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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะ  

 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย ผศ.
ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชามวยไทยศึกษา  ปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย และสาธารณสุขชุมชน วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านมวยไทย แพทย์
แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน ภายในปี 2556” 

ประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย ผศ.
ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ   
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเป็นเวลากว่า 9 ปี จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้ 

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

หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาในปีการศึกษา 2548 ผลจากการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโทสามารถผลิตมหาบัณฑิตมวยไทยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมวยไทยสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงริเริ่มสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา ในปีการศึกษา 2550 
ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาแล้ว 2  ราย และเริ่มจัดการเรียนการสอนสาขาวิชามวยไทยศึกษา
ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2553 
 ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยในด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กัน และเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการบัณฑิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข จึงเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนในปี
การศึกษา 2554 
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โครงสร้างการองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
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คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  ประธานกรรมการ 
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อาจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ระพีพร  ชนะภักดิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
นางสาวบารมี ชูชัย หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
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รายช่ือบุคลากร  

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯมีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 22 คน บุคลากรสายสนับสนุน 6 คน รายละเอียดดังนี้ 

 
บุคลากรสายวิชาการ  

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ลาศึกษา
ต่อ 

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 วิจัยด้านภูมิปัญญาไทยและสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นเลิศสู่

สากลภายในปี พ.ศ. 2564 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้าน
สาธารณสุข 

2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้าน
สาธารณสุข 

3. บริการวิชาการด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุข 
4. ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้าน

สาธารณสุขศาสตร์ 
5. มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ (Subjects) 

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์ สมศ.  กพร.  สกอ. และสภาวิชาชีพ 

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ  

3. บริการวิชาการด้านภูมิปัญญาไทยและสาธารณสุขศาสตร์ สู่สากลในระดับชาติ และนานาชาติ 

4. มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทย
และด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 
โดยค าส าคัญมีความหมายดังนี้ 

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

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 : 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 : พัฒนาดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างมีคุณภาพ (Quality Digital for Education Economy and Society)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่าง

มีคุณภาพ (Quality Management) 
ซึ่งทั้ง 9 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะอยู่ในแผนพันธกิจหลัก 5 แผนงาน ได้แก่ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) แผนงานวิจัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) แผนงานบริการวิชาการ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์           ที่ 3) แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) และแผนงาน
บริหารจัดการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5-9) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดประชุม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในเพ่ือประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจ               
อันจะ น าไปสู่การวางแผนในการด าเนินภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และสนองนโยบายแห่งรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

1. ทบทวนภารกิจขององค์กร 
 

 ลักษณะเด่น ข้อควรพัฒนา 
1. มีการเผยแพร่มวยไทยสู่สากล  โดยท าความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรครูมวย
ไทย 
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) 
W1 = 1. สัดส่วนของผลงานวิชาการและงานวิจัยต่อบุคลากรอยู่ในระดับน้อย 
W 2 = 2. การบริหารจัดการบุคลากรยังมีประสิทธิภาพไม่ดี 
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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 ด้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุข
ศาสตร์ 

1.3 จัดระบบกลไกประกันคุณภาพภาคการศึกษา 

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แผนกลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้าน
สาธารณสุข 

2.1 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภูมิปัญญาไทย และสาธารณสุขศาสตร์ 
2.2 สร้างผลิตภัณฑ์และผลิตภาพางด้านภูมิปัญญาไทย 

 
แผนกลยุทธ์ที่ 3  
บริการวิชาการด้านภูมิปัญญาไทยและการสาธารณสุขศาสตร์ 

3.1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางด้านภูมิปัญญาไทยเพ่ือการท่องเที่ยวสู่สากล 
3.2 เปิดศูนย์บริการสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทยและการสาธารณสุขศาสตร์ 

 
แผนกลยุทธ์ที่ 4  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวสู่สากล 
4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วิถีไทยและภูมิปัญญาไทย 

แผนกลยุทธ์ที่ 5  
มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
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5.1 เสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียนและสากล 
5.2 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
5.3 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
5.4 จัดหางบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ขึ้นสู่ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่

สูงขึ้น   
5.5 จัดงบประมาณในการพัฒนาระบบการสื่อสารและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน  
5.6 สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ศักยภาพ  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายในหลายรูปแบบ  
5.7 จัดหาแหล่งศึกษาค้นคว้าให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านภูมิปัญญาไทย และสาธารณสุขศาสตร์ 
5.8 สร้างเครือข่ายความผูกพันกับศิษย์เก่า 
5.9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 
ไตรมาสที ่

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

บริหารจัดการ
ส านักงานวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

1. เพ่ือการบริหารและ
พัฒนาวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาฯที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาสร้างคุณภาพ
และพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
3. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนการสอนและ
ทักษะแนวทางที่มี
คุณภาพ 

การตรวจ
ประเมิน 

3 ครั้ง การตรวจประเมินการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
สาขาวิชา 

    อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 

33,000 วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาฯ 

ผลการประเมิน 3.51 

การตรวจ
ประเมิน 

1 ครั้ง การตรวจประเมิน
คุณภาพระดับวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

     18,000 วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาฯ 

ผลการประเมิน 3.51 

จ านวน
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

160 คน การเตรียมความพร้อม
ปรับความรู้พ้ืนฐาน
ส าหรับนักศึกษาใหม่ 

     24,000 วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาฯ 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 
80 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 
ไตรมาสที ่

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
ฯ 

พัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนการสอนและ
ทักษะแนวทางที่มี
คุณภาพ 
4. เพ่ือสร้างคุณภาพ
และขีดความสามารถ
ของบัณฑิตไทยให้มี
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 
พร้อมส าหรับการ
แข่งขันในอนาคต 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

520 กิจกรรมที่ 1 ปรับ
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์  
กิจกรรมที่ 2 ทักษะ
ชีวิตและงานอาชีพ 
กิจกรรมที่ 3 อบรม
คุณธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง 
กิจกรรมที่ 4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (วัน
มหิดล) 
กิจกรรมที่ 5 อบรม
สารสนเทศในงาน
สาธารณสุขชุมชน 

    นักศึกษา 163,880 สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 
ไตรมาสที ่

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 6 
นวัตกรรมทางด้าน
สาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 7 สโมสร
สุขภาพชุมชน  
กิจกรรมที่ 8 ศึกษาดู
งานโรงพยาบาลด าเนิน
สะดวกและบริษัท
สยามบรรจุภัณฑ์ (ใน
ประเทศไทย) จ ากัด 
กิจกรรมที่ 9 สืบสาน
วัฒนธรรมไทยวัน
ผู้สูงอายุ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
80 

พัฒนานักศึกษา
สาขาวิชามวยไทย
ศึกษา 

     55,000 สาขาวิชามวย
ไทยศึกษาฯ 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา

จ านวน
นักศึกษาท่ี

85     นักศึกษา 186,410 วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาฯ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 
ไตรมาสที ่

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาปัจจัยการผลิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและทักษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างคุณภาพ
และขีดความสามารถ
ของบัณฑิต 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ 
2. เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
3. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
80 

บริหารและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาฯ (ด้าน
สังคมศาสตร์) 

เพ่ือจัดการศึกษา
สาขาวิชามวยไทย
ศึกษา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ร้อย
ละ 80 

-     นักศึกษา 53,600 วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทย์
แผนไทย 

ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา 

ร้อยละ 
80 

บริหารและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

เพ่ือจัดการศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ร้อย
ละ 80 

1. บริหารสนับสนุน
การเรียนการสอน 

    นักศึกษา 1,006,000 วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 
ไตรมาสที ่

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาฯ (ด้าน
วิทยาศาสตร์) 

แผนไทยและสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

2. จัดซื้อชุดหุ่นฝึกการ
วัดความดันโลหิต 

การแพทย์
แผนไทย 

  ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา 

ร้อยละ 
80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

จัดท าแผนการวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยแบบบูรณาการครบ
วงจรและการติดตาม
ประเมินผล 

ร้อยละโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
80 

    บุคลากร 40,000 รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการท าวิจัยและ
การส่งเสริม 

เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย ร้อยละจ านวนทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกท่ีได้รับ 

ร้อยละ 
70 

    บุคลากร 971,200 รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

ร้อยละของเงินทุนวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
เงินทุนที่ได้รับทั้งหมด 

ร้อยละ 
30 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

แพทย์แผนไทย
เพ่ือสุขภาพกาย
และใจ 

1. ส่งเสริม
อนุรักษ์และ
เผยแพร่มวย
ไทยสู่สากล 
2. เพ่ือน า
ความรู้และ
ประสบการณ์
จากการ
ให้บริการ
วิชาการมาใช้
ในการพัฒนา/
บูรณาการการ
เรียนการสอน
และการวิจัย 
3. เพ่ือ
ส่งเสริม

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

130 คน กิจกรรมที่ 1 ออกหน่วยแพทย์
แผนไทย 
กิจกรรมที่ 2 ออกหน่วยแพทย์
แผนไทย 
กิจกรรมที่ 3 อบรมความรู้
สมุนไพร 

    ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี 

81,600 สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย ความพึงพอใจ ร้อยละ 

80 

อบรมมวยไทย
ให้บุคลากรของ
รัฐและเอกชน 
การออกก าลัง
กายด้วยศิลปะ
มวยไทย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

80 คน -     บุคลากรของ
รัฐและเอกชน 

81,600 สาชาวิชา
มวยไทย
ศึกษาและ
พลศึกษา 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
80 

การส่งเสริมสุข
ภาวะเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

50 คน -     ประชาชน
บ้านนาขุน
แสน จังหวัด
ราชบุรี 

81,600 สาชาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ ความพึงพอใจ ร้อยละ 

80 
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สุขภาพแก่
ชุมชนในบ้านนา
ขุนแสน จังหวัด
ราชบุรี 

คุณภาพของ
ประชาชน 
4. สร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
กับชุมชน/
องค์กร 
5. มีการ
บริการ
วิชาการท่ีเป็น
เลิศ  
 
 

ส่งเสริมอนุรักษ์
เผยแพร่มวย
ไทย การแพทย์
แผนไทย และ
สาธารณสุข
ศาสตร์สู่สากล 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

260 คน กิจกรรมที่ 1 สัมมนามวยไทย
นานาชาติ 
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันชกมวยไทย
เพ่ือเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทย 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายมวยไทยพัฒนา
เด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยสู่สากล 
กิจกรรมที่ 5 อบรมศิลปะการ
ต่อสู้มวยไทยส าหรับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
กิจกรรมที่ 6 อบรมมวยไทย
ส าหรับชาวต่างชาติ 
กิจกรรมที่ 7 ค่ายความรู้สมุนไพร
ชุมชน 

    ประชาชน
ทั่วไป, 
เยาวชน, 
เจ้าหน้าที่
ต ารวจ, ชาว
ต่างประเทศ 

680,000 วิทยาลัย
มวยไทย
ศึกษาฯ ความพึงพอใจ ร้อยละ 

80 
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กิจกรรมที่ 8 ภูมิปัญญาไทย
สัญจร (สุขภาพดีวิถีไทย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and Culture) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

ไหว้ครูแพทย์
แผนไทย 

เพ่ือแสดง
ความเคารพ
ยอมรับนับถือ
ครูบาอาจารย์
ผู้มีพระคุณ
อย่างจริงใจ 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 -     นักศึกษา - สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย 

เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 
21 (สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์) 

กิจกรรมที่ 4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (วันมหิดล) 
 

    นักศึกษา 4,100 
 
 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 9 สืบสานวัฒนธรรม
ไทยวันผู้สูงอายุ 

    นักศึกษา 15,470 สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ไหว้ครูนายขนม
ต้ม 

-     นักศึกษา - สาขาวิชา
มวยไทยฯ 

  



21 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ไตรมาสที ่
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

1. เพ่ือให้บุคลากร
มีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการสอน
และพัฒนา
นักศึกษา 
2. เพ่ือให้บุคลากร
แสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ เป็นประจ า 
รับฟังความคิดเห็น 
ใจกว้าง และ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 50     อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 120,000 วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาฯ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
สามารถถ่าย
ถอดความรู้/
ประสบการณ์
ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเอง 

80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ (Quality Environment) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

บริหารจัดการ
ส านักงาน
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สู่องค์กร
น่าอยู่ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตามที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 ปรับปรุงภูมิทัศน์สู่องค์กรน่าอยู่     อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา 

26,370 วิทยาลัย
มวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์
แผนไทย 

การบริหาร
จัดการ
เป็นไป
อย่างม
ประสิทธิภา
พ 

ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ นานาชาติอย่างมีคุณภาพ   

(Quality Preparing to ASEAN Community) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวย
ไทยฯ (อบรมภาษาอังกฤษ) 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถใน
การฟังและพูดภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 86 คน     นักศึกษา 21,000 วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ  

(Quality Digital for Education Economy and Society) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

พัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย 

1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนการสอนและ
ทักษะแนวทางที่มี
คุณภาพ 
4. เพ่ือสร้าง
คุณภาพและขีด
ความสามารถของ
บัณฑิตไทยให้มีองค์
ความรู้ในวิชาชีพ 
พร้อมส าหรับการ
แข่งขันในอนาคต 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

520 คน กิจกรรมที่ 5 อบรม
สารสนเทศในงาน
สาธารณสุขชุมชน 
กิจกรรมที่ 6 นวัตกรรม
ทางด้านสาธารณสุข 
 

    นักศึกษา 163,880 สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
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บริหารและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาฯ 
(ด้าน
สังคมศาสตร์) 

เพ่ือจัดการศึกษา
สาขาวิชามวยไทย
ศึกษา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ร้อยละ 80       53,600 วิทยาลัย
มวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์
แผนไทย 

ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา 

ร้อยละ 80 

บริหารและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาฯ 
(ด้าน
วิทยาศาสตร์) 

เพ่ือจัดการศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยและ
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ร้อยละ 80 1. บริหารสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
2. จัดซื้อชุดหุ่นฝึกการวัด
ความดันโลหิต 

     1,006,000 วิทยาลัย
มวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์
แผนไทย 

ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา 

ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  

(Quality Management) 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา 

ไตรมาสที ่
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

บริหารจัดการ
ส านักงานวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

1. เพ่ือการบริหารและพัฒนา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาสร้างคุณภาพและ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ
สอนและทักษะแนวทางที่มี
คุณภาพ 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาฯ 

การตรวจ
ประเมิน 

3 ครั้ง การตรวจประเมินการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
สาขาวิชา 

    อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 

33,000 วิทยาลยัมวย
ไทยศึกษาฯ 

ผลการ
ประเมิน 

3.51 

การตรวจ
ประเมิน 

1 ครั้ง การตรวจประเมิน
คุณภาพระดับวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

     18,000 วิทยาลยัมวย
ไทยศึกษาฯ 

ผลการ
ประเมิน 

3.51 

จ านวน
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

160 คน การเตรียมความพร้อม
ปรับความรู้พ้ืนฐาน
ส าหรับนักศึกษาใหม่ 

     24,000 วิทยาลยัมวย
ไทยศึกษาฯ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
80 

 


