
 
 

มหาวทิยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ดา้นสังคมศาสตร์)  รหัสโครงการ 6341000008 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ  สุขแสวง  หน่วยงาน วทิยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0301, - 
     ตัวช้ีวดัที ่- 
4. โครงการสอดคล้องกบัแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 
     ผลผลติ  รายการค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     งาน/โครงการ  งานจดัการศึกษา/พฒันานกัศึกษา 
5. หลกัการและเหตุผล 
 การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นแผลกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั หน่วยงาน วทิยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทยการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการแพทยแ์ผนไทยสาธารณชุมชนและ
สาธารณสุขศาสตร์ กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมของทุกสาขาวชิา รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในส่วนกลางท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพส าหรับการพฒันาคุณภาพบณัฑิตอยา่งเพียงพอ 
6. วตัถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น สนบัสนุนความพร้อมดา้นส่ิงจ าเป็นทางการศึกษาต่างๆส าหรับการจดัการสอน
และการผลิตบณัฑิตวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัศึกษาสาขาวชิามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. รูปแบบกจิกรรม  
 การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาสาขาวชิามวยไทยศึกษาและพลศึกษา  
วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. สถานทีด่ าเนินการ 
 วทิยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย 
10.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวช้ีวดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 
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   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 

11.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จของกจิกรรม (Output) 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.63 – มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 - มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63 - ก.ย.63) 

1. กิจกรรมส่วนท่ี 1 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
สังคมศาสตร์) (ไปพลางก่อน) 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ : จดัซ้ือวสัดุเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

คร้ัง 1 1 0 0 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ : นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัซ้ือวสัดุสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 80 0 0 

2. กิจกรรมส่วนท่ี 2 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
สังคมศาสตร์) 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ : จดัซ้ือวสัดุเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

คร้ัง 0 0 1 1 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ : นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัซ้ือวสัดุสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 0 0 80 80 

12. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.บณัฑิตวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
 2.การจดัการศึกษาของวทิยาลยั
มวยไทยศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการจดัการศึกษา 
13. แผนการด าเนินงาน   

กจิกรรม หน่วยนับ รวมทั้งส้ิน 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.63 – มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 – มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63 – ก.ย.63) 
1. กิจกรรมส่วนท่ี 1 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
สังคมศาสตร์) (ไปพลางก่อน) 

กิจกรรม 26,800.00 13,400.00 13,400.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมส่วนท่ี 2 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
สังคมศาสตร์) 

กิจกรรม 26,800.00 0.00 0.00 13,400.00 13,400.00 

       

14. งบประมาณทีใ่ช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ่้าย/คุณลกัษณะ

ครุภณัฑ/์รูปแบบรายการท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
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1. กิจกรรมส่วนท่ี 1 บริหารสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน (ดา้นสงัคมศาสตร์) (ไป
พลางก่อน) 

 
ค่าวสัดุ 
    1. กระดาษ Doble A จ านวน 15.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 600.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 9,000.00 บาท 
    2. อุปกรณ์กีฬา จ  านวน 20.00 รายการ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 800.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 16,000.00 บาท 
    3. สมุดโน๊ต จ านวน 72.00 เล่ม X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 25.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
1,800.00 บาท 
กิจกรรมส่วนท่ี 1 บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน (ดา้นสงัคมศาสตร์) (ไปพลางก่อน) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 26,800 บาท 

วสัดุ 26,800.00 

2. กิจกรรมส่วนท่ี 2 บริหารสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน (ดา้นสงัคมศาสตร์) 

 
ค่าวสัดุ 
    1. อุปกรณ์กีฬา จ  านวน 26.00 รายการ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 800.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 20,800.00 บาท 
    2. กล่องพลาสติกใส่เอกสาร จ านวน 10.00 ใบ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 350.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 3,500.00 บาท 
    3. ปากกา จ านวน 10.00 กล่อง X ระยะเวลา 1.00 
งาน X งบประมาณ 250.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
2,500.00 บาท 
กิจกรรมส่วนท่ี 2 บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน (ดา้นสงัคมศาสตร์)   
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 26,800 บาท 

วสัดุ 26,800.00 

    

    

  รวมทั้งส้ิน 53,600.00 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      ส่ิงทีต้่องการประเมิน 
 รายงานผลการด าเนินงาน 
      วธีิทีใ่ช้ในการประเมิน  

รายงานความพึงพอใจ 
      ผู้ประเมิน  

คณบดีวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
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ลงช่ือ.....................................................ผูข้ออนุมติัโครงการ 
           (ผศ.ดร.ส าราญ  สุขแสวง)                                                                                

ลงช่ือ.....................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (..................................................)       
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มหาวทิยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ดา้นวทิยาศาสตร์)  รหัสโครงการ 6341000007 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วทิยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0301, - 
     ตัวช้ีวดัที ่- 
4. โครงการสอดคล้องกบัแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 
     ผลผลติ  รายการค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     งาน/โครงการ  งานจดัการศึกษา/พฒันานกัศึกษา 
5. หลกัการและเหตุผล 
 การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นแผลกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั หน่วยงาน วทิยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทยการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการแพทยแ์ผนไทยสาธารณชุมชนและ
สาธารณสุขศาสตร์ กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมของทุกสาขาวชิา รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในส่วนกลางท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพส าหรับการพฒันาคุณภาพบณัฑิตอยา่งเพียงพอ 
6. วตัถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น สนบัสนุนความพร้อมดา้นส่ิงจ าเป็นทางการศึกษาต่างๆส าหรับการจดัการสอน
และการผลิตบณัฑิตวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และนกัศึกษาสาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 
8. รูปแบบกจิกรรม  
 การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และนกัศึกษา
สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. สถานทีด่ าเนินการ 
 วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
10.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวช้ีวดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
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เชิงปริมาณ   

   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 80 

   2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 

11.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จของกจิกรรม (Output) 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.63 – มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 - มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63 - ก.ย.63) 

1. กิจกรรมส่วนท่ี 1 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
วทิยาศาสตร์) (ไปพลางก่อน) 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ : จดัซ้ือวสัดุเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

คร้ัง 1 1 0 0 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ : นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัซ้ือวสัดุสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 80 0 0 

2. กิจกรรมส่วนท่ี 2 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
วทิยาศาสตร์) 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ : จดัซ้ือวสัดุเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

คร้ัง 0 0 1 1 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ : นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัซ้ือวสัดุสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 0 0 80 80 

12. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. บณัฑิตวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
2. การจดัการเรียนการสอนของ
วทิยาลยัมวยไทยฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 
13. แผนการด าเนินงาน   

กจิกรรม หน่วยนับ รวมทั้งส้ิน 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.63 – มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 – มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63 – ก.ย.63) 
1. กิจกรรมส่วนท่ี 1 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
วทิยาศาสตร์) (ไปพลางก่อน) 

กิจกรรม 375,000.00 187,500.00 187,500.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมส่วนท่ี 2 บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน (ดา้น
วทิยาศาสตร์) 

กิจกรรม 375,000.00 0.00 0.00 187,500.00 187,500.00 

       

14. งบประมาณทีใ่ช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใชจ่้าย/คุณลกัษณะ

ครุภณัฑ/์รูปแบบรายการท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
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1. กิจกรรมส่วนท่ี 1 บริหารสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน (ดา้นวิทยาศาสตร์) (ไป
พลางก่อน) 

 
ค่าวสัดุ 
    1. กระดาษ Doble A จ านวน 40.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 650.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 26,000.00 บาท 
    2. หมึก HP Laserjet 83A จ านวน 6.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 2850.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 17,100.00 บาท 
    3. หมึก HP Laserjet 85A จ านวน 10.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 2850.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 28,500.00 บาท 
    4. หมึกถ่ายเอกสารสีด า จ  านวน 6.00 หลอด X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 4200.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 25,200.00 บาท 
    5. ปากกา จ านวน 15.00 กล่อง X ระยะเวลา 1.00 
งาน X งบประมาณ 250.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
3,750.00 บาท 
    6. แผน่ DVD จ านวน 10.00 กล่อง X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 350.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
3,500.00 บาท 
    7. กล่องพลาสติกใส่เอกสาร จ านวน 10.00 ใบ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 350.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 3,500.00 บาท 
    8. หมึกปร้ินขาวด า Brother จ านวน 10.00 กล่อง 
X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 1300.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 13,000.00 บาท 
    9. กระดาษโฟโต ้จ านวน 1.00 แพค X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 450.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
450.00 บาท 
    10. วสัดุส านกังาน จ านวน 100.00 รายการ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 200.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 20,000.00 บาท 
    11. วสัดุสนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวน 60.00 รายการ X ระยะเวลา 1.00 งาน X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งส้ิน = 36,000.00 
บาท 
    12. อุปกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน 200.00 
รายการ X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
740.00บาท รวมทั้งส้ิน = 148,000.00 บาท 
    13. สมุนไพรทางการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 
100.00 รายการ X ระยะเวลา 1.00 งาน X 
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งส้ิน = 50,000.00 
บาท 
บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ดา้น
วิทยาศาสตร์) (ไปพลางก่อน)  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 375,000 บาท 

วสัดุ 375,000.00 
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2. กิจกรรมส่วนท่ี 2 บริหารสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน (ดา้นวิทยาศาสตร์) 

 
ค่าวสัดุ 
    1. หมึกถ่ายเอกสารสี จ  านวน 6.00 หลอด X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 5600.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 33,600.00 บาท 
    2. กระดาษ Doble A จ านวน 50.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 650.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 32,500.00 บาท 
    3. กระดาษโฟโต ้จ านวน 12.00 แพค X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 450.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 5,400.00 บาท 
    4. ปากกาไวทบ์อร์ด จ านวน 24.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 300.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 7,200.00 บาท 
    5. ดินสอกด จ านวน 100.00 แท่ง X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 60.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
6,000.00 บาท 
    6. ยางลบ จ านวน 60.00 กอ้น X ระยะเวลา 1.00 
งาน X งบประมาณ 5.00บาท รวมทั้งส้ิน = 300.00 
บาท 
    7. ปากกาไฮไลท ์จ านวน 100.00 แทง่ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 20.00บาท รวม
ทั้งส้ิน = 2,000.00 บาท 
    8. สมุดบนัทึก จ านวน 50.00 เล่ม X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 65.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
3,250.00 บาท 
    9. อุปกรณ์ททางการแพทย ์จ านวน 200.00 
รายการ X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
740.00บาท รวมทั้งส้ิน = 148,000.00 บาท 
    10. สมุนไพรทางการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 
100.00 รายการ X ระยะเวลา 1.00 งาน X 
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งส้ิน = 50,000.00 
บาท 
    11. ฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 100.00 แผน่ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ทั้งส้ิน = 3,500.00 บาท 
    12. ถ่านอลัคาไลน์ จ  านวน 20.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 960.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 19,200.00 บาท 
    13. ซองขาว จ านวน 10.00 กล่อง X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งส้ิน = 
5,000.00 บาท 
    14. หมึก HP Laserjet 12A จ านวน 10.00 กล่อง 
X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 2750.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 27,500.00 บาท 
    15. วสัดุส านกังาน จ านวน 100.00 รายการ X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 300.00บาท 
รวมทั้งส้ิน = 30,000.00 บาท 
    16. สมุดโน๊ต จ านวน 62.00 เล่ม X ระยะเวลา 

วสัดุ 375,000.00 
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  รวมทั้งส้ิน 750,000.00 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      ส่ิงทีต้่องการประเมิน 
 รายงานผลการด าเนินงาน 
      วธีิทีใ่ช้ในการประเมิน  

รายงานความพึงพอใจ 
      ผู้ประเมิน  

คณบดีวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 
 

                                                                              
ลงช่ือ.....................................................ผูข้ออนุมติัโครงการ 
           (ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง)                                                                                

ลงช่ือ.....................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (..................................................)       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย  รหัสโครงการ 6341000010 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 0101, - 
     ตัวช้ีวัดที่ - 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
     งาน/โครงการ  มหาวิทยาลัยราขภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกที่มีจ านวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น รวมทั้งประเทศไทยซึ่งก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  ในปีพ.ศ. 2568 กอปกับในปัจจุบันครอบครัว
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าตายายและเครือญาติอ่ืน ๆ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1 เพ่ือสร้างหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย
 

2 เพ่ือให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย
 
3 เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้พัฒนา/บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้สูงอายุในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 1.สร้างหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย
 

2.ตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ 
 
3.ประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
 
4.ประเมินสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ
 
5.การก ากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย 
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10.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 
   2. ผู้สูงอายุมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 
   3. ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 
   4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม คะแนน 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งสมบูรณ์ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100 

 
11.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – 
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - 
ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 โรงเรียน
สร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
ศาสตร์พระราชาและภูมิ
ปัญญาไทย (ไปพลาง
ก่อน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีข้ึน 

ร้อยละ 80 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งสมบูรณ์ 

ร้อยละ 80 80 0 0 

2. กิจกรรมที่ 2 โรงเรียน
สร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
ศาสตร์พระราชาและภูมิ
ปัญญาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทาง
กายท่ีดีขึ้น 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งสมบูรณ์ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  

 2 ผู้สูงอายุมีรู้วิธีการดูแลสุขภาพตนเอง
  
 3 น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้พัฒนา/บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย
 

13. แผนการด าเนนิงาน   

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – 
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 – 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 – ก.ย.

63) 
1. กิจกรรมที่ 1 
โรงเรียนสร้างเสริมสุข
ภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ด้วยศาสตร์พระราชา
และภูมิปัญญาไทย  
(ไปพลางก่อน) 

กิจกรรม 167,300.00 95,300.00 72,000.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 
โรงเรียนสร้างเสริมสุข
ภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ด้วยศาสตร์พระราชา
และภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรม 687,100.00 0.00 0.00 343,550.00 343,550.00 
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14. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ

ครุภณัฑ์/รูปแบบรายการทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1. กิจกรรมที่ 1 โรงเรยีนสร้างเสรมิสุข
ภาวะผูสู้งอายุในชุมชนด้วยศาสตร์
พระราชาและภมูิปัญญาไทย (ไปพลาง
ก่อน) 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4.00 
คน X ระยะเวลา 18.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
43,200.00 บาท 
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2.00 
คน X ระยะเวลา 6.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
7,200.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ช่วง 
6 เดือนแรก) จ านวน 60.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 43,200.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ช่วง 6 
เดือนแรก) จ านวน 60.00 คน X ระยะเวลา 
12.00 มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 25,200.00 บาท 
    3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบสัมหาวิทยาลัย 
(กิจกรรมโรงเรยีนผูสู้งอายุ) จ านวน 1.00 คัน 
X ระยะเวลา 5.00 ครั้ง X งบประมาณ 
1000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000.00 บาท 
     
 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสด ุ

167,300.00 
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 4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบสัมหาวิทยาลัยใน

การศึกษานอกสถานท่ี(กิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอาย)ุ จ านวน 1.00 คัน X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 3000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3,000.00 บาท 
    5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถหกล้อ
มหาวิทยาลยั จ านวน 1.00 คัน X ระยะเวลา 
2.00 ครั้ง X งบประมาณ 1000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2,000.00 บาท 
    6. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ 
จ านวน 1.00 คน X ระยะเวลา 8.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 120.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
960.00 บาท 
    7. ค่าจ้างนักแสดงสาธติศิลปะแม่ไมม้วย
ไทย จ านวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 1.00 
ครั้ง X งบประมาณ 3000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3,000.00 บาท 
    8. ป้ายไวนิลให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพพร้อมขาตั้ง จ านวน 10.00 
ชุด X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
850.00บาท รวมทั้งสิ้น = 8,500.00 บาท 
    9. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โครงการ จ านวน 8.00 เล่ม X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 250.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2,000.00 บาท 
 
ค่าวัสด ุ
    1. เชือกถักมงคล จ านวน 2.00 กระสอบ 
X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
2150.00บาท รวมทั้งสิ้น = 4,300.00 บาท 
    2. ค่าอุปกรณส์่งเสริมสุขภาพ จ านวน 
1.00 งาน X ระยะเวลา 4.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 4010.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
16,040.00 บาท 
    3. เสื่อโยคะ จ านวน 10.00 แผ่น X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
370.00บาท รวมทั้งสิ้น = 3,700.00 บาท 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนสร้างเสริมสขุภาวะ
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและ
ภูมิปัญญาไทย (ไปพลางก่อน) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 167,300 บาท 
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2. กิจกรรมที่ 2 โรงเรยีนสร้างเสรมิสุข
ภาวะผูสู้งอายุในชุมชนด้วยศาสตร์
พระราชาและภมูิปัญญาไทย 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ 
จ านวน 4.00 คน X ระยะเวลา 60.00 
ช่ัวโมง X งบประมาณ 600.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 144000.00 บาท 
    2. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของ
ภายนอก จ านวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 
24.00 ช่ัวโมง X งบประมาณ 1200.00บาท 
รวมทั้งสิ้น = 28800.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
(กิจกรรมโรงเรยีนผูสู้งอายุ) จ านวน 110.00 
คน X ระยะเวลา 16.00 มื้อ X งบประมาณ 
120.00บาท รวมทั้งสิ้น = 211200.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (กิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุ) จ านวน 110.00 คน X 
ระยะเวลา 32.00 มื้อ X งบประมาณ 35.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 123200.00 บาท 
    3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
(ศึกษาดูงาน) จ านวน 110.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 79200.00 บาท 
    4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ศึกษาดู
งาน) จ านวน 110.00 คน X ระยะเวลา 
4.00 มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 15400.00 บาท 
    5. ค่าป้ายไวนลิ (ศึกษาดูงาน) จ านวน 
1.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 900.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
900.00 บาท 
     
 

ตอบแทน,ใช้สอย 687,100.00 
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 6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบสัมหาวิทยาลัย 

(ศึกษาดูงาน) จ านวน 1.00 คัน X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 15000.00บาท 
รวมทั้งสิ้น = 15000.00 บาท 
    7. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้มหาวทิยาลัย 
(ศึกษาดูงาน) จ านวน 1.00 คัน X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 4000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 4000.00 บาท 
    8. ค่าบ ารุงรถบัสมหาวิทยาลัย (ศึกษาดู
งาน) จ านวน 1.00 คัน X ระยะเวลา 2.00 
วัน X งบประมาณ 3000.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 6000.00 บาท 
    9. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถบัส (ศึกษา
ดูงาน) จ านวน 1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
วัน X งบประมาณ 240.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 480.00 บาท 
    10. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถตู้ (ศึกษา
ดูงาน) จ านวน 1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
วัน X งบประมาณ 240.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 480.00 บาท 
    11. ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (ศึกษาดูงาน) 
จ านวน 25.00 ห้อง X ระยะเวลา 1.00 คืน 
X งบประมาณ 1000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
25000.00 บาท 
    12. ค่าที่พักบุคลากร (ศึกษาดงูาน) 
จ านวน 5.00 ห้อง X ระยะเวลา 1.00 คืน X 
งบประมาณ 1800.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
9000.00 บาท 
    13. ค่าจัดท าเลม่รายงานผลการด าเนิน
โครงการ จ านวน 5.00 เล่ม X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 200.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 1000.00 บาท 
    14. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จ านวน 100.00 คน X ระยะเวลา 16.00 
ครั้ง X งบประมาณ 14.65บาท รวมทั้งสิ้น = 
23440.00 บาท 
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสร้างเสริมสขุภาวะ
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและ
ภูมิปัญญาไทย 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 687100  บาท 

  

    

  รวมทั้งสิ้น 854,400.00 
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งท่ีต้องการประเมิน 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
      ผู้ประเมิน  

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
 
 

                                                                              
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง)                                                                                
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
           (..................................................)       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ โครงการอนรุักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันส าคัญของไทย (วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ)  รหัสโครงการ 6341000009 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 0101, - 
     ตัวชี้วัดที่ - 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งาน/โครงการ  งานส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
5. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยด าเนินงานท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเล็งเห็นถึงความส าคญัและคุณคา่
ของศิลปะและวัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
อย่างมีรสนิยม ให้เกิดในจติส านึกและวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคณุค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทัง้ในเรื่อง
ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่  วิทยาลัยฯจึงมีนโยบายและการด าเนินงานท้ังในระดับบุคคล และสถาบัน โดยมีระบบกลไกเป็นหน่วย
ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานอนุรักษป์ระเพณีในลักษณะโครงการไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรไดต้ระหนักถึงพระคุณของผู้ประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ทั้ง 3 สาขา ตลอดจนถงึการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรยีนการสอนของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย   
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่ออนุรักษ์สืบสานพิธีไหว้คร
ู 

2. เพื่อน าความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น บูรณาการกบัการเรยีนการสอนอย่างมีคณุภาพ
 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เกา่ และนกัศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ 1 พิธีไหว้ครูมวยไทย (นายขนมต้ม)  
 

กิจกรรมที่ 2 พิธีไหว้ครูการแพทยแ์ผนไทย
 
กิจกรรมที่ 3 พิธีไหว้พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหดิล)
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครมูวยไทย (นายขนมต้ม) คน 200 
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครกูารแพทย์แผนไทย คน 100 
   3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหิดล) คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินการโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
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11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – 
ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – 
มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 - 
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 - ก.ย.

63) 
1. กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครู
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย (ไปพลาง
ก่อน) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 300.00 0.00 0.00 200.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 80.00 

       
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้อนุรักษ์สืบสานพิธีไหวค้ร
ู 

2. ได้น าความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกบัการเรยีนการสอนอย่างมีคณุภาพ 
3. ได้สร้างเครือข่ายกจิกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ตลอดจนเผยแพร่กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม   

13. แผนการด าเนินงาน   

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

รวมท้ังสิ้น 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงิน(บาท) 
ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.62 – ธ.ค.

62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.63 – มี.ค.

63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.63 – มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.63 – ก.ย.

63) 
1. กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครู
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย (ไป
พลางก่อน) 

กิจกรรม 42,000.00 30,000.00 0.00 0.00 12,000.00 
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14. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ

ครุภณัฑ์/รูปแบบรายการทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1. กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครูวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย (ไปพลาง
ก่อน) 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 400.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ 
X งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
20000.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 
200.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X 
งบประมาณ 25.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
5000.00 บาท 
    3. ค่าจ้างท าเครื่องบรวงสรวงคาว - 
หวาน จ านวน 1.00 ชุด X ระยะเวลา 1.00 
งาน X งบประมาณ 8000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 8000.00 บาท 
    4. ค่าจ้างท าบายศรีใบตองสด จ านวน 
1.00 ชุด X ระยะเวลา 1.00 งาน X 
งบประมาณ 1500.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
1500.00 บาท 
    5. ค่าเช่าบายศรสี าเร็จรูป จ านวน 1.00 
ชุด X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
1000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 1000.00 บาท 
    6. ป้ายไวนิล จ านวน 1.00 ป้าย X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 600.00 บาท 
    7. ค่าจัดท าเอกสารประกอบโครงการ
และรูปเลม่โครงการ จ านวน 1.00 ครั้ง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
700.00บาท รวมทั้งสิ้น = 700.00 บาท 
    8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 
200.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X 
งบประมาณ 10.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
2000.00 บาท 
 
ค่าวัสด ุ
    1. วัสดุตกแต่งสถานท่ี จ านวน 16.00 
รายการ X ระยะเวลา 1.00 งาน X 
งบประมาณ 200.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
3200.00 บาท 
กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครูวิทยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 42,000 บาท 

ใช้สอย,วัสด ุ 42,000.00 

 
 

 รวมทั้งสิ้น 42,000.00 
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 แบบประเมินความพึงพอใจ
 
      วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินความพึงพอใจ
 
      ผู้ประเมิน  

คณบดีและบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
 
 

                                                                              
ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมตัิโครงการ 

                         (ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง)        
 
 
                                                                         

 
ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

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


