสนามหญ้า 
 ผู้ที่จะลงใช้บริการในสนามกรุณาแต่งกายด้วยชุดกีฬาเท่านั้น ห้ามกางเกงยีนส์ หรือแต่งกายไม่สุภาพ 
 ขอความกรุณาทุกท่านเล่นฟุตบอลด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจนักกีฬา  
 ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการกรณีส่งเสียงดังเกินไป ก่อความร าคาญ หรือเกิดการทะเลาะวิวาท 
 ทางสถานกีฬาและสุขภาพ สงวนสิทธิการใช้บริการเฉพาะกีฬาฟุตบอลหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดความ

เสียหายต่อสนามเท่านั้น หากมีการจัดกีฬาหรือกิจกรรมที่อาจเกิดความเสียหายต่อสนาม ทางสถานกีฬา
และสุขภาพมีสิทธิยกเลิกกิจกรรมนั้น ๆ ทันที  

 ขอความกรุณา ผู้มาใช้บริการทุกท่านโปรดดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางสถานกีฬาและสุขภาพ จะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายในทรัพย์สิน 

 ขอให้ทุกท่านเล่นฟุตบอลด้วยความสนุก และมีน้ าใจนักกีฬาต่อกัน 
ทำงสถำนกีฬำและสุขภำพ ยินดีต้อนรับสุภำพชน กรุณำอ่ำนข้อระเบียบบังคับข้ำงต้น เพื่อเกิดควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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2. สนำมเทนนิส 
    ให้บริการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.30-21.00 น.  หยุดวันนักขัตฤกษ ์และวันหยุดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
2.1 กำรใช้สนำมเทนนิส 
     1)  ลงเวลาการเข้าใช้บริการประจ าวันที่เคาน์เตอร์อาคารสนามเทนนิส  ตาม เวลาที่เปิดให้บริการโดยไม่
ต้องช าระค่าใช้บริการ 
     2)  ก าหนดให้ใช้บริการสนามเทนนิส 1 คอร์ด สามารถเล่นได้ 1 ชั่วโมง กรณีไม่มีนักศึกษาหรือสมาชิกกลุ่ม
ใหม่มาขอใช้บริการอนุญาตให้เล่นต่อได้ 
     3)  สถานกีฬาและสุขภาพของดให้บริการสนามเทนนิสในกรณีดังต่อไปนี้ 
          > มีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
           > มีฝนตกจนท าให้สนามเทนนิสไม่สามารถให้บริการได้ 
           > มีการเรียนการสอนของนักศึกษา มทส 
           > วันหยุดนักขัตฤกษ์ของมหาวิทยาลัยและวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) การเล่นกีฬาเทนนิส ต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย จ านวน 2 คน 
5) การจองสนามเทนนิสใช้บัตรนักศึกษา 2 คน ต่อ 1 สนาม ต่อ 1 ชั่วโมงโดยใช้บัตรนักศึกษามาแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 
6) เจ้าหน้าที่ประจ าสนามจะกดกริ่งให้สัญญาณ ก่อนปิดสนาม    15 นาท ี

     7) ขอสงวนสิทธิ์การขอจองสนามเทนนิสล่วงหน้าทุกกรณี 
    8) โปรดปฏิบัติตามระเบียบการใช้สนามเทนนิสอย่างเคร่งครัด 
    2.2 กำรแต่งกำย 
      1) ให้สวมชุดกีฬาในขณะเล่นเทนนิสเท่านั้นไม่อนุญาตให้สวมชุดไม่สุภาพเล่นเทนนิส 

2) รองเท้าท่ีสวมใส่เล่นกีฬา ต้องเป็นรองเท้าที่ใช้เล่นกีฬา เท่านั้น 
   2.3 อุปกรณ์กีฬำ)  

1)รายการอุปกรณ์ท่ีให้บริการประจ าสนามเทนนิส 
1. ลูกฟุตบอล 
2. ลูกบาสเกตบอล 
3. ลูกวอลเลย์บอล 
4. ลูกตะกร้อ 

2) นักศึกษา 1 คนสามารถเบิกอุปกรณ์กีฬาได้จ านวน 1  ชิ้น โดยใช้บัตรนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ประจ าสนาม 

3) คืนอุปกรณ์ที่ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬาหลังเสร็จสิ้นจากการเล่นกีฬาทุกครั้ง 
4) กรณีที่ต้องการเบิกลูกเทนนิสให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกีฬาและสุขภาพ 
5) หากไม่คืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ก าหนด สถานกีฬาและสุขภาพ จะท าหนังสือถึงงานวินัย ส่วนกิจการ

นักศึกษา 
 
 
 
 
 

กฎระเบียบปฏิบัติการใช้สนามเทนนิส 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำงสถำนกีฬำและสุขภำพจึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนที่มำใช้บริกำรดังต่อไปนี้ 
 ลงชื่อและแสดงบัตรทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการสนามเทนนิส 
 ห้ามสูบบุหรี่ในแนวเขตสนามเทนนิสโดยเด็ดขาด ให้ไปสูบในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 
 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด 
 ห้ามน าสุรา เหล้า เบียร์ ยาเสพติด ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนาม และห้ามผู้มีอาการเมาสุรา ยาเสพติด ลง

ใช้บริการในสนามโดยเด็ดขาด 
 กรุณางดน าสัตว์เลี้ยงเข้าในบริเวณสนาม  
 ให้จอดรถในที่จัดเตรียมไว้ให้ ทางสถานกีฬาไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากเกิดความเสียหาย 
 กรุณาสวมรองเท้ากีฬา ขณะลงสนาม (ห้ามสวมรองเท้าพ้ืนแข็ง)  
 โปรดช่วยกันดูแลรักษาสนามเพ่ือความสมบูรณ์ของสนาม  
 ห้ามน าอาหารเข้ามาทานในบริเวณสนามเทนนิสและอย่าทิ้งเศษขยะลงในพ้ืนสนาม 
 ผู้ที่จะลงใช้บริการในสนามกรุณาแต่งกายด้วยชุดกีฬาเท่านั้น ห้ามกางเกงยีนส์ หรือแต่งกายไม่สุภาพ 
 ขอความกรุณาทุกท่านเล่นเทนนิสด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจนักกีฬา  
 ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการกรณีส่งเสียงดังเกินไป ก่อความร าคาญ หรือเกิดการทะเลาะวิวาท 
 ทางสถานกีฬาและสุขภาพ สงวนสิทธิการใช้บริการเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดความ

เสียหายต่อสนามเท่านั้น หากมีการจัดกีฬาหรือกิจกรรมที่อาจเกิดความเสียหายต่อสนาม ทางสถานกีฬา
และสุขภาพมีสิทธิยกเลิกกิจกรรมนั้น ๆ ทันที  

 ขอความกรุณา ผู้มาใช้บริการทุกท่านโปรดดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางสถานกีฬาและสุขภาพ จะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายในทรัพย์สิน 

 เจ้าหน้าที่ประจ าสนามจะกดกริ่งให้สัญญาณ ก่อนปิดสนาม 15 นาที 
 ขอให้ทุกท่านเล่นเทนนิสด้วยความสนุก และมีน้ าใจนักกีฬาต่อกัน  

ทำงสถำนกีฬำและสุขภำพ ยินดีต้อนรับสุภำพชน กรุณำอ่ำนข้อระเบียบบังคับข้ำงต้น เพื่อเกิดควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
หมำยเหตุ     -  หำกมีข้อสงสัยอ่ืนๆ กรุณำติดต่อสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำม 

       -  ในกรณีที่มีกำรจัดกำรแข่งขัน อนุโลมให้ใช้สนำมนอกเหนือเวลำดังกล่ำวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แบดมินตัน 
    ให้บริการทุกวัน  เวลา 16.00 - 21.00 น.  หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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3.1 กำรใช้สนำมแบดมินตัน  
     1) ลงชื่อการเข้าใช้บริการประจ าวันที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์อาคารสนามแบดมินตันสุรนารีภิรมย์ตาม
เวลาที่เปิดให้บริการ โดยไม่ต้องช าระค่าใช้บริการ 
     2) ก าหนดให้ใช้บริการสนามแบดมินตัน 1 คอร์ด สามารถเล่นได้ 1 ชั่วโมง กรณีไม่มีนักศึกษาหรือสมาชิก
กลุ่มใหม่มาขอใช้บริการอนุญาตให้เล่นต่อได้ 
     3) สถานกีฬาและสุขภาพของดให้บริการสนามแบดมินตันในกรณีดังต่อไปนี้ 
           > มีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
          > มีการเรียนการสอนของนักศึกษา มทส 
           > วันหยุดของมหาวิทยาลัย 
     4) ขอสงวนสิทธิ์การขอจองสนามแบดมินตันล่วงหน้าทุกกรณี 
   5) โปรดปฏิบัติตามระเบียบการใช้สนามแบดมินตันอย่างเคร่งครัด 
3.2. กำรแต่งกำย 
           1) ให้สวมชุดกีฬาในขณะเล่นแบดมินตันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้แต่งกายไม่สุภาพเล่นแบดมินตัน 

 2) รองเท้าที่สวมใส่เล่นกีฬา ต้องเป็นรองเท้าที่ใช้เล่นเฉพาะกีฬาแบดมินตัน เท่านั้น 
3.3 อุปกรณ์กีฬำ 
      1) นักศึกษา 1 คน สามารถเบิกไม้แบดมินตันได้จ านวน 1 อัน หรือ รองเท้า 1 คู่ 
       2) คืนอุปกรณ์ที่ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬาหลังเสร็จสิ้นจากการเล่นแบดมินตันทุกครั้ง 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎระเบียบการปฏิบัติการใช้สนามแบดมินตัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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1. ลงชื่อและแสดงบัตรทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการสนามแบดมินตัน 
2. ก่อนเข้าสนามแบดมินตันควรท าความสะอาดพ้ืนรองเท้าทุกครั้ง (เหยียบน้ าและเช็ดพ้ืนรองเท้าด้วยผ้าเช็ด

เท้า) 
3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในชุดกีฬาและสวมรองเท้าแบดมินตันเท่านั้นในการลงเล่นในสนาม (ห้ามสวม

รองเท้าแตะ และรองเท้าพ้ืนแข็ง) 
4. กรุณาเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
5. การยืมอุปกรณ์กีฬา / รองเท้า ต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรนักศึกษาผู้ยืมเท่านั้น และคืนอุปกรณ์

ก่อนเวลา 20.45 น. 
6. จะกดกริ่งให้สัญญาณ 15 นาที ก่อน ปิดสนาม 
7. ห้ามน าอาหารมารับประทานในสนามแบดมินตัน 
8. ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนามแบดมินตัน 
9. ห้ามสูบบุหรี่ และน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในสนามแบดมินตัน 
10. ห้ามน าทรัพย์สินที่มีค่ามาในสนามแบดมินตัน หากสูญหายทางสถานกีฬาและสุขภาพ จะไม่รับผิดชอบ 
11. หากมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สนามและชมรมแบดมินตัน 
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แบบฟอร์ม 

กำรขอใช้อำคำรสถำนที่และสนำมกีฬำ 
สถำนกีฬำและสุขภำพ 

วันที่................เดือน.......................................พ.ศ.................. 
             
เรียน     หวัหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

1. ผู้ขอใช้ (นาย,นาง
นางสาว)................................................................................................................................ 
(........)    นักศึกษา   ชั้นปีที่...........................รหัสนักศึกษา.............................สาขาวิชา........ .................... 
 โทรศัพท์......................................................................................... 
(.........)   บุคลากร  ต าแหน่ง..............................................สว่นงาน/ศูนย์.............................. ..................... 

โทรศัพท์......................................... 
2. วันที่ขอใช้  วัน.................ที่............เดือน......................... พ. ศ .................เวลา..............น. ถึง .............น. 
3. สนาม/อาคาร (......)     สนาม.....................................(........)    อาคาร.............................. ........................... 
4. วัตถุประสงค์ที่ขอใช้ (............)  แข่งขัน........................................................................ ....................... 

(............)  ฝึกซ้อม................................................................. ................................. 
(............)  กิจกรรมอ่ืนๆ ................................................................. .................... 

5. จ านวนผู้ใช้สนาม (ประมาณ)  นักกีฬา ...................คน  ผู้ชม/เชียร์.................................คน 
หมายเหตุ    ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรใช้สนำมอย่ำงเคร่งคัดและยินยอมขอชดใช้
ค่ำเสียหำยทุกประกำร  หำกเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย 

 
      ผู้ขอใช้................................................................... 

   (...................................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

           
(.......) ตรวจสอบแล้วอนุญาตให้ใช้ได้ 
(.......) ไม่อนุญาต  เนื่องจาก............................................................................................... ......................... 
  ลงชื่อ .......................................................................................  
             (เจ้าหน้าที่สถานที่และอุปกรณ์กีฬา) 
            
  (........)  อนุญาต 
  (........)  ไม่อนุญาต /ประสานกับงานสถานที่และอุปกรณ์กีฬาอีกครั้ง 
      
 

ลงชื่อ...............................................................................  
                 (นายวีรวัชร์    ทองยอดดี) 
                หวัหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
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แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ 

งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 
วันที่...................เดือน..........................................................พ.ศ................................. 

             
 
ชื่อ-สกุล  (นำย  นำง  นำงสำว)……………………………………………………………………………………………… 
สถำนภำพ        (    )  นักศึกษำ  สำขำ………………………..…………..……รหัสประจ ำตัว…………… 
        ระดับกำรศึกษำ      (    ) ป. ตรี      (    ) ป. โท      (    )  ป. เอก  โทรศัพท์………… 
            (    )  บุคลำกร     ต ำแหน่ง…………………….……….สังกัดหน่วยงำน…………………………… 
         โทรศัพท์……………………….. 
 
มีควำมประสงค์ขอยืมอุปกรณ์จำก        สถานกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เพื่อน ำไปใช้ในงำน………….……………………………………….สถำนที่…………………………………………….. 
โดยขอยืม  วันที่……………. เดือน…………………………พ.ศ………….… เวลำ……………..น. 
และก ำหนดส่งคืนใน         วันที่……………..เดือน…………………….…. .พ.ศ…………. เวลำ……………...น. 
  
รายการขอยืมอุปกรณ์มีดังนี้ 
 
 1……………………………………ยี่ห้อ…………….…………รุ่น………………..…จ านวน…………. 
 2……………………………………ยี่ห้อ………………….……รุ่น……………..……จ านวน…………. 
 3……………………………………ยี่ห้อ……………….………รุ่น……………….….จ านวน…………. 
 4……………………………………ยี่ห้อ……………….………รุ่น…………………..จ านวน…………. 
 5……………………………………ยี่ห้อ………………….……รุ่น…………………..จ านวน…………. 
 6……………………………………ยี่ห้อ………………….……รุ่น…………………..จ านวน……….… 
 ผู้ขอยืม  ยินดีรับผิดชอบชดใช้ทุกประการหากมีการช ารุดเสียหาย  หรือสูญหาย 
 
      (ลงช่ือ)  ………………………………………          (ลงช่ือ)……………………………..…… 
      (…………..……………….....……..)                    (………………………….………...) 
          ………/………./………..           ………../………./………. 
                (ผู้ขอยืม)                                                   (ผู้จ่ำยอุปกรณ์) 
 
 
 
 ผู้ส่งอุปกรณ์         (ลงช่ือ)  ………………………..…….. วันที่ …………./……..…/…………… 
          (………………………..……..) 
 เจ้ำหน้ำที่รับอุปกรณ์  (ลงช่ือ) ……………………………….. วันที่ …………/………../…………… 
          (…………………..…………..) 
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แบบฟอร์มกำรเบิกอุปกรณ์ 

งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ 
             
 
ชื่อ-สกุล  (นำย  นำง  นำงสำว)……………………………………………………………………………………………… 
สถำนภำพ        (    )  นักศึกษำ  สำขำ………………………..…………..……รหัสประจ ำตัว…………………………… 
        ระดับกำรศึกษำ    (    ) ป. ตรี    (    ) ป. โท    (    )  ป. เอก  โทรศัพท์………………… 
            (    )  บุคลำกร     ต ำแหน่ง…………………….……….สังกัดหน่วยงำน…………………………… 
         โทรศัพท์……………………….. 
 
มีควำมประสงค์ขอเบิกอุปกรณ์จำก งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา    สถานกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี
เพื่อน ำไปใช้ในงำน………….……………………………………….สถำนที่…………………………………………….. 
โดยขอเบิก วันที่……………. เดือน…………………………พ.ศ………….… เวลำ……………..น. 
  
รายการขอเบิกอุปกรณ์มีดังนี้ 
 
 1……………………………………ยี่ห้อ…………….…………รุ่น………………..…จ านวน…………. 
 2……………………………………ยี่ห้อ………………….……รุ่น……………..……จ านวน…………. 
 3……………………………………ยี่ห้อ……………….………รุ่น……………….….จ านวน…………. 
 4……………………………………ยี่ห้อ……………….………รุ่น…………………..จ านวน…………. 
 5……………………………………ยี่ห้อ………………….……รุ่น…………………..จ านวน…………. 
 6……………………………………ยี่ห้อ………………….……รุ่น…………………..จ านวน……….… 
 
 
 
      (ลงช่ือ)  ………………………………………              (ลงช่ือ)……………………………..…… 
      (…………..……………….....……..)                    (………………………….………...) 
             ………/………./………..            ………../………./………. 
                 (ผู้ขอเบิก)                                            (ผู้จ่ำยอุปกรณ์) 
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ตารางการจองอาคาร / สนามกีฬาต่างๆ งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬาประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554 

วันท่ี 
สุรพลากรีฑาสถาน
(สนามฟุตบอล) 

ฟุตบอล 1 ฟุตบอล 2 ฟุตบอล 3 
ยมิเนเซ่ียม 
(อาคารกีฬา

ภริมย์) 

ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
อาคาร
อเนกประสงค์ หมายเหตุ สนามบาสฯ สนาม

วอลเลย์บอล 
สนาม
ตะกร้อ 
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รำยงำนกำรใช้สนำมแบดมินตัน (สุรนำรีภิรมย์) 
วัน ........... ที่ ...... เดือน ..................................... พ.ศ.  2554 

กำรตรวจเช็คผู้มำใช้บริกำรสนำม 
รำยกำร สนำมแบดฯ สุรพลำฯ ลู่กรีฑำ สนำมเปตอง อำคำรเอนกประสงค์ โรงยิมส์ 

บุคลากร       

นักศึกษา       

บุคคลภายนอก       

รวมประจ าวัน       

รวมประจ าสัปดาห์       

รวมประจ าเดือน       

รำยกำรยืมอุปกรณ์ 
รำยกำร จ ำนวนผู้ยืมอุปกรณ์ 

แบดมินตัน  
รวมประจ าวัน  
รวมประจ าสัปดาห์  
รวมประจ าเดือน  

กำรเปิด – ปิด ไฟสนำมกีฬำ 
รำยกำร เวลำเปิดไฟ เวลำปิดไฟ รวมจ ำนวนชั่วโมง 

ไฟสนามแบดมินตัน    
ไฟอาคารสุรพลากรีฑาสถาน    
ไฟอาคารเอนกประสงค์    
ไฟสนามเปตอง    
ไฟโรงยิมส์    

กำรตรวจเช็คจ ำนวนน้ ำดื่ม 
จ ำนวนถังน้ ำดื่ม ฟำร์มส่ง จ ำนวนที่ใช้ ยอดคงเหลือ 

    

หมายเหตุ 
ความสะอาดรอบๆและในอาคาร.......................................................................................................................... 
สภาพภายในสนาม................................................................................................................ ................................ 
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสนาม......................................................................... .......................................................... 
อ่ืนๆ.......................................................................... ............................................................................................ 

ลงช่ือ ....................................................นักศึกษาจ้างงาน 

ลงช่ือ..............................................ผู้ปฏิบตัิงานประจ าวัน 

ลงช่ือ..................................หัวหนา้สถานกีฬาและสุขภาพ 
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บันทึกกำรใช้บริกำรสนำมแบดมินตัน                          
สถำนกีฬำและสุขภำพ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

วันที่ .............  เดือน ............................................ พ.ศ. .......................... 
ที ่ เวลำ ชื่อ- สกลุ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหต ุ
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

 

นักศึกษา 
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บันทึกกำรใช้บริกำรสนำมแบดมินตัน                          
สถำนกีฬำและสุขภำพ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

วันที่ .............  เดือน ............................................ พ.ศ. .......................... 
ที ่ เวลำ ชื่อ- สกลุ หน่วยงำน หมำยเหต ุ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 

บุคลากร 
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บันทึกกำรใช้บริกำรสนำมแบดมินตัน                          
สถำนกีฬำและสุขภำพ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

วันที่ .............  เดือน ............................................ พ.ศ. .......................... 
ที ่ เวลำ ชื่อ- สกลุ หน่วยงำน หมำยเหต ุ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

  

บุคคลภายนอก 
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Badminton to Reserve 
 

Date _______________________    Sport and Health Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIME 16.00 -16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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รายงานการตรวจเช็คสนามและอุปกรณ์กีฬา  (สนามเทนนิส) 

วนั..............................ท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ........................ 
การตรวจเช็คผู้มาใช้บริการสนามกีฬา 

รายงาน เทนนิส บาสเกต
บอล 

วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอล 1 ฟุตบอล 2 ฟุตบอล 3 วอลเลย์บอ
ลชายหาด 

บคุลากร         
นกัศกึษา         

บคุคลภายนอก         
ยอดประจ าวนั         

ยอดประจ าสปัดาห์         
การยมือุปกรณ์กีฬา 

รายการยืมอปุกรณ์ เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟตุบอล 
ลกู      
ไม้      

ยอดประจ าวนั      
ยอดประจ าสปัดาห์      

การเปิด – ปิดไฟ 
รายการ เทนนิส 1-3 เทนนิส 4-6 เซนเตอร์ บาสฯ วอลเลย์ฯ ตะกร้อ ฟตุบอล 1 ฟตุบอล 2 ฟตุบอล 3 

เวลาเปิดไฟ          
เวลาปิดไฟ          
จ านวน ช.ม.          

การตรวจเช็คอปุกรณ์กีฬา 
รายการ จ านวนไม้เทนนิส จ านวนลูก

บาสเกตบอล 
จ านวนลูก

วอลเลย์บอล 
จ านวนลูกตะกร้อ จ านวนลูกฟุตบอล 

ยอดจ านวนเตม็ประจ าวนั      
ยอดคงเหลือประจ าวนั      

การตรวจเช็คจ านวนน า้ด่ืม 
จ านวนถงัน า้ดื่ม ฟาร์มส่ง จ านวนที่ใช้ไป ยอดคงเหลอื 

    
  

1. บริเวณรอบๆ สนามเทนนิสและลานอเนกประสงค์         
2. ห้องน า้ชาย / หญิง            
3. ตาขา่ยเทนนิส             
4. ตาขา่ยวอลเลย์บอล / ตะกร้อ           
5. หว่งบาสเกตบอล            
6. อ่ืนๆ              
ลงชื่อ....................................... ลงชื่อ....................................... ลงชื่อ....................................... 
       นักศึกษาจ้างงาน           เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม  หัวหน้าสถานกีฬาและสุข 
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SPORT EQUIPMENT FORM 
Date _______________________    Sport and Health Center 

     

 
 
 

No. NAME DETAIL AMOUNT SENDER STAFF TELEPHONE 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
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Tennis to Reserve 
Date _______________________ Sport and Health Center 

 

 

TIME 1(บุคลากร) 
NAME 

2(บุคลากร) 
NAME 

3 
NAME 

4 
NAME 

5 
NAME 

6 
NAME 

7 
CENTER 

14.00-15.00        

15.00 - 16.00        

16.00 - 17.00        

17.00 - 18.00        

18.00 - 19.00        

19.00 - 20.00        

20.00 - 21.00        
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บันทึกกำรใช้บริกำรสนำมเทนนิส                          
สถำนกีฬำและสุขภำพ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

วันที่ .............  เดือน ............................................ พ.ศ. .......................... 
 

ที ่ เวลำ ชื่อ- สกลุ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหต ุ
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

 

นักศึกษา 
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บันทึกกำรใช้บริกำรสนำมเทนนิส                          
สถำนกีฬำและสุขภำพ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

วันที่ .............  เดือน ............................................ พ.ศ. .......................... 
ที ่ เวลำ ชื่อ- สกลุ หน่วยงำน หมำยเหต ุ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 

บุคลากร 
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บันทึกกำรใช้บริกำรสนำมเทนนิส                          
สถำนกีฬำและสุขภำพ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

วันที่ .............  เดือน ............................................ พ.ศ. .......................... 
ที ่ เวลำ ชื่อ- สกลุ หน่วยงำน หมำยเหต ุ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
 

บุคคลภายนอก 
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แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี นำยยงยุทธ  เพ็งนอก 

กิจกรรม 
กำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี     

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 
มกรำคม กุมภำพันธ ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม 

จัดท ำงบประมำณจัดซ้ือวัสดุกีฬำประจ ำปี X - - - - - - - - - - - 
กำรจัดซ้ือวัสดุกีฬำ X - - X - - X - - X - - 
เช็คงบประมำณกำรจัดซ้ือวัสดุกีฬำ X X X X X X X X X X X X 
บริกำรยืมวัสดุกีฬำ X X X X X X X X X X X X 
ตรวจเช็ควัสดุกีฬำคงเหลือประจ ำเดือน X X X X X X X X X X X X 
สรุปข้อมลูวัสดุกีฬำ ไตรมำส - - X - - X - - X - - X 
สรุปข้อมลูวัสดุกีฬำประจ ำปี - - - - - - - - - X - - 
ตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจ ำไตรมำส - - X - - X - - X - - - 
ตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจ ำปี - - - - -  - X X - - - 
แจ้งซ่อมครุภัณฑ ์ X - - X - - X - - - - - 
ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ X X X X X X X X X X X X 
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนสถำนที่ X X X X X X X X X X X X 
ตรวจเช็คอำคำรและสนำมกฬีำ X X X X X X X X X X X X 
ปฏิบัติงำนประจ ำสนำมเทนนสิ X X X X X X X X X X X X 
ตรวจเช็คระบบปั้มน้ ำ X X X X - - - - - - X X 
ตรวจเช็ครถสำมล้อซำเล้ง X X X X X X X X X X X X 
จัดเตรียมสถำนที่และสนำมกีฬำ X X X X X X X X X X X X 

 
X  หมำยถึงกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ 
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แผนปฏิบัติงำน 
ล ำดับที่ รำยกำร เวลำปฏิบัติงำน หมำยเหตุ 

1 การตัดหญ้าสนามฟุตบอล วันพุธสัปดาห์แรกและสามของเดือน 2 ครั้ง/เดือน 
2 การใส่ปุ๋ยสนามฟุตบอล วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สามของเดือน 1 ครั้ง/เดือน 
3 การตรวจเช็คพ้ืนที่ ทุกวันตอนเช้า  
4 การรดน้ าสนามฟุตบอล ทุกวัน ตามสภาพภูมิอากาศ 
5 การตรวจเช็ควัสดุกีฬา วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 1 ครั้ง/เดือน 
6 การจัดซื้อวัสดุกีฬา เดือนแรกของไตรมาส 1 ครั้ง/ไตรมาส 
7 การตรวจเช็คครุภัณฑ์ เดือนสุดท้ายของไตรมาส 1 ครั้ง/ไตรมาส 
8 การดูแลคอมพิวเตอร์ 

(การสแกนไวรัส/ขยะคอมพิวเตอร์) 
วันจันทร์ของสัปดาห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

สถำนกีฬำและสุขภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

โครงกำร/กิจกรรม 
ต.ค 54 ก.ย.-55 

งบประมำณ 
  

ผู้ปฏิบัต ิ
  

หมำยเหตุ 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ทำสีเสำไฟสปอร์ตไลท์สนำมกีฬำ                               

ท ำพ้ืนลำนกีฬำเอนกประสงค ์                               

ซ่อมแซมรั้วลำนกีฬำเอนกประสงค์                               

ซ่อมแซมอัฒจันทร์สนำมฟุตบอล 1,2,3                               

ซ่อมแซมรั้วสนำมสุรพลำกรีฑำสถำน                               
สร้ำงเส้นทำงว่ิงเพ่ือสุขภำพ                               
สร้ำงลำนกีฬำ                               
บอร์กเสำธงประจ ำสนำมเทนนสิ                               

ป้ำยประชำสัมพันธ์ชื่อสถำนกีฬำและสขุภำพ                               

กระจกบำนเลื่อนOffice สนำมเทนนิส                               

ทำสีOffice สนำมเทนนิส                               

ระบบน้ ำสนำมฟุตบอล 1,2,3                               

ปรับปรุงท่อส่งน้ ำสนำมสุรพลำกรีฑำสถำน                               
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬำ โครงกำร4                               

 
 

กิจกรรมการปฏิบัติบ ารุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลประจ าปี 
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กิจกรรม 

ลักษณะกำรปฏิบัติบ ำรุงรักษำหญ้ำสนำมฟุตบอล 
มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม 

กำรให้น้ ำ X X X X X - - - - - X X 
กำรระบำยน้ ำ X - - - - - -  X X   
กำรให้ปุ๋ย - X X X X X - X X - X X 
กำรตัดหญ้ำ X X X X X X X X X X X X 
กำรก ำจัดวัชพืช - X X X X X X X X X - - 
กำรก ำจัดศัตรูพืช - X - - - - X X X X - - 
กำรเขตกรรม - - X X X - - - - X X X 
กำรแต่งผิวหน้ำสนำม - - X X - - - - - - - - 
กำรบูรณะสนำมหญ้ำ - - X X X - - - - - - - 
กำรก ำจัดขั้นเศษหญ้ำ - - - X X - - - - - - - 
กำรบดสนำมหญ้ำ - X X X - - - - - - - - 

 
X  หมำยถึงกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ 
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การบ ารุงดูแลรักษาสนามฟุตบอล 

ปฎิทินการปฏิบัติบ ารุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลในแต่ละเดือน 
เดือนมกราคม 

1. กำรให้น้ ำ ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอและพอเพียง 
2. กำรระบำยน้ ำ ตรวจสอบระบบการระบายน้ าของสนามหญ้าและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้การ 

ได้ตลอดเวลา 
3. กำรตัดหญ้ำ ควรตัดหญ้าให้สูงไว้ (2 นิ้ว) เพราะเป็นฤดูหนาว บางแห่งลมพัดจัดการระเหยของน้ ามาก 
4. กำรบูรณะสนำม ควรท าเฉพาะการปลูกซ่อมเฉพาะบริเวณที่ตายเป็นหย่อมเล็กๆ  

เดือนกุมภาพันธ์ 
1. กำรให้น้ ำ ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอและพอเพียง 
2. กำรให้ปุ๋ย ควรเป็นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสมาก โดยใช้สูตร 7-15-7 
3. กำรตัดหญ้ำ ควรตัดหญ้าให้สูง  2 นิ้ว และมีความถ่ี  2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
4. กำรก ำจัดวัชพืช เมื่อเริ่มเข้าฤดูร้อนก็ลงมือก าจัดวัชพืชทั้งใบแคบหรือหญ้าต่างๆ และวัชพืชพวกใบกว้าง 

จากสนาม 
5. กำรก ำจัดศัตรูพืช ศัตรูสนามหญ้าที่เป็นพวกสัตว์เล็ก หนอน และแมลงอ่ืนๆ 

เดือนมีนาคม 
1. กำรให้น้ ำ ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอและพอเพียง 
2. กำรให้ปุ๋ย ให้ทั้งปุ๋ยคอกแต่ระวังเมล็ดวัชพืชและปุ๋ยเคมีผสมที่สมบูรณ์ สูตร   15-15-15 
3. กำรตัดหญ้ำ ควรตัดหญ้าให้สูง  2 นิ้ว และมีความถ่ี  2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
4. กำรก ำจัดวัชพืช ก าจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และวัชพืชพวกใบกว้าง 
5. กำรก ำจัดโรคหญ้ำสังเกตดูโรคหญ้า  ถ้าโรคที่เกิดเชื้อ Fusarium ใช้ยาปราบพวกโรคเชื้อรา 
6. กำรบดสนำม ควรใช้ลูกกลิ้งขนาดเล็กและเบาในครั้งแรกและหนักข้ึนเมื่อถึงปลายเดือนเพ่ือจะได้ช่วยกด 

รากหญ้าที่ลอยในฤดูฝนให้จมลงในดินและช่วยบดอัดร่องรูศัตรูต่างๆ ทั้งรูจิ้งหรีด มด 
ปลวก และสัตว์อ่ืนๆ 

7. กำรเขตกรรม โดยใช้เครื่องมือเจาะเอาดินออก การใช้คราดเหล็กคราดครูดเกลี่ยหน้าดินให้มีการร่วนซุย 
อากาศแทรกซึมเข้าได้ 

8. กำรแต่งผิวหน้ำสนำมหญ้ำใช้ดินทรายผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเทศบาลในอัตรา 1:1 แล้วปรับเกลี่ยระดับ 
สม่ าเสมอแล้วบด 

9. กำรบูรณะสนำมหญ้ำ ควรท าเมื่อเห็นว่าสนามหญ้าเสื่อมโทรม เพื่อบูรณะสนามใหม่ 
เดือนเมษายน 

1. กำรให้น้ ำ  ให้น้ ำอย่างสม่ าเสมอและพอเพียง 
2. กำรให้ปุ๋ย  ให้ปุย๋เช่นเดียวกันกับเดือนมีนาคม 
3. กำรตัดหญ้ำ  ตัดให้สูง 2 นิ้ว และ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง เพราะยังอยู่ในช่วงฤดูแล้ง 
4. กำรก ำจัดวัชพืช  ก ำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และวัชพืชพวกใบกว้าง 
5. กำรก ำจัดโรคหญ้ำ ในช่วงนี้อาจจะยังมีโรคพวกจากเชื้อ Fusarium และ Heiminthosporium 
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6. กำรบดสนำม  บดสนามต่อจากเดือนมีนาคม ถ้าหากว่ายังไม่เสร็จ 
7. กำรแต่งผิวหน้ำสนำมหญ้าท าการแต่งผิวหน้าสนามหญ้าต่อ 
8. กำรเขตกรรม  ท ำการเขตกรรมสนามหญ้าตอนปลายๆเดือน  โดยการเจาะคว้านดินเพ่ือให้ดิน 

ร่วน  โปร่ง อำกำศแทรกซึมลงในพ้ืนดินได้มากข้ึน 
9. กำรบูรณะสนำมหญ้ำ ถ้าสนามหญ้าเสื่อมโทรมมากและจะหมดสภาพก็ควรจะท าการบูรณะใหม่เสียใน 

เดือนเมษายน 
10. กำรท ำลำยชั้นของเศษหญ้ำ ควรท าลายหรือเคลื่อนย้ายชั้นของเศษหญ้าจากสนามหญ้าในตอนปลาย 

    เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม 
เดือนพฤษภาคม 
1. กำรให้น้ ำ ให้น้ าตามความเหมาะสมเพราะอากาศอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว 
2. กำรให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยเสริมและปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปูนขาว  หลังการท าเขตกรรม 
3. กำรตัดหญ้ำ ควรตัดหญ้าให้ต าลง คือ ตัดสูง 1 ½ นิ้ว และตัดสัปดาห์ละ   1 ครั้ง 
4. กำรก ำจัดวัชพืช ก าจัดวัชพืชจากเดือนก่อนๆ และป้องกันก าจัดวัชพืชที่เกิดข้ึนใหม่จากการบูรณะสนาม 
5. กำรก ำจัดโรค อาจมีโรค dollar spot เกิดข้ึน 
6. กำรเขตกรรม ถ้าหากในเดือนเมษายนไม่ได้ท าก็จะท าเขตกรรมสนามหญ้าโดยวิธีต่างๆ ในเดือน 

พฤษภาคมนี้ได้อีก 
7. กำรบูรณะสนำม โดยเฉพาะการปลูกซ่อมแซมในบริเวณท่ีตาย การปลูกปะหรือการบูรณะสนามใหม่ทั้งหมด 

  ต่อจากเดือนเมษายน 
8. กำรก ำจัดชั้นเศษหญ้ำ ถ้าเห็นว่าปลายเดือนเมษายนยังมีอากาศร้อนมาก สนามหญ้าแห้งการระเหยน้ า 

มาก ก็อาจเลื่อนมาก าจัดชั้นของเศษหญ้าได้ในเดือนนี้ 
เดือนมิถุนายน 

1. กำรให้น้ ำ ถ้าหากช่วงใดฝนไม่ตกก็รดน้ าให้พอเพียง 
2. กำรให้ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยสูตร  10-6-4 , 20-10-5 , 10-8-6 
3. กำรตัดหญ้ำ ควรตัดหญ้าให้สั้นคือ ตัดสูง 1.5 นิ้ว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงเดือนพฤศจิกายน 
4. กำรก ำจัดวัชพืช ช่วงนี้ยังคงป้องกันก าจัดวัชพืชต่อไป 
5. กำรก ำจัดโรค ตรวจสอบโรคต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

เดือนกรกฎาคม 
1. กำรให้น้ ำ ถ้าฝนทิ้งช่วงต้องให้น้ าอย่างเพียงพอแต่งดให้ปุ๋ย 
2. กำรตัดหญ้ำ ก าหนดการตัดหญ้าเหมือนเดือนเดือนมิถุนายน 
3. กำรก ำจัดวัชพืช ดูแลป้องกันก าจัดวัชพืชทั้งประเภทใบกว้างใบแคบ 
4. กำรก ำจัดโรค สังเกตโรคต่าง ที่อาจเกิดขึ้นกับสนามหญ้า 

เดือนสิงหาคม 
1. กำรให้น้ ำ ถ้าช่วงใดไม่มีฝนตกก็ให้น้ าตามความเหมาะสม 
2. กำรให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
3. กำรตัดหญ้ำ ยังคงตัดหญ้าสั้นและตัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 



   85 

 
4. กำรก ำจัดวัชพืช ป้องกันก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะพวกใบแคบ เช่น หญ้าต่างๆ 
5. กำรก ำจัดโรค อาจจะมีสภาพอากาศร้อนและเย็น ซึ่งจะมีโรคพวกที่เกิดจากเชื้อฟูซาเรียมและดอร์พิ - 

เดียม เป็นต้น 
เดือนกันยายน 

1. กำรให้น้ ำ ถ้าช่วงใดไม่มีฝนตกก็ให้น้ าตามความเหมาะสม 
2. กำรให้ปุ๋ย คงให้ปุ๋ยตามปกติ 
3. กำรตัดหญ้ำ ตัดหญ้าให้สั้นและตัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4. กำรก ำจัดวัชพืช ฤดูฝนจะมีวัชพืชเกิดขึ้นเร็ว จึงต้องควบคุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
5. กำรก ำจัดโรค พ่นยาปราบโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ 
6. กำรระบำยน้ ำ ตรวจสอบการระบายหญ้าสนาม 

เดือนตุลาคม 
1. กำรให้น้ ำ ปรกติฝนจะตกหนัก ถ้าที่ใดไม่มีฝนตกการให้น้ าก็จะต้องด าเนินไปตามปรกติ (แต่งดใส่ปุ๋ย) 
2. กำรตัดหญ้ำ ตัดหญ้าให้สั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. กำรระบำยน้ ำ ตรวจสอบการระบายหญ้าสนามหญ้า 
4. กำรก ำจัดวัชพืช ป้องกันก าจัดวัชพืชทุกชนิด 
5. กำรก ำจัดศัตร ู อาจมีศัตรูสนามหญ้า เช่น หนอน แมลงต่างๆ 
6. กำรก ำจัดโรค ป้องกันก าจัดโรคหญ้าที่เกิดจากชื้อรา 

เดือนพฤศจิกายน 
1. กำรให้น้ ำ ให้น้ าอย่างพียงพอ เพราะฝนเริ่มหยุดตก 
2. กำรให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโปแตสเชี่ยมสูง เพ่ือป้องกันระบบรากและช่วยให้รากหญ้า 

เจริญเติบโตในฤดูร้อน 
3. กำรตัดหญ้ำ ควรตัดหญ้าให้สูง 1.5  นิ้ว และตัดสัปดาห์ละ 1  ครั้ง 
4. กำรก ำจัดศัตร ู ก าจัดศัตรูพวกไส้เดือนดินละหนอน 

เดือนธันวาคม 
1. กำรให้น้ ำ ให้น้ าอย่างเพียงพอ 
2. กำรให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเชี่ยมเท่ากัน คือ สูตร 15-15-15 
3. กำรตัดหญ้ำ ตัดหญ้าให้สูง 2 นิ้ว และตัด 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
4. กำรก ำจัดศัตรูพืชก าจัดศัตรูพืชหญ้าต่างๆ และควรจะตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือจะได้ใช้ 

  ประโยชน์ในเทศกาลต่างๆ ได้อย่างดี 
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ขนาดสนามกีฬา 
 

ขนาดสนามฟุตบอล 
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สนามกรีฑา 
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รัศมีทำงว่ิง รัศมีขอบใน 
 

 
 

ทำงว่ิงวิบำก บ่อน้ ำด้ำนนอก 
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ทำงว่ิงวิบำก บ่อน้ ำอยู่ด้ำนใน 
 

 

กำรท ำเส้นว่ิง 400 เมตร 
 



   90 

 

 
 

กำรท ำเส้นเริม่วิ่งที่ปลอ่ยเป็นกลุ่ม กลุม่เดียว 
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เส้นเริม่วิ่งส ำหรับปลอ่ย 2 กลุ่มพร้อมกัน 

 
 

 



   92 

 

 
สนามตะกรอ้ 
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สนามบาสเกตบอล 
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สนามแชร์บอล 
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สนามเทนนิส 

 

 

ไม้แรคเก็ต 
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ลักษณะและขนาดของลูกเทนนิส 
 

 
 
 
 

สนามเปตอง 
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สนามฟุตซอล 
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สนามวอลเล่ย์บอล 
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โต๊ะปิงปอง 
 

 
 



   105 

 

 



   106 
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สนำมฮอกกี ้
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อัตรำค่ำธรรมเนียมบ ำรุงอำคำรและสนำมกีฬำ 
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สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสนามกีฬา 
สถานกีฬาและสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
สนามกฬีา 

ช.ม.ละ 

(บาท) 
หลังเวลา 18.00 น.ค่าบริการเพิ่ม ช.ม.ละ 

(บาท) 
สนามฟตุบอลสรุพลากรีฑาสถาน (สนามฟตุบอลกลาง) 1,000.- 1,000.- 
อาคารกีฬาภิรมย์ (โรงยิมส์) 700.- 700.- 
อาคารกีฬาเอนกประสงค์(ในร่ม) 500.- 600.- 
อาคารสรุนารีภิรมย์(สนามแบดมนิตนั) 700.- 700.- 
สนามฟตุบอล 1, 2, 3 500.- 700. 
สนามวอลเลย์บอลชายหาด 500.- 700. 
ลานเอนกประสงค์ 500.- 700. 
สนามเทนนิส 700.- 1,000.- 
สนามเปตอง 500.- 700.- 

** กรณีต้องการใช้เคร่ืองเสยีง คา่เคร่ืองเสยีงชัว่โมงละ  3000.- บาท/วนั   

** คา่บริการแมบ้่านท าความสะอาด วนัละ 255.-  บาท 
** คา่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั วนัละ 370.- บาท 

** คา่ประกนัของเสยีหาย 1,000.- บาท 
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รายละเอียดการประมาณค่าไฟฟ้าอาคารและสนามกฬีา 

สถานกฬีาและสุขภาพ 

1 ห้อง DANCESPORT 1 อาคารกฬีาภิรมย์ 
     ล า 

ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย     
(ยูนิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
เคร่ืองปรับอากาศ 
26000BTU 

 15,166  8 เคร่ือง     121,327     21.327       4.309   522.84  65.35 

2 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

       46  40 หลอด        1,840       1.840      4.309   7.93  0.20 

3 
หลอดอินแคนเดส
เซนต ์100 w 

     100  48 หลอด        4,800       4.800       4.309     20.68  0.43 

4 ปลั้ก(เสียบคู่)          144  10 จุด 
             

1,440  
         

1.440  
       4.309          6.21  0.62 

5 เคร่ืองขายเสียง    1,000  1 เคร่ือง        1,000       1.000       4.309      4.31  4.31 

6 
พดัลมดูดอากาศ  
6  น้ิว 

       25  1 ตวั            25       0.025       4.309      0.11  0.11 

  รวม    130,432  130.432     4.309   562.071  71.02 

2 ห้อง DANCESPORT 2   อาคารกฬีาภิรมย์ 
    

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
เคร่ืองปรับอากาศ
32000 BTU 

 2,333.25  4 เคร่ือง    9,333.00       9.333       4.309       40.22  10.05 

2 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

         46  18 หลอด       828.00       0.828       4.309         3.57  0.20 

3 ปลั้ก(เสียบคู่)        144  12 จุด    1,728.00       1.728       4.309         7.45  0.62 

4 เคร่ืองขายเสียง      1,000  1 เคร่ือง    1,000.00       1.000       4.309         4.31  4.31 

5 
พดัลมดูดอากาศ  
6  น้ิว 

         13  4 ตวั        50.00       0.050       4.309         0.22  0.05 

  รวม  12,939.00     12.939      4.309     55.758  15.24 
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3 ห้องอบรมวทิยาศาสตร์การกฬีา   อาคารกฬีาภิรมย์ 

     
ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
เคร่ืองปรับอากาศ
32000 BTU 

 2,625.00  1 เคร่ือง    2,625.00       2.625       4.309       11.31  11.31 

2 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

         46  2 หลอด        92.00       0.092       4.309         0.40  0.20 

3 ปลั้ก(เสียบคู่)        144  4 จุด 
           

576.00  
         

0.576  
       4.309          2.48  0.62 

4 
หลอดอินแคนเดส
เซนต ์100 w 

       100  17 เคร่ือง    1,700.00       1.700       4.309         7.33  0.43 

5 
พดัลมดูดอากาศ  

6  น้ิว 
         25  1 ตวั        25.00       0.025       4.309         0.11  0.11 

  รวม  5,018.000      5.018      4.309     21.624  12.67 

          
4 สนามบาสเกตบอล อาคารกฬีาภิรมย์ 

      
ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ     (บ/

ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

         46  34 หลอด       1,564      1.564   4.309     6.74  0.20 

2 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์18 w 

     28  20 หลอด          560      0.560   4.309        2.41  0.12 

3 ปลั้ก(เสียบคู่)     144  10 จุด         1,440        1.440    4.309       6.21  0.62 

4 เคร่ืองขายเสียง   3,000  1 เคร่ือง        3,000       3.000   4.309    12.93  12.93 

5 
หลอดไฮเบย ์400 
w 

    410  83 ตวั      34,030    34.030     4.309  146.65  1.77 

  รวม  40,594  40.594     4.309  174.932  15.63 
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5. อาคารอเนกประสงค์ (สนามตะกร้อ) 

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย    
(ยูนิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 ปลั้ก(เสียบคู่)      144  6 จุด         864     0.864     4.309     3.72  0.62 

2 เคร่ืองขยายเสียง    1,000  1 เคร่ือง       1,000      1.000    4.309      4.31  4.31 

3 
หลอดไฮเบย ์400 
w 

     410  16 ตวั        6,560       6.560    4.309     28.27  1.77 

  รวม)     8,424  8.424     4.309    36.302  6.70 

6 สนามฟุตบอล 1 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย    
(ยูนิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย) 

1 
หลอดเมทลัไลด ์
2000 w 

   2,010  16 จุด      32,160     32.160    4.309  138.59  8.66 

  รวม)   32,160  32.16     4.309  138.587  8.66 

7 สนามฟุตบอล 2 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
หลอดเมทลัไลด ์
2000 w 

    2,010  16 จุด       32,160     32.160      4.309    138.59  8.66 

  รวม     32,160  32.16     4.309  138.587  8.66 

8 สนามฟุตบอล 3 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย    
(ยูนิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
หลอดเมทลัไลด ์
2000 w 

 2,010  16 จุด       32,160   32.160    4.309  138.59  8.66 

  รวม 32,160  32.16     4.309  138.587  8.66 
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9 อาคารสนามแบดมินตนัสุรนารีภริมย์ 

 
ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

     46  60 หลอด        2,760  
         

2.760  
       4.309        11.89  0.20 

2 ปลั้ก(เสียบคู่)          144  4 จุด 
               

576  
         

0.576  
       4.309          2.48  0.62 

3 
เคร่ืองปรับอากาศ 
26000BTU 

    1,895.0  1 เคร่ือง 
             

1,895  
         

1.895  
       4.309          8.17  8.17 

4 
หลอดไฮเบย ์400 
w 

         410  80 ตวั 
           

32,800  
       

32.800  
       4.309      141.35  1.77 

  รวม 
               

38,031  
38.031 

          
4.309  

    
163.887  

10.75 

10 ห้องประชุมอาคารบริการ 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย    
(ยูนิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

        46  12 หลอด          552       0.552      4.309        2.38  0.20 

2 ปลั้ก(เสียบคู่)       144  2 จุด           288      0.288       4.309         1.24  0.62 

3 
เคร่ืองปรับอากาศ 
52000BTU 

  3,781.0  1 เคร่ือง        3,781      3.781      4.309      16.29  16.29 

4 โปเจกเตอร์      1,000  1 ตวั        1,000       1.000      4.309         4.31  4.31 

  รวม       5,621  5.621     4.309    24.223  21.42 
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11 ห้องเรียนอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 

      
ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย    
(ยูนิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

       46  24 หลอด        1,104     1.104     4.309         4.76  0.20 

2 ปลั้ก(เสียบคู่)        144  2 จุด           288      0.288       4.309         1.24  0.62 

3 
เคร่ืองปรับอากาศ 
52000BTU 

  3,791.7  3 เคร่ือง      11,375     11.375       4.309      49.02  16.34 

4 เคร่ืองขายเสียง   1,000.0  1 เคร่ือง        1,000       1.000       4.309         4.31  4.31 

5 โปเจกเตอร์      500.0  1 เคร่ือง           500       0.500      4.309         2.15  2.15 

6 
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

       100  1 ตวั           100       0.100       4.309         0.43  0.43 

  รวม)     14,367  14.367     4.309    61.912  24.05 

12 ห้องรับรองอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
เคร่ืองปรับอากาศ
36000 BTU 

 2,625.00  1 เคร่ือง  2,625.000       2.625       4.309      11.31  11.31 

2 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

         42  3 หลอด       126.00       0.126       4.309        0.54  0.18 

3 
พดัลมดูดอากาศ  
6  น้ิว 

         25  2 ตวั        50.00       0.050       4.309         0.22  0.11 

  รวม  2,801.00      2.801      4.309   12.070  11.60 
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13.อาคารสนามฟุตบอลสุรพลากรีฑาสถาน 

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
เคร่ืองปรับอากาศ 
36000BTU 

 2,625.0  1 เคร่ือง        2,625      2.625      4.309       11.31  11.31 

2 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

      46.0  88 หลอด        4,048      4.048       4.309       17.44  0.20 

3 
หลอดเมทลั
ฮาไลด ์2000 w 

  2,010.0  48 หลอด      96,480     96.480      4.309    415.76  8.66 

4 ปลั้ก(เสียบคู่)      144.0  2 จุด           288       0.288      4.309         1.24  0.62 

5 
เคร่ืองขายเสียง 
3000 w 

  3,000.0  1 เคร่ือง        3,000       3.000       4.309       12.93  12.93 

  รวม    106,441  106.441     4.309  458.686  33.72 

14 ห้องกรรมการอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย(ยู
นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ(บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์36 w 

       46.0  2 หลอด           92       0.092      4.309        0.40  0.20 

2 
โคมไฟลูออเรส
เซนต ์32 w 

       42.0  2 หลอด            84       0.084       4.309        0.36  0.18 

3 ปลั้ก(เสียบคู่)      144.0  2 จุด           288       0.288       4.309         1.24  0.62 

4 
เคร่ืองปรับอากาศ 
36000BTU 

  2,625.0  1 เคร่ือง        2,625      2.625       4.309       11.31  11.31 

  รวม        3,089  3.089     4.309     13.311  12.31 

15 สนามเปตอง 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
หลอดเมทลัไลด ์
1000 w 

1029.29 14 หลอด       14,410     14.410       4.309       62.10          4.44  

2 
ไฟสปอร์ตไลท ์
400 w 

     1,000  2 หลอด        2,000       2.000       4.309         8.62          4.31  

  รวม      16,410  16.410     4.309     70.716  8.74 
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16.สนามวอลเล่ย์บอลกลางแจ้ง 

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ขนาด 
(wait) 

จ าน
วน 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 หลอดเมทลัไลด ์1000 w 1010 4 หลอด        4,040       4.040       4.309       17.41          4.35  

2 หลอดโซเดียม 400 w 
       

410  
4 หลอด        1,640       1.640       4.309        7.07          1.77  

  รวม        5,680  5.680     4.309     24.477  6.12 

17 สนามตะกร้อกลางแจ้ง 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ขนาด 
(wait) 

จ าน
วน 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 หลอดเมทลัไลด ์1000 w 1010 4 หลอด       4,040       4.040       4.309       17.41           4.35  

2 หลอดโซเดียม 400 w     410  4 หลอด       1,640       1.640       4.309        7.07           1.77  

  รวม        5,680  5.680    4.309    24.477  6.12 

18 สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ขนาด 
(wait) 

จ าน
วน 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 หลอดเมทลัไลด ์1000 w 1010 6 หลอด        6,060       6.060       4.309      26.11           4.35  

2 หลอดโซเดียม 400 w     410  6 หลอด        2,460      2.460      4.309      10.60           1.77  

  รวม        8,520  8.520    4.309    36.715  6.12 

19 สนามเทนนิส 1,2,3 
      

ล าดั
บที ่

ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ขนาด 
(wait) 

จ าน
วน 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 หลอดเมทลัไลด ์1000 w 1010 16 หลอด       16,160     16.160       4.309      69.64           4.35  

2 หลอดโซเดียม 400 w 
       

410  
16 หลอด        6,560       6.560       4.309       28.27           1.77  

  รวม     22,720  22.720     4.309  97.907  6.12 
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20.สนามเทนนิส 4,5,6 

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย    
(ยูนิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ    (บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
หลอดโซเดียม 
400 w 

       410  40 หลอด       16,400     16.400       4.309       70.67           1.77  

  รวม      16,400  16.400    4.309      70.67  1.77 

21 สนามเทนนิส7 
      

ล า 
ดบั
ที ่

ชนิดอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ขนาด 
(wait) 

จ านว
น 

หน่วย
นับ 

จ านวน
ก าลงัไฟฟ้า

(W) 

จ านวน
หน่วย   (ยู

นิต) 

ค่าไฟฟ้า
(บ/ยูนิต) 

จ านวน
เงนิ(บ/
ชม) 

จ านวนเงนิ  
(บ/หน่วย/

ชม) 

1 
หลอดโซเดียม 
400 w 

       410  16 หลอด        6,560       6.560       4.309       28.27  
              

1.77  

  รวม       6,560  6.560  4.309      28.27  1.77 

หมายเหตุ   ค่าไฟฟ้ายงัไม่รวม ภาษี 7% 

ส ารวจ ณ วนัที ่20 กรกฎาคม 2554 
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สรุป กรณกีารเปิดไฟฟ้าพร้อมกนัในเวลา  1 ช่ัวโมงของแต่ละอาคารและสนามกฬีา 

ล าดบัที ่ อาคารและสนามกฬีา จ านวนเงนิ  (บาทIชัวโมง) 
 

1 กีฬาภิรมย ์ (สนามบาสเกตบอล) 174.93 
 

2 หอ้ง DANCESPORT 1 562.07 
 

3 หอ้ง DANCESPORT 2 55.76 
 

4 หอ้งอบรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 21.62 
 

  อาคารกฬีาภิรมย์ 814.39 
 

5 สนามฟตุบอลสุรพลากรีฑาสถาน 458.69 
 

6 หอ้งกรรมการอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 13.31 
 

7 หอ้งรับรองอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 12.07 
 

8 หอ้งเรียนอาคารสุรพลากรีฑาสถาน 61.91 
 

  อาคารสนามฟุตบอลสุรพลากรีฑาสถาน 545.98 
 

9 เทนนิส 1,2,3 97.91 
 

10 เทนนิส 4,5,6 70.67 
 

11 เทนนิส 7 28.27 
 

  สนามเทนนิส 196.85 
 

12 ฟตุบอล 1 138.59 
 

13 ฟตุบอล 2 138.59 
 

14 ฟตุบอล 3 138.59 
 

  สนามฟุตบอล 415.76 
 

15 อาคารแบดมินตนัสุรนารีภิรมย ์ 163.89 
 

16 สนามวอลเล่ยบ์อลกลางแจง้ 24.48 
 

17 สนามบาสเกตบอลกลางแจง้ 36.72 
 

18 สนามตะกร้อลกลางแจง้ 24.48 
 

19 สนามเปตอง 70.72 
 

20 หอังประชุมอาคารบริการกีฬา 24.22 
 

21 อาคารอเนกประสงค(์สนามตะกร้อ) 36.30 
 

 
รวมทั้งหมด                                   2,353.77  

 
หมายเหตุ   ค่าไฟฟ้ายงัไม่รวม ภาษี 7% 

ส ารวจ ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 
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 ใช้ในการจัดการแข่งขัน กฬีาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล เ ป กตะกร้อ
ขนาดสนาม    x     เมตร 

  ความจุ      คน
  รายการท่ีเคยใช้จัดการแข่งขัน 

-  กีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเท ไทย ครั้งท่ี     
-  กีฬาเ ีกมส ์   ครั้งท่ี   

อาคารกีฬาภิรมย์ (โรงยิมเนเ ี่ยมในร่ม)
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ขนาดสนาม   x     เมตร 
จ านวนสนาม  สนาม 

จ านวนสนาม  สนาม 

ความจุ           คน 

รายการท่ีเคยใช้จัดการแข่งขัน
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย คร้ังท่ี   

อาคารสุรนารีภิรมย์
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ประกอบด้วย

- กรีฑาลู่ยางสังเคราะห์
  ขนาด     เมตร 
  ความจุ      คน
  รายการที่เคยใช้จัดการแข่งขัน  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย ครั้งที่     

อาคารสุรพลากรีฑาสถาน

- สนามฟุตบอลมาตร านแข่งขัน     สนาม
  ขนาด     x     เมตร 
  ความจุ      คน
  รายการที่เคยใช้จัดการแข่งขัน  โปรวิเชียลลีก ระดับประเท 
                           กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย ครั้งที่    
                           กีฬา ีเกมส์  ครั้งที่      
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จ านวนสนาม  สนาม
  ขนาดสนาม    x   เมตร 
  
  รายการท่ีเคยใช้จัดการแข่งขัน 

-  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย คร้ังท่ี     
-  ATP Championship      ภราดร ูเปอร์ทัวร์     

สนามเทนนิส
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จ านวนสนาม  สนาม
  ขนาดสนาม    x   เมตร 
  ความจุ      คน

  รายการท่ีเคยใช้จัดการแข่งขัน 
-  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย คร้ังท่ี     

สนามวอลเลย์บอลชายหาด
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จ านวนสนาม  สนาม
  ขนาดสนาม     x    เมตร 
  
  รายการที่เคยใช้จัดการแข่งขัน 

-  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย ครั้งที่     
             -   กีฬา ีเกมส์  ครั้งที่      (สนามยิงธนู)

สนามรักบี้ฟุตบอล
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จ านวนสนาม  สนาม
  ขนาดสนาม    x    เมตร 
  
  รายการที่เคยใช้จัดการแข่งขัน 

-  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย ครั้งที่     

สนามฟุตบอลฝ ก ้อม
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จ านวนสนาม   สนาม
  ขนาดสนาม    x   เมตร 
  
  รายการที่เคยใช้จัดการแข่งขัน 

-  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท ไทย ครั้งที่     
-   กีฬา ีเกมส์  ครั้งที่    

สนามเปตอง
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สนามตะกร้อกลางแจ้ง                สนาม
  สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง       สนาม

สนามวอลเล่ย์บอลกลางแจ้ง       สนาม
  

ลานเอนกประสงค์
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สนามตะกร้อ                    สนาม
  สนามตะกร้อลอดห่วง      สนาม

ขนาดของอาคาร
กว้าง                 เมตร
ยาว                   เมตร

  

อาคารเอนกประสงค์
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