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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของคณะ  

 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย  ผศ.ดร.
ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชามวยไทยศึกษา  ปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และ
สาธารณสุขชุมชน วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และ
สาธารณสุขชุมชน ภายในปี 2556” 

ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย ผศ .ดร.
ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ   
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเป็นเวลากว่า 9 ปี จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
4) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
โดยในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาจึงพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตร

ศิลปศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาในปีการศึกษา 2548 ผลจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
สามารถผลิตมหาบัณฑิตมวยไทยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมวยไทยสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงริเริ่มสร้าง
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา ในปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอก
ส าเร็จการศึกษาแล้ว 2  ราย และเริ่มจัดการเรียนการสอนสาขาวิชามวยไทยศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 
2553 
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 ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยในด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กัน และเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการบัณฑิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข จึงเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนในปีการศึกษา 2554 
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โครงสร้างการองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารวทิยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
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คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  ประธานกรรมการ 
นายโกเมศ   แดงทองดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.อ.สุธี    ลิมพะสุต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภญ.สุรี    เฮงจิตตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
อาจารย์รวย       ตั้งมุททาภัทรกุล กรรมการและเลขานุการ 

 

    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

อาจารย์รวย   ตั้งมุททาภัทรกุล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
อาจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ระพีพร  ชนะภักดิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
นางสาวบารมี ชูชัย หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
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รายชื่อบุคลากร  
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯมีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 22 

คน บุคลากรสายสนับสนุน 6 คน รายละเอียดดังนี้ 
บุคลากรสายวิชาการ  
ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ลาศึกษาต่อ หมายเหตุ 

1 นายชาญชัย  ยมดิษฐ์ ปริญญาเอก ผศ. -  
2 นายรวย  ตั้งมุททาภัทรกุล ปริญญาโท - -  
3 นายส าราญ สุขแสวง ปริญญาเอก - -  
4 นายนิพิฐพนธ์ มาลาหอม ปริญญาโท - -  
5 นายสานนท์  เลาหบุตร ปริญญาโท - -  
6 นางรุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์ ปริญญาเอก - -  
7 นางณิภารัตน์  บุญกุล ปริญญาโท - -  
8 นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิต ปริญญาโท - -  
9 นางสาวนัฐกร สุขเสริม ปริญญาโท - -  
10 นางสาวภณิชชา จงสุภางค์กุล ปริญญาโท - -  
11 นางอรพิชา เกตุพันธ์ ปริญญาโท - -  
12 นางสาวภรัณยา ใจยงค์ ปริญญาโท - -  
13 นายธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี ปริญญาโท - -  
14 นายสุนทร จันทรพงษ์ ปริญญาตรี - -  
15 นางสาวอัญทิวา  อุ่นไธสง ปริญญาตรี - -  
16 นางสาวเฟ่ืองลดา  ทบศรี ปริญญาตรี - -  
17 นางสาวกันตา  นิ่มทัศนศิริ ปริญญาโท - -  
18 นางสาวโสรายา  ไทยวานิช ปริญญาเอก - -  
19 นางสาวอัชฌา  สมนึก ปริญญาโท - -  
20 นางสาวญษมณ  ละทัยนิล ปริญญาโท - -  
21 นางสาวระพีพร ชนะภักดิ์ ปริญญาโท - -  
22 นางสาวชลธิรา กาวไธสง ปริญญาโท - 1 ส.ค. 57- 

31 ก.ค. 60 
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บุคลากรสายสนับสนุน  
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1 นางสาวบารมี  ชูชัย นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี  
2 นายเอกรวี  ครุฑางคะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท  
3 นายปรวัฒน์  แขกสินทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี  
4 นางสาวศิรินทิพย์  ห่วงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี  
5 นางสาวศศิมา ว่องไว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี  
6 นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี  
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 

ปรัชญา (Philosophy) 
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

วิสัยทัศน์  (Vision) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผลิตบัณฑิต วิจัยด้านภูมิปัญญาไทยและสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นเลิศสู่สากล

ภายในปี พ.ศ. 2564 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุข 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้าน

สาธารณสุข 
3. บริการวิชาการด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุข 
4. ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุข

ศาสตร์ 
5. มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

เป้าประสงค ์(Subjects) 

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์ สมศ.  กพร.  สกอ. และสภาวิชาชีพ 

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ  

3. บริการวิชาการด้านภูมิปัญญาไทยและสาธารณสุขศาสตร์ สู่สากลในระดับชาติ และนานาชาติ 

4. มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 
โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี้ 

ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีความรักในเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา 
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน  (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

 : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก บนพ้ืนที่ภาคตะวันตก 

 เอกลักษณ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจยัอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ (Quality Environment) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ นานาชาติอย่างมีคุณภาพ 

   (Quality Preparing to ASEAN Community)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
คุณภาพ (Quality Digital for Education Economy and Society)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Management) 

ซึ่งทั้ง 9 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะอยู่ในแผนพันธกิจหลัก 5 แผนงาน ได้แก่ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) แผนงานวิจัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) แผนงานบริการวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์           
ที่ 3) แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) และแผนงานบริหารจัดการ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5-9) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดประชุม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในเพ่ือประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจ               
อันจะ น าไปสู่การวางแผนในการด าเนินภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และสนองนโยบายแห่งรัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

1. ทบทวนภารกิจขององค์กร 
 

 ลักษณะเด่น ข้อควรพัฒนา 
1. มีการเผยแพร่มวยไทยสู่สากล  โดยท าความร่วมมือ
กับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรครูมวยไทย 
2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
สาธารณสุข  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
 

1. พัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 
S1 = 1. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ 
S2 = 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีทักษะการปฏิบัติจริง 
S3 = 3. หลักสูตรมีความโดดเด่นและบูรณาการเข้ากันได้ 
S4 = 4. มีการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ 
 
โอกาส (Opportunity) 
O1 = 1. ตั้งอยู่ในเขตเมือง ท าให้สะดวกต่อการคมนาคมและสามารถบริหารจัดการเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ ชุมชนและท้องถิ่น 
O 2 = 2. กระแสความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
O 3 = 3. ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนและกระแสการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ิมมากข้ึน 
จุดอ่อน (Weakness) 
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W1 = 1. สัดส่วนของผลงานวิชาการและงานวิจัยต่อบุคลากรอยู่ในระดับน้อย 
W 2 = 2. การบริหารจัดการบุคลากรยังมีประสิทธิภาพไม่ดี 
W 3 = 3. การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเชิงรุก 
 

อุปสรรค / ภาวะคุกคาม (Threats) 
T1 = 1. การปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 
T 2 = 2. มีการเปิดหลักสูตรหลายมหาวิทยาลัยฯ 
 

กลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

แผนกลยุทธ์ที่ 1  
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุข 

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.2 พัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในองค์กร ด้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขศาสตร์ 

1.3 จัดระบบกลไกประกันคุณภาพภาคการศึกษา 

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แผนกลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุข 

2.1 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภูมิปัญญาไทย และสาธารณสุขศาสตร์ 
2.2 สร้างผลิตภัณฑ์และผลิตภาพทางด้านภูมิปัญญาไทย 

 
แผนกลยุทธ์ที่ 3  
บริการวิชาการด้านภูมิปัญญาไทยและการสาธารณสุขศาสตร์ 

3.1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางด้านภูมิปัญญาไทยเพ่ือการท่องเที่ยวสู่สากล 
3.2 เปิดศูนย์บริการสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทยและการสาธารณสุขศาสตร์ 

 
แผนกลยุทธ์ที่ 4  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวสู่สากล 
4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วิถีไทยและภูมิปัญญาไทย 
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แผนกลยุทธ์ที่ 5  
มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

5.1 เสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียนและสากล 
5.2 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
5.3 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
5.4 จัดหางบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ขึ้นสู่ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้น   
5.5 จัดงบประมาณในการพัฒนาระบบการสื่อสารและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยกับเหตุการณ์    
     ปัจจุบัน  
5.6 สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ศักยภาพ  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายในหลายรูปแบบ  
5.7 จัดหาแหล่งศึกษาค้นคว้าให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านภูมิปัญญาไทย และสาธารณสุขศาสตร์ 
5.8 สร้างเครือข่ายความผูกพันกับศิษย์เก่า 
5.9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
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ขั้นตอนการด าเนนิการแผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ศึกษาหาข้อมูลการท าแผนพัฒนา 

- ศึกษาผล 

- ด าเนินการวิเคราะห์ ประชุม  

- ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ร่าง แผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาน าเสนอที่ประชุมวิทยาลัยฯ 

 ื  ื 

อพฒันาบณัฑิตวิทยาลยั 4 ปี (2556-2560) 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

น าผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ถ่ายทอดแผน/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ภายใน และภายนอกองค์กร 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 สนับสนุนส่งเสริมการ 
พัฒนาทุกหลักสูตรให้ ให้ม ี
มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให้ 
ทุกหลักสูตรมีกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ ที่ให้นักศึกษาได้  
ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
2. จัดท าระบบและกลไกในการควบคุมก ากับสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตรให้สามารถรองรับความ
ทันสมัย ความต้องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
4. จัดท าระบบและกลไกในการควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอนให้มีความทันสมัยสอด 
รับกับทักษะการเรียนรู้แห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 รวมถึงส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด กิจกรรมเพ่ือ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1. จัดระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรับผิดชอบและ
การมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. จัดท าระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนเพื่อ
ให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนความสามารถใน
การปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง และมีวิธีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ทาให้ผลการประเมิน สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
3. จัดโครงการพัฒนา : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21ให้แก่คณาจารย์ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา 
5. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เน้นการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง อาจแลกเปลี่ยน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 
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เรียนรู้ และทาความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือ
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

1.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็น 
พลเมืองไทยและพลเมือง 
อาเซียนที่ดี และสร้างโอกาส 
เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็น 
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรวมถึงการพัฒนาระบบและกลไกการ
รับนักศึกษาให้เป็นมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบและกลไกดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียนและการจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสาขาวิชาจัดท าแผนส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. สนับสนุนให้งานกิจการนักศึกษา พัฒนากิจกรรม
ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ
เรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ผ่าน
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field 
Experience) สหกิจศึกษา(Co operative 
Education) ระบบทวิภาคี (Internship) และ 
การบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้ (Work 
IntegratedLearning) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ หรือ
อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา 
5. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีอิสระในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
6.สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ จิตอาสา ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นพลเมืองที่ดีแก่นักศึกษา 

 

1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดระบบและกลไกเพ่ือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เช่น สื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึง
จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 
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ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่ 
เพียงพอและทันสมัย 

 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย ณ ปี 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

1.1 สนับสนุนส่งเสริมการ 
พัฒนาทุกหลักสูตรให ้ให้ม ี
มาตรฐานตามเกณฑ์และเน้นให ้
ทุกหลักสูตรมีกระบวนการ 
จัดการเรียนรู ้ที่ให้นักศึกษาได ้  
ปฏิบัติเพื่อความเป็นมืออาชีพ 

1.1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม 
(ตบช. 1.1/สกอ.สถาบัน-คณะ) 

1.87 
คะแนน 

3.22 
คะแนน 

3.3 
คะแนน 

3.4 
คะแนน 

1.1.2 สาระของรายวิชาในหลักสูตร(ตบช. 5.1/
สกอ.หลักสูตร) 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

1.1.3 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ตบช. 5.4/สกอ. หลักสตูร) 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1.2 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียน 
การสอนให้มีความทันสมยัสอด 
รับกับทักษะการเรียนรู้แห่ง 
ศตวรรษที ่21 รวมถึงส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด กิจกรรมเพื่อ 
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 การวางระบบผูส้อนและ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตบช.5.2/
สกอ. หลักสตูร) 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

1.2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร (สงป.) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

1.2.3 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสตูรภายในระยะเวลาที่ก าหนด (สงป.) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

1.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็น 
พลเมืองไทยและพลเมือง 
อาเซียนที่ด ีและสร้างโอกาส 
เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็น 
มาตรฐานสากล 

1.4.1 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
(ตบช.3.2/สกอ. หลักสูตร) 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

1.4.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ตบช.1.6/สกอ.คณะ) 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1.5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
(ตบช.6.1/สกอ.หลักสูตร) 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 พัฒนาการวิจัยเพื่อใช ้
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ/หรือ 
การเรียนการสอน 

1. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภูมิปัญญาไทย 
และสาธารณสุขศาสตร์ 
2. ท าวิจัยในชุมชนและคืนองค์ความรู้สู่สังคม 
3. สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้ 
จากการวิจัย หรืองานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

 

กลยทุธ์/มาตรการ/ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปี 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

2.1 พัฒนา การวิจัย
เพื่อใช้ประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและ/หรือ
การเรียนการสอน 

2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์(ตบช. 2.1/สกอ.คณะ) 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

2.1.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ (ตบช. 2.2 
/สกอ.คณะ) 

4.58 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

2.1.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดบัชาติหรือ
นานาชาติของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย (ตบช. 2.3 /สกอ.
คณะ) 

3.7 
คะแนน 

3.59 
คะแนน 

4.10 
คะแนน 

4.20 
คะแนน 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 พัฒนาชุมชนและ/ 
หรือองค์กรเป้าหมายให้มี 
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

1. การจัดท าฐานข้อมูลชุมชนเพือ่การจัดท าโครงการ
บริการวิชาการ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานบริการวิชาการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการจัดการงานบริการ
วิชาการ 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบูรณาการการบริการกับ
การเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
 

 

กลยทุธ/์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตวัช้ีวดั ผลการดาเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ 

ปี พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

3.1 พัฒนาชุมชนและ/หรือองค์กร
เป้าหมายให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

3.1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
(ตบช.3.1 /สกอ.คณะ) 

6 ข้อ/5
คะแนน 

6 ข้อ/5
คะแนน 

6 ข้อ/5
คะแนน 

6 ข้อ/5
คะแนน 

3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน
บริการวิชาการ 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

3.1.3 การบูรณาการการให้บริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

- ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ส่งเสริม และพัฒนางาน
ด้านท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งช้ี
วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการให้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุศลิปะและ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมมวยไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรมจากผลการประเมินอยู่เสมอ 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

4.2 อนุรักษ ์สืบสานส่งเสรมิ 
เผยแพร ่และพัฒนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย องค์
ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. สนับสนุนส่งเสรมิให้หน่วยงาน ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้มผีลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 

กลยทุธ/์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ณ ปี 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
4.1 ส่งเสริม และพัฒนางาน ด้านท านุบ ารุง 
ศาสนาศลิปะ และวัฒนธรรม 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

4.2 อนุรักษ ์สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และ
พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ.) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 
คะแนน 

4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการสรา้งเครือข่าย
เพื่อการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

4.3.2 ร้อยละของนักศึกษา และบคุลากรที ่
เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
5.1 พัฒนาระบบและ
กลไก การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรการ : ก ากับ ติดตาม การพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 
พัฒนาระบบบริหารบุคลากร 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัย 
- สร้างระบบการบรหิารจดัการงานบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ 
(ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ)์ 
- พัฒนาระบบและโครงสร้างบริหารจัดการสายวิชาการและสาย 
สนับสนุน 
- การพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบงานและการบริหารที่เอื้อต่อพนักงานมหาวิทยาลัย ให ้
พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- จัดระบบภาระงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย ์ด้านการสอน การวิจัย ตามแผนพัฒนา 
บุคลากร และสร้างจิตวญิญาณของความเป็นครูและผู้มีจรรยาบรรณที่ดี 
- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการรายบุคคล ( ID Plan) 
สอดรับงบพัฒนาตนเองรายป ี
- พัฒนาผ่านเครือข่ายความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
และการวจิัย กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
- ส่งเสริมการจดัท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่สงูขึ้น 
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 
- การผลักดันให้มีแผนพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนรายบคุคล( ID Plan) 
สอดรับงบพัฒนาตนเองรายปีหรือราย 3 ปี 
- ส่งเสริมการจดัท าผลงานของสายสนับสนุนเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งที ่
สูงขึ้น 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources) 
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กลยทุธ/์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย  
ณ ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

5.1 พัฒนาระบบและ 
กลไก การบริหารและ 
พัฒนาบุคลากร อย่าง 
ต่อเนื่อง 

5.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตบช. 4.1 /สกอ.หลักสูตร) 

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

5.1.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา 
บุคลากร 

- - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
6.1 ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่
และจัดท าภูมิทัศน์  
 

ด าเนินงานตามโครงการส านักงานสีเขียว (Green 
office) 
1. ปรับภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่นสวยงาม
มากขึ้น 
2. พัฒนาพื้นที่ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน สถานที่ท า
กิจกรรมส าหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
 

6.2 พัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทาง
กายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกให้
มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อม
ใช้งาน 

1. จัดให้มี่สิ่งอานวยความสะดวกด้านกายภาพ 
2. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาในทุกด้านและ
ครอบคลุมทุกระดับ 
การศึกษา 
3. จัดทาแผนพฒันามหาวิทยาลยัด้านกายภาพ 

 

กลยทุธ/์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย  
ณ ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

6.1 ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่
และจัดท าภูมิทัศน์  
 

6.1.1 ระดับความส าเร็จการด าเนิน 
โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) 

- - 5 ข้อ/ 
5 คะแนน 

5 ข้อ/ 
5 คะแนน 

6.2 พัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทาง
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อม
ใช้งาน 

6.2.2 ร้อยละความส าเร็จของ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดา้นกายภาพ 

- - ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 

(Quality Building and Landscape Management) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
7.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ 
ประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับคณาจารย ์บุคลากรและ
นักศึกษา 
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
 

7.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

1. เร่งรัดปรับปรุงเว็บไซต์ของงานวิเทศน์สัมพนัธ์ เพื่อนา
เสนอข้อมูลความรู้ความเคลื่อนไหว เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน และข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานภายในหา
วิทยาลัยที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านมาทา
กิจกรรมสอนนักศึกษาและบุคลากร 

 

กลยทุธ/์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย  
ณ ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

7.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน
บ้าน 

7.1.2 จ านวนโครงการพัฒนาทกัษะ
นักศึกษาด้านภาษา 

- - 1 โครงการ 2 โครงการ 

7.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน
บ้าน 

7.2.3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที ่
สอบผ่านการประเมนิมาตรฐานด้าน 
ภาษาอังกฤษ 

- - ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 

บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

(Quality Administration for ASEAN Orientation) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์“Muban 
Chombueng Rajabhat  
e–University” 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
2. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

 

กลยทุธ/์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย  
ณ ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

8.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส์“Muban 
Chombueng 
Rajabhat e–University” 

8.1.1 ความพึงพอใจการให้บริการระบบ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

8.1.2 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
การประเมินมาตรฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 

- - ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

(Quality Digital for Education Economy and Society) 
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กลยุทธ์/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ ์แผนกลยทุธ์ทางการเงิน และแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
2. ก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าตาม
พันธกิจ 
4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดการความรู้ตามระบบ 
5. ก ากับติดตามผลด าเนนิงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุ 
6. ก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนนิงาน
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ก าหนด 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

9.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัย เพื่อ 
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างวทิยาลัยกับศิษย์เก่า 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สมาคมศษิย์
เก่า ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
  

 

9.3 สร้างการยอมรับจากสังคม
และชุมชนในฐานะ 
สถาบนัการศึกษาหลักของ
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนนุ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. เปิดพื้นที่ภายในวทิยาลัยและศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ใช้ประโยชน ์เช่น การใช้ห้องสมุด สนามกีฬา ห้องออกก าลัง
กาย ด้วยข้อก าหนดที่เหมาะสม 
2. พัฒนางานประชาสัมพนัธ ์การสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างช่องทาง 
การรับรู้ ความเข้าใจ และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของ
วิทยาลัยที่เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชนและ
สื่อสารมวลชน 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 

พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ 

(Quality Management) 

 

(Quality ICT) 
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กลยทุธ/์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย  
ณ ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

9.1 บริหารมหาวิทยาลัยตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

9.1.1 การบริหารของสถาบันเพือ่การ
กากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ กลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(ตบช.5.1/สกอ.สถาบนั) 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

9.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

9.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลยั เพื่อร่วมกัน
พัฒนามหาวิทยาลัย 

9.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

- - - 1 โครงการ 

9.3 สร้างการยอมรับจากสังคม
และชุมชนในฐานะ
สถาบนัการศึกษาหลักของ
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนนุและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

9.3.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือ 
กับชุมชน 

- - - 1 โครงการ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย   

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนต่าง ๆ 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  ประจ าปีการศึกษา 2559 

เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมคุณวุฒิปริญญา

เอกและต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมให้อาจารย์

ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก และมี

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ทุนการศึกษา

ต่อของสายวิชาการ

ในระดับปริญญา

เอกของ

มหาวิทยาลัย และ

การส่งเสริมให้สาย

วิชาการมีผลงาน

ทางด้านวิชาการโดย

วิทยาลัยฯ มีการ

ส่งเสริมให้บุคลาการ

สายวิชาการได้

ศึกษาต่อในระดับ

มีบุคลากรสาย

วิชาการได้รับ

ทุนการศึกษา

ในระดับ

ปริญญาเอก ปี

ละ 1 ทุน และ

มีงานวิจัย ปี

ละ 1 ผลงาน 

 

 

 

 

มีบุคลากร

สาย

วิชาการ

คุณวุฒิ

ปริญญา

เอกและ

ต าแหน่ง

ทาง

วิชาการ

ของ

อาจารย์

เพิ่มข้ึน 

ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รองฯ ฝ่าย

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีบุคลากร

สายวิชาการ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก

และต าแหน่ง

ทางวิชาการ

ของอาจารย์

เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให้

เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ 

สกอ. 
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรน าผลงานวิจัยหรือ

ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ในวารสารที่มีค่า

น้ าหนักท่ีสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมให้บุคลากร

สายวิชาการน า

งานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสาร

งานวิจัยที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลของ 

สกอ. 

ปริญญาเอก และ

ก ากับติดตามให้สาย

วิชาการส่งผลงาน

ทางวิชาการให้

เป็นไปตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 

 

การจัดตั้ง

คณะกรรมการ

วิชาการของ

วิทยาลัยฯ ก ากับ

ติดตามและ

พิจารณาผลงานของ

บุคลากรสาย

วิชาการ เพื่อ

ส่งเสริมให้งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

มีงานวิจัย

ตีพิมพ์

เผยแพร่ใน

วารสาร

งานวิจัยที่อยู่

ในฐานข้อมูล

ของ สกอ. ปี

ละ 3 ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

มีงานวิจัย

ตีพิมพ์

เผยแพร่ใน

วารสาร

งานวิจัยที่

อยู่ใน

ฐานข้อมูล

ของ สกอ. 

ปีละ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ผู้อ านวยการ 

 

2. รองฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

3. ประธาน

สาขาทั้ง 3 

สาขา 

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย

หรือผลงาน

ทางวิชาการ

เผยแพร่ใน

วารสารที่อยู่

ในฐานข้อมูล

ของ สกอ. 
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

ได้ตีพิมพ์ในวารสาร

งานวิจัยที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลของ สกอ. 

ผลงาน 

สาขาวิชา

ละ 1 

ผลงาน 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

ระดับคณะ  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  ประจ าปีการศึกษา 2559 

เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ด าเนินการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
แผนบริการวิชาการของ
วิทยาลัย และ
ก าหนดการ                    
วัดความส าเร็จของแผน
บริการวิชาการท่ี
ครอบคลุมและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดท าแผน
บริการวิชาการ 
3.2 น าผลที่ได้จาก
โครงการบริการวิชาการ

 

จัดท าแผนบริการ

วิชาการของ

วิทยาลัยฯ โดยให้

สอดคล้องกับแผน

บริการวิชาการของ

มหาวิทยาวิทยาลัย 

และวิทยาลัยฯ 

ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดและน าผล

ที่ได้จากการบริการ

วิชาการมาบูรณา

 

จัดท าแผนบริการ
วิชาการของ
วิทยาลัยฯ ให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดท าแผน
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาวิทยาลัย 
และวิทยาลัยฯ และ
มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ก ากับติดตามดูแล
การด าเนินการ

 

มีแผนบริการ
วิชาการใน
ระดับสาขา / 
วิทยาลัยฯ 
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์
และแนว
ทางการจัดท า
แผนบริการ
วิชาการของ
มหาวิทยา
วิทยาลัย และ
วิทยาลัยฯ 

 

มีการน า
ความรู้ที่
ได้รับจาก
การ
บริการ
วิชาการ
ไปใช้
อย่างน้อย
ปีละ 3 
โครงการ 
/ 3 
หน่วยงาน
และ และ

 

ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ผู้อ านวยการ 

 

2. รองฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

3. ประธาน

สาขาทั้ง 3 

สาขา 

 

 

 

มีแผน
บริการ
วิชาการใน
ระดับสาขา 
/ วิทยาลัยฯ 
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์
และแนว
ทางการ
จัดท าแผน
บริการ
วิชาการของ
มหาวิทยา
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่าง ๆ มาสร้างแนว
ทางการท าแผนการใช้
ประโยชน์ในด้านบริการ
วิชาการ  
3.3 ควรปรับปรุงการ
จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์บริการ
วิชาการโดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและก าหนด
ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
สามารถวัดผลจริงในการ
ปฏิบัติได้ และก าหนด
ช่วงเวลาในการ
ด าเนินงานและติดตาม
ประเมินผลให้ครอบคลุม
กับรอบการท างานและ
รอบการประเมิน 

การให้เป็นแนวทาง

ที่หน่วยงาน

ภายนอกสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์

ได้ โดยให้เกิดความ

ร่วมมือจนสร้าง

เป็นเครือข่ายและ

สามารถต่อยอดให้

เป็นการบริการ

วิชาการท่ีมี

ศักยภาพสามารถท่ี

จะสร้างรายได้

ให้กับหน่วยงานได้ 

 

 

 

บริการวิชาการท้ัง
ในระดับสาขา / 
วิทยาลัยฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และมีความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายนอก
อย่างน้อย 3 
เครือข่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายนอก
อย่างน้อย 
3 
เครือข่าย
ในรอบ
ความ
ร่วมมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัย 
และ
วิทยาลัยฯ 
และมีความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3.4 จัดท าโครงการ
บริการวิชาการแบบมี
รายได้ เพื่อสร้าง
เครือข่ายและรายได้ใน
การน ามาพัฒนา
วิทยาลัยต่อไป 

 
4.1  มีการรายงานและ

การน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงแผนและ

กิจกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.2  ควรทบทวนตัวชี้วัด

ในระดับแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการให้มี

ผลในการวัดความส าเร็จ

ได้ตรงกับวัตถุประสงค์

มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการจัดท าแผน

ท านุบ ารุงด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของ

สาขา / วิทยาลัยฯ

ที่อยู่ในแผนยุทธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการจัดท าแผน

ท านุบ ารุงด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของ

สาขา / วิทยาลัยฯมี

ก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จให้ตรง

กับวัตถุประสงค์ของ

 

 

 

 

 

 

 

 

มีแผนด้าน

ท านุบ ารุงด้าน

ศิลปวัฒนธรร

มของสาขา / 

วิทยาลัยฯที่

อยู่ในแผนยุทธ์

ศาสตร์โดย

ก าหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

มีแผนด้าน

ท านุบ ารุง

ด้าน

ศิลปวัฒนธ

รรมของ

สาขา / 

วิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ผู้อ านวยการ 

 

2. รองฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีแผนด้าน

ท านุบ ารุง

ด้าน

ศิลปวัฒนธร

รมของสาขา 

/ วิทยาลัยฯ

ที่อยู่ในแผน

ยุทธ์ศาสตร์
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 การจัดท าแผนกล

ยุทธ์ 5 ปี ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและ
เป้าหมายของวิทยาลัย 
ซึ่งแผนจะต้องมีการ
วิเคราะห์กรอบยุทธ์
ศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กล

ศาสตร์โดยก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของ

แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการจัดท าแผนแผน
กลยุทธ์ 5 ปี ที่

แผนและมีการ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ก ากับติดตามดูแล

การด าเนินการด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับสาขา / 

วิทยาลัยฯ 

 

 

 

มีการจัดท าแผนแผน
กลยุทธ์ 5 ปี ที่
สอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จให้

ตรงกับ

วัตถุประสงค์

ของแผน 

 

 

 

 

 

 

มีการจัดท าแผน
แผนกลยุทธ์ 5 
ปี ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและ
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการ

จัดท าแผน

แผนกล

ยุทธ์ 5 ปี 

ที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 

 

 

3. ประธาน

สาขาทั้ง 3 

สาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ผู้อ านวยการ 

โดยก าหนด

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ

ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์

ของแผน 

 

 

 

 

 

มีแผนแผน

กลยุทธ์ 5 ปี 

ที่สอดคล้อง

กับพันธกิจ

และ
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

 

 

 

 

ยุทธ์ และก าหนด
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ในรอบ 5 ปี 

5.2 จัดท าตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยอ้างอิงมา
จากวัตถุประสงค์ และ
มีการจัดท า
รายละเอียดของแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย 

5.3 น าผลรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยที่ได้
จากส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย มา
ท างานวิเคราะห์/สรุป                  

สอดคล้องกับพันธ
กิจและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย / วิทยาลัย
ฯ  โดยมีการ
วิเคราะห์กรอบยุทธ์
ศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลยุทธ์ และก าหนด
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในรอบ 5 ปี  

/ วิทยาลัยฯ  โดยมี
การวิเคราะห์กรอบ
ยุทธ์ศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์ 
และก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในรอบ 5 ปี 
ทั้งด้าน 

- การเงิน 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การพัฒนา นศ. 
- แผนความเสี่ยง 
- การใช้หลักธรรมภิ
บาลในการบริหาร
ระดับสาขา / วิทยาลัย
ฯ ในการบริหารจัดการ 
- การส่งเสริมให้สาขา

วิทยาลัย ทั้ง
ด้าน 

- การเงิน 
- การพัฒนา
บุคลากร 
- การพัฒนา นศ. 
- แผนความเสี่ยง 
- การใช้
หลักธรรมภิบาล
ในการบริหาร  
- การส่งเสริมให้
สาขาทั้ง 3 สาขา
เกิดงานวิจัย 
-มีแผนด้าน

งานประกัน

คุณภาพของ

สาขา / 

วิทยาลัยฯ 

สอดคล้อง

กับพันธกิจ

และ

เป้าหมาย

ของ

มหาวิทยา

ลัย

วิทยาลัย / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รองฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

3. รองฯฝ่าย

บริหาร 

 

4. ประธาน

สาขาทั้ง 3 

สาขา 

 

5. หัวหน้า

ส านักงาน 

เป้าหมาย

ของ

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัย / 
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

ความคุ้มค่าและ
สัดส่วนการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านการจัดการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตร ด้านการ
พัฒนานักศึกษา ด้าน
อาจารย์/บุคลากร 
และการพัฒนา
นักศึกษา เป็นต้น 

5.4 เร่งด าเนินการ
จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามรอบปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ ซึ่ง
จะต้องท าการ
วิเคราะห์สาเหตุ ระบุ
ปัจจัยของความเสี่ยง 

ทั้ง 3 สาขาเกิด
งานวิจัยและเผยแพร่สู่
ภายนอก 
- มีการจัดท าแผนด้าน
งานประกันคุณภาพ
ของสาขา / วิทยาลัยฯ 
โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ
ติดตามดูแลการ
ด าเนินการด้านต่างๆ
ดังนี้  
 

- การเงิน 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การพัฒนา นศ. 
- แผนความเสี่ยง 
- การใช้หลักธรรมภิ
บาล 
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

โดยจะพิจารณาโอกาส
และระดับของความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และ
ทางวิทยาลัยจะต้อง
จัดท าโครงการเพ่ือท า
ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นต่าง ๆ นั้น
ลดลง และจะต้อง
พิจารณาระดับของ
ความเสี่ยงที่ลดลงจาก
เดิม 

5.5 ปรับปรุงการ
เขียนและพิจารณาผล
การด าเนินงานต่าง ๆ 
ตามหลักธรรมาภิบาล
ให้สอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์ในหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ

- การส่งเสริมให้สาขา
ทั้ง 3 สาขาเกิด
งานวิจัยและเผยแพร่สู่
ภายนอก 
-มีการจัดท าแผน

ด้านงานประกัน

คุณภาพ 
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

การศึกษาภายในของ
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5.6 น าองค์ความรู้
ทางด้านการแพทย์
แผนไทยมาสร้างองค์
ความรู้เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และสามารถ
เผยแพร่ให้แก่วิทยาลัย 
ชุมชน ท้องถิ่น หรือผู้
ที่สนใจหรือองค์กรที่
สนใจไปใช้ประโยชน์
ได้ 

5.7 จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายผู้สอน
และสายสนับสนุนของ
วิทยาลัย ในรอบ 5 ปี 
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

และแผนการ
ปฏิบัติการในแต่ละปี 
โดยวางแผนกรอบ
อัตราก าลัง การพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพ การก้าวสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
หรือความเชี่ยวชาญ 

5.8 ปรับปรุงการ
วางแผนและออกแบบ
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้
ครอบคลุมทุก
กระบวนการท างาน
ทั้งในระดับหลักสูตร 
ระดับวิทยาลัย 

5.9 ควรจัดท า
แผนพัฒนาการ
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องค์ 

ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จาก

การปรับปรุง 

ประกันคุณภาพ
การศึกษา จากผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ตามองค์ประกอบต่าง 
ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 
มาวางแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาลัย 

 

 

 

 


