
 
 

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 
 
 

                                                                              



 - 4 - 

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 

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



 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเชิงรุก  รหัสโครงการ 6341000001 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     กลยุทธ์ 0401, - 
     ตัวช้ีวัดที่ - 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 
     ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร/พัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้มีคุณภาพจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีทรัพยากรที่คุณภาพ ซึ่งทรัพยากรด้านบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ การจัดการเรียนการสอน และการ
บริหาร/พัฒนามีประสิทธิภาพ ไดแก่ การสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ ความสามารถ 
ดังนั้นการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ก็เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาสร้างคุณภาพและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ  4.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  
8. รูปแบบกิจกรรม  
 บริหารและพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา/ส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ และพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
9. สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
10.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทยเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

   2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
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   1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คะแนน 4 
   2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

11.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม (Output) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด(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. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

เครือข่าย 0.00 0.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมภายหลังการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือมากกว่าเท่ากับ 

คะแนน 0.00 0.00 3.51 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน” 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. บริหารจัดการ
ส านักงานวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
มากกว่าเท่ากับ 

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 
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4. ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 

คะแนน 3.51 0.00 0.00 3.51 

5. ประชุมอาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละผู้เข้าร่วมโครงการ 

แผน 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

7. สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/
ค่าโดเมนเนม/ค่า
อินเตอร์เน็ต) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ช าระค่าโทรศัพท์/ค่า
โดเมนเนม/ค่า
อินเตอร์เน็ต 

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ใช้งานโทรศัพท์/ค่าโดเมน
เนม/ค่าอินเตอร์เน็ต 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
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8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์
สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ชึ้น 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับบริการไม่
น้อยกว่า 

คะแนน 3.51 0.00 0.00 0.00 

9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาประสบการณ์แก่
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าของวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนบัณฑิตใหม่ 
คณาจารย์และนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
หลักสูตรเข้ารับการทวน
สอบ 

หลักสูตร 3.00 0.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ทวนสอบเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

11. ประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษาของ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 

12. การประชุมก ากับ
ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 
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13. ส านักงานสีเขียว 
(Green Office) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) ทางด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติอย่างน้อย 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คะแนน 3.51 0.00 0.00 0.00 

14. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่
น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 3.51 0.00 0.00 

15. บริหารจัดการ
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนัก
แก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามีทักษะ
การจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการ
สื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะและทัศนคติท่ีเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมโลก ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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) 
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1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน” 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

กิจกรรม 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 

3. บริหารจัดการ
ส านักงานวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาฯ 

กิจกรรม 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

4. ประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 

กิจกรรม 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

5. ประชุมอาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

กิจกรรม 12,460.00 3,115.00 3,115.00 3,115.00 3,115.00 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564” 

กิจกรรม 33,640.00 0.00 0.00 0.00 33,640.00 

7. สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่า
โทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/
ค่าอินเตอร์เน็ต) 

กิจกรรม 66,000.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 

8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์
สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

กิจกรรม 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 
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9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์
แก่นักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เก่าของวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

กิจกรรม 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ประจ าปีการศึกษา 
2562 

กิจกรรม 19,500.00 9,750.00 0.00 9,750.00 0.00 

11. ประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษาของ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 

กิจกรรม 19,000.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 

12. การประชุมก ากับ
ติดตาม การจดัการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning 

กิจกรรม 7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 

13. ส านักงานสีเขียว 
(Green Office) 

กิจกรรม 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

14. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

กิจกรรม 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

15. บริหารจัดการ
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

กิจกรรม 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

14. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
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1. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการ 
จ านวน 4.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 
ครั้ง X งบประมาณ 250.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 1000.00 บาท 
    2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ไปประชุมเครือข่าย จ านวน 3.00 ครั้ง 
X ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
2000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 6000.00 
บาท 
    3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 10.00 คน X ระยะเวลา 3.00 
มื้อ X งบประมาณ 100.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3000.00 บาท 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศและต่างประเทศ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท  

ใช้สอย 10,000.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน” วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
1.00 คน X ระยะเวลา 12.00 ชั่วโมง 
X งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 7200.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
มื้อ X งบประมาณ 80.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 4800.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 4.00 
มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3000.00 บาท 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน” วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท  
 

ตอบแทน,ใช้สอย 15,000.00 
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3. บริหารจัดการส านักงานวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาฯ 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าใช้จ่ายส าหรับแก้ปัญหา
วิทยาลัยฯ จ านวน 4.00 ครั้ง X 
ระยะเวลา 1.00 ปี X งบประมาณ 
2500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 10000.00 
บาท 
โครงการบริหารจัดการส านักงาน
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

ใช้สอย 10,000.00 

4. ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ 
จ านวน 2.00 ครั้ง X ระยะเวลา 1.00 
งาน X งบประมาณ 6000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 12000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 15.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
มื้อ X งบประมาณ 100.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3000.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 15.00 คน X ระยะเวลา 4.00 
มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2100.00 บาท 
    3. ค่าพาหนะประชุมคณะกรรมการ
ฯ จ านวน 2.00 ครั้ง X ระยะเวลา 
1.00 งาน X งบประมาณ 1450.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 2900.00 บาท 
โครงการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 20,000.00 
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5. ประชุมอาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 4.00 
มื้อ X งบประมาณ 75.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 9000.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 4.00 
มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3000.00 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
    1. สมุด จ านวน 9.00 เล่ม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
15.00บาท รวมทั้งสิ้น = 135.00 บาท 
    2. ปากกา จ านวน 1.00 ด้าม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
7.00บาท รวมทั้งสิ้น = 7.00 บาท 
    3. ดินสอ 2B (50 ด้าม) จ านวน 
2.00 กล่อง X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 159.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
318.00 บาท 
โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,460 บาท  

ใช้สอย,วัสดุ 12,460.00 
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6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564” 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
1.00 คน X ระยะเวลา 21.00 ชั่วโมง 
X งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 12600.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1.00 ป้าย 
X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
1000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 1000.00 
บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 3.00 
มื้อ X งบประมาณ 100.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 9000.00 บาท 
    3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 6.00 
มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 6300.00 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
    1. กระดาษ A4 80 แกรม จ านวน 
4.00 กล่อง X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 550.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
2200.00 บาท 
    2. หมึก HP 85A จ านวน 1.00 
ตลับ X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 2540.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 2540.00 บาท 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564” 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,640 บาท  

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

33,640.00 
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7. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่า
อินเตอร์เน็ต) 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าเช่าโดเมน website/ค่า
โทรศัพท์/ค่า Internet จ านวน 12.00 
เดือน X ระยะเวลา 1.00 ปี X 
งบประมาณ 5500.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 66000.00 บาท 
โครงการสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมน
เนม/ค่าอินเตอร์เน็ต) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท  

ใช้สอย 66,000.00 

8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการ
สร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตร จ านวน 750.00 แผ่น X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
10.00บาท รวมทั้งสิ้น = 7500.00 
บาท 
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการ
สร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท  

ใช้สอย 7,500.00 
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9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าของวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 250.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 มื้อ X งบประมาณ 50.00บาท 
รวมทั้งสิ้น = 12500.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 250.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท 
รวมทั้งสิ้น = 6250.00 บาท 
    3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ขนของจัดกิจกรรม 3 สาขาฯ จ านวน 
3.00 สาขา X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 1000.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 3000.00 บาท 
    4. ค่าปา้ยไวนิลแสดงความยินดี 
จ านวน 3.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 
ครั้ง X งบประมาณ 1500.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 4500.00 บาท 
    5. ค่าถ่ายเอกสารสรุปผลเข้าเล่ม
โครงการ จ านวน 7.00 เล่ม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
250.00บาท รวมทั้งสิ้น = 1750.00 
บาท 
 
ค่าวัสดุ 
    1. ค่าวัสดุจัดซุ้มต้อนรับบัณฑิต 
จ านวน 1.00 ครั้ง X ระยะเวลา 1.00 
วัน X งบประมาณ 7000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 7000.00 บาท 
โครงการต้อนรับบัณฑิต แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท  

ใช้สอย,วัสดุ 35,000.00 
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10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ 
ประจ าปีการศึกษา 1/2562 จ านวน 
15.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
9000.00 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ 
ประจ าปีการศึกษา 2/2562 จ านวน 
15.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
9000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จ านวน 
15.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 100.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
1500.00 บาท 
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปี
การศึกษา 2562 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท  
 

ตอบแทน,ใช้สอย 19,500.00 
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11. ประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษาของวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าท่ีพักจ านวน ๓ ห้อง จ านวน 
3.00 ห้อง X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 1400.00บาท รวมทั้งสิ้น 
= 4200.00 บาท 
    2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ไปราชการ จ านวน 3.00 ครั้ง X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
3000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 9000.00 
บาท 
    3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
จ านวน 6.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
วัน X งบประมาณ 240.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2880.00 บาท 
    4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
จ านวน 5.00 คน X ระยะเวลา 4.00 
วัน X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2400.00 บาท 
    5. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1.00 
ครั้ง X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 520.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
520.00 บาท 
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท  

ใช้สอย 19,000.00 

12. การประชุมก ากับติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 25.00 คน X ระยะเวลา 
10.00 มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท 
รวมทั้งสิ้น = 6250.00 บาท 
    2. ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1.00 
ครั้ง X ระยะเวลา 1.00 งาน X 
งบประมาณ 750.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
750.00 บาท 
โครงการการประชุมก ากับติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท  

ใช้สอย 7,000.00 
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13. ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
1.00 คน X ระยะเวลา 2.00 ชั่วโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
1200.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 1.00 
มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 750.00 บาท 
    2. ค่าท าสรุปรูปเล่มโครงการ 
จ านวน 2.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 
ครั้ง X งบประมาณ 100.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 200.00 บาท 
    3. ค่าท าป้ายอะคริลิกติดบริเวณส
วิตไฟและสวิตแอร์ จ านวน 18.00 ป้าย 
X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
100.00บาท รวมทั้งสิ้น = 1800.00 
บาท 
    4. ค่าท าป้ายสติ๊กเกอร์ติดถังขยะ
เพ่ือแยกประเภทขยะ จ านวน 21.00 
แผ่น X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
1050.00 บาท 
โครงการส านักงานสีเขียว (Green 
Office)บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 5,000.00 
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14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
2.00 คน X ระยะเวลา 3.00 ชั่วโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
3600.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 1.00 
มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3600.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2100.00 บาท 
    3. ค่าเข้าเล่มสรุปเอกสาร จ านวน 
4.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 175.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
700.00 บาท 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 10,000.00 

15. บริหารจัดการสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
จ านวน 10.00 คน X ระยะเวลา 
10.00 มื้อ X งบประมาณ 100.00บาท 
รวมทั้งสิ้น = 10000.00 บาท 
โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท  

ใช้สอย 10,000.00 

  รวมทั้งสิ้น 280,100.00 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งท่ีต้องการประเมิน 
 1. แบบส ารวจความพึงพอใจ
2.แบบสอบถาม
3.รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรม
4. รายงานความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเองหลังจากท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม
 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

รวบรวมข้อมูลและผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลโครงการ และการก ากับติดตามผลที่ได้รับของ
โครงการ
 
      ผู้ประเมิน  
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วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
 

 
 

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

           (ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง)                                                                                
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

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

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ ประกันคณุภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  ประจ าปีการศึกษา 2562  รหัสโครงการ 6341000003 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     กลยุทธ์ 0401, - 
     ตัวชี้วัดที่ - 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     งาน/โครงการ  งานบริหารจดัการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษา 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแห่งและรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
ตนเองให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา มาตรฐานใดที่ท าไดด้ีแล้วก็ต้องรกัษาให้ดีขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการภายในและ
คุณภาพผู้เรยีน ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างเพียงพอก็จะส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรของ
ระดับคณุภาพไว้ให้มีความยั่งยืน  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อด าเนินการตรวจประกันคณุภาพระดับหลักสูตร
  2. เพื่อด าเนินการตรวจประกันคณุภาพระดับคณะ
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมาย 
1.  เชิงปริมาณ
   1.1 หลักสูตรรับการตรวจประเมิน จ านวน 3 หลักสูตร  
      2. เชิง
คุณภาพ
   2.1 หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน ท้ัง 3 หลักสูตร
   2.2 ได้รับผลการประเมิน
ระดับ 4.00 ขึ้นไป  
8. รูปแบบกิจกรรม  
 ขั้นที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
  1 ประสานงานการด าเนินการโครงการ ไตร
มาสที่ 3 
  2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ไตรมาสที่ 3 
  3 ประชุมผูม้ีส่วนร่วมและผูเ้กี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดกรอบงาน แนวทางการจัดการเข้าร่วม ไตรมาสที่ 4    4 ตรวจประเมินประกันคณุภาพ   ไตรมาสที่ 4   5
 การก ากับ ติดตาม และการรายงาน ไตรมาสที่ 4 
9. สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานประกันคณุภาพ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. คะแนนประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไม่น้อยกว่า คะแนน 4 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม (Output) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
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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. ประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทยระดับ
คณะ  ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การ
ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย ผ่านการ
ประเมินระดับ 

คะแนน 0.00 0.00 3.51 0.00 

2. ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย  ประจ าปี การศึกษา 
2562 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
หลักสตูรที่รับการตรวจ
ประเมิน 

หลักสูตร 0.00 0.00 3.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
หลักสตูรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน  
3 หลักสูตร อยูใ่นระดับ 

คะแนน 0.00 0.00 3.51 0.00 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมนิในระดับด
ี  2.  มาตรฐานที่ยังไมไ่ดร้ับการรับรองจะได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในรอบ
ต่อไป
  3.  วิทยาลัยฯทราบจดุเด่นและจุดด้อยของตนเองและสามารถการน าไปพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถดัไป   4.  มีความพร้อมในการ
รับการประเมินประกันคณุภาพทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก   5.  คณะเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของชุมชน   
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. ประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผน
ไทยระดับคณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

กิจกรรม 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

2. ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย  
ประจ าปี การศึกษา 2562 

กิจกรรม 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 
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14. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ

ครุภณัฑ์/รูปแบบรายการทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1. ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
จ านวน 1.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 3500.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
3500.00 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 3.00 
คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
2500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 7500.00 บาท 
    3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 
จ านวน 1.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 3000.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
3000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) 
กรรมการ จ านวน 4.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 ครั้ง X งบประมาณ 1000.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 4000.00 บาท 
โครงการประกันคณุภาพการศึกษา วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยระดับ
คณะ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 18,000 บาท 

ตอบแทน,ใช้สอย 18,000.00 
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2. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบั
หลักสตูร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย  ประจ าปี การศึกษา 
2562 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
จ านวน 3.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 3500.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
10500.00 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 3.00 
คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
2500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 7500.00 บาท 
    3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 
จ านวน 3.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 3000.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
9000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) 
กรรมการ จ านวน 5 คนๆละ 1,000 บาท 
จ านวน 6.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 1000.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
6000.00 บาท 
โครงการประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย  ประจ าปี การศึกษา 
2562 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 33000.00 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 33,000.00 

    

    

  รวมทั้งสิ้น 51,000.00 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  การรับผลการตรวจประเมินประกนัคุณภาพระดับหลักสูตรและระดบัคณะ
 
      วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  

1. สาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ไดร้ับการตรวจประเมินประกันคณุภาพระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการ
2. 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รบัการตรวจประเมินประกันคณุภาพระดับหลักสตูรจากคณะกรรมการ
3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไดร้ับการ
ตรวจประเมินประกันคณุภาพระดบัหลักสตูรจากคณะกรรมการ 4. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพระดับคณะจากคณะกรรมการ 
      ผู้ประเมิน  

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
 
 
 

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

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

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

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  รหัสโครงการ 6341000004 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0301, - 
     ตัวชี้วัดที่ - 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     งาน/โครงการ  งานจัดการศกึษา/พัฒนานักศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างทักษะความรู้ ความช านาญ ความสามารถในศาสตร์
แพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบมาตรฐาน TQF สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรูท้ี่ได้เรยีนมาน าไปใช้ในแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและให้นักศึกษาได้มีการพฒันาตนเอง พัฒนาความเป็นเลิศในวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีมีคุณภาพ  เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ การคดิเชิงเหตผุลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน  มีทักษะการจัดการที่สามารถปฏิบตัิงานด้วยตนเองโดย
อิสระ และปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  และในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งความรู้ในการฝึก
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรูด้้วยตนเอง  มีทักษะและทัศนคตทิี่เป็นสากล สามารถปฏิบตัิงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งต้องยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมคณุลักษณะ
บัณฑิตดังกล่าวจึงเห็นควรจัดใหม้ีโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน  
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาปัจจัยการผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค
์ 

2.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
 
3.เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑติไทยใหม้ีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีมีคณุภาพและ สามารถสื่อสารได้ในระดบั

สากล  
7. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
  นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแหล่ง และสถานท่ี
ต่างๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
 
9. สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยไดฝ้ึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงท่ีมตี่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า คะแนน 4 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 
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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. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
นักศึกษามีองค์ความรู้ใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน
สาธารณสุขศาสตร ์

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
นักศึกษามีองค์ความรู้ใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน
สาธารณสุขศาสตร ์

ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
4 ด้าน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับบัณฑติวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง เป็นนัก
แก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคดิเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามีทักษะการจัดการที่สามารถ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระ และปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ   มีความสามารถติดตอ่สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมปีระสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
แหล่งความรู้ในการปฏิบตัิงานและการพัฒนาความรูด้้วยตนเองมีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ในประชาคมโลก ยึดมั่นในหลักคณุธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
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. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขนักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 

กิจกรรม 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 

2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 

กิจกรรม 58,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 

3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย 4 ด้าน 

กิจกรรม 48,600.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 
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14. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ

ครุภณัฑ์/รูปแบบรายการทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6.00 
คน X ระยะเวลา 5.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
18000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จ านวน 
8.00 คน X ระยะเวลา 4.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 120.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
3840.00 บาท 
    2. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปโครงการ 
จ านวน 2.00 เล่มม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง 
X งบประมาณ 80.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
160.00 บาท 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 22,000 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 22,000.00 

2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 16.00 
คน X ระยะเวลา 5.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
48000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จ านวน 
8.00 คน X ระยะเวลา 8.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 120.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
7680.00 บาท 
    2. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปโครงการ 
จ านวน 10.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง 
X งบประมาณ 232.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
2320.00 บาท 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 58,000 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 58,000.00 
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3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวชิา
การแพทย์แผนไทย 4 ด้าน 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 73.00 
ช่ัวโมง X ระยะเวลา 1.00 งาน X 
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
36500.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดนิทางไป
ราชการ จ านวน 1.00 กิจกรรม X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
10260.00บาท รวมทั้งสิ้น = 10260.00 
บาท 
    2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จ านวน 
6.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 120.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
720.00 บาท 
    3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จ านวน 
4.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 240.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
960.00 บาท 
    4. ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1.00 ครั้ง X 
ระยะเวลา 1.00 งาน X งบประมาณ 
160.00บาท รวมทั้งสิ้น = 160.00 บาท 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 4 ด้าน 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 48,600 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 48,600.00 

    

  รวมทั้งสิ้น 128,600.00 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
  นักศึกษาได้ความรู้หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
      วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  

การทดสอบ การวัดผลประเมินจากการทดลองปฏิบตัิงานจริง จากท่ีนักศึกษาไดฝ้ึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
      ผู้ประเมิน  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
 
 

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

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

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

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  รหัสโครงการ 6341000006 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0301, - 
     ตัวชี้วัดที่ - 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
     งาน/โครงการ  งานจัดการศกึษา/พัฒนานักศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  ความรู้และคณุธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ  และ
นโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน   
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้เรยีนรู้และมีศักยภาพในทุกๆด้าน ทีม่ีความสอดคล้องกับสาขาท่ีนักศึกษาได้ศึกษา
อยู่ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้ ดังนั้น เพื่อผลิตบณัฑิตที่
มีคุณภาพและส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงเหน็ควรจัดให้มโีครงการผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสรมิคุณลักษณะบณัฑติที่พ่ึง
ประสงค์ ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเป็นต้น 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ 
 

2. เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
 
3. เพื่อส่งเสรมิการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ 
 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการแข่งขันในอนาคต  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ใน
รูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ หรือการสอนแบบมสี่วนร่วม เปน็ต้น 
9. สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
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10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 

   2. ร้อยละของการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาฯ เป็นบณัฑิตที่มีคณุภาพ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการด าเนินการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
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. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ตัดสินมวยไทย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าอบรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 3.51 0.00 0.00 

2. อบรมเตรยีมสอบครผูู้ช่วย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของจ านวนผู้เข้าโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 0.00 3.51 0.00 

3. อบรมเชิงปฎิบัตการสอน
มวยไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 3.51 0.00 0.00 

4. ศึกษาดูงานด้านมวยไทย 
(งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งท่ี 
16) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 0.00 3.51 0.00 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถ
ประยุกต์ทักษะการคดิเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคดิเชิงสร้างสรรค์ในการแกไ้ขปัญหามีทกัษะการจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วย
ตนเองโดยอสิระ และปฏิบัติงานรว่มกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มคีวามสามารถตดิต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการ 
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ปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ดว้ยตนเอง มีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมโลก 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
 
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. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ตัดสินมวยไทย 

กิจกรรม 17,450.00 0.00 17,450.00 0.00 0.00 

2. อบรมเตรยีมสอบครู
ผู้ช่วย 

กิจกรรม 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฎิบัตการสอน
มวยไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 19,800.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00 

4. ศึกษาดูงานด้านมวยไทย 
(งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้ง
ที่ 16) 

กิจกรรม 9,150.00 0.00 0.00 9,150.00 0.00 
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14. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ

ครุภณัฑ์/รูปแบบรายการทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตดัสินมวยไทย ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2.00 
คน X ระยะเวลา 10.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
12000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X งบประมาณ 
40.00บาท รวมทั้งสิ้น = 4800.00 บาท 
    2. ค่าป้ายไวนลิ จ านวน 1.00 ป้าย X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 500.00 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารสรุปกิจกรรมเข้าเลม่ 
จ านวน 3.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
150.00 บาท 
 
ค่าวัสด ุ
    1. 0 จ านวน 0.00 0 X ระยะเวลา 0.00 
0 X งบประมาณ 0.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
0.00 บาท 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวย
ไทย 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17450 บาท 

ตอบแทน,ใช้สอย 17,450.00 
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2. อบรมเตรยีมสอบครผูู้ช่วย ค่าตอบแทน 

    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2.00 วัน 
X ระยะเวลา 6.00 ช่ัวโมง X งบประมาณ 
600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 7200.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X งบประมาณ 
40.00บาท รวมทั้งสิ้น = 1600.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 
20.00 คน X ระยะเวลา 4.00 มื้อ X 
งบประมาณ 20.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
1600.00 บาท 
    3. ค่าป้ายไวนลิ จ านวน 1.00 ป้าย X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
450.00บาท รวมทั้งสิ้น = 450.00 บาท 
    4. ค่าถ่ายเอกสารสรุปเล่มกิจกรรม 
จ านวน 3.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
150.00 บาท 
โครงการอบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย        
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11,000 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 11,000.00 

3. อบรมเชิงปฎิบัตการสอนมวยไทย
ส าหรับชาวตา่งประเทศ 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2.00 
คน X ระยะเวลา 12.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
14400.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X งบประมาณ 
40.00บาท รวมทั้งสิ้น = 4800.00 บาท 
    2. ค่าป้ายไวนลิ จ านวน 1.00 ป้าย X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
450.00บาท รวมทั้งสิ้น = 450.00 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารสรุปกิจกรรมเข้าเลม่ 
จ านวน 3.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
150.00 บาท 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัตการสอนมวยไทย
ส าหรับชาวตา่งประเทศ 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 19,800 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 19,800.00 
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4. ศึกษาดูงานด้านมวยไทย (งานไหว้ครู
มวยไทยโลกครั้งท่ี 16) 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
(อาจารย์) จ านวน 1.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 วัน X งบประมาณ 240.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 240.00 บาท 
    2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
(พนักงานขับรถยนต์) จ านวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 240.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 240.00 บาท 
    3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ 
จ านวน 1.00 วัน X ระยะเวลา 1.00 วัน X 
งบประมาณ 8500.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
8500.00 บาท 
    4. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปเล่ม
กิจกรรม จ านวน 1.00 เลม่ X ระยะเวลา 
1.00 วัน X งบประมาณ 170.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 170.00 บาท 
โครงการศึกษาดูงานด้านมวยไทย (านไหว้ครู
มวยไทยโลกครั้งท่ี 16) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,150 บาทถ้วน 

ใช้สอย 9,150.00 

  รวมทั้งสิ้น 57,400.00 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
      วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  

(1) เก็บรวบรวมข้อมูลตามเทคนคิที่ก าหนดไว้  (2) ประมวลข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู  (3) จัดท าข้อเสนอแนะ (4) จัดท ารายงานสรุป  
(5) น าเสนอรายงาน
 
      ผู้ประเมิน  

สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศกึษา
 
 
 

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

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

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

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  รหัสโครงการ 6341000006 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ส าราญ สุขแสวง  หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ 0301, - 
     ตัวชี้วัดที่ - 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
     งาน/โครงการ  งานจัดการศกึษา/พัฒนานักศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  ความรู้และคณุธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ  และ
นโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน   
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้เรยีนรู้และมีศักยภาพในทุกๆด้าน ทีม่ีความสอดคล้องกับสาขาท่ีนักศึกษาได้ศึกษา
อยู่ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้ ดังนั้น เพื่อผลิตบณัฑิตที่
มีคุณภาพและส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงเหน็ควรจัดให้มโีครงการผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสรมิคุณลักษณะบณัฑติที่พ่ึง
ประสงค์ ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเป็นต้น 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ 
 

2. เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
 
3. เพื่อส่งเสรมิการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ 
 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการแข่งขันในอนาคต  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ใน
รูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ หรือการสอนแบบมสี่วนร่วม เปน็ต้น 
9. สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 



 - 34 - 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 

   2. ร้อยละของการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาฯ เป็นบณัฑิตที่มีคณุภาพ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. โครงการด าเนินการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
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. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ตัดสินมวยไทย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าอบรม 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 3.51 0.00 0.00 

2. อบรมเตรยีมสอบครผูู้ช่วย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของจ านวนผู้เข้าโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 0.00 3.51 0.00 

3. อบรมเชิงปฎิบัตการสอน
มวยไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 3.51 0.00 0.00 

4. ศึกษาดูงานด้านมวยไทย 
(งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งท่ี 
16) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คะแนน 0.00 0.00 3.51 0.00 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถ
ประยุกต์ทักษะการคดิเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคดิเชิงสร้างสรรค์ในการแกไ้ขปัญหามีทกัษะการจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วย
ตนเองโดยอสิระ และปฏิบัติงานรว่มกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มคีวามสามารถตดิต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการ 
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ปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ดว้ยตนเอง มีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมโลก 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
 
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. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ตัดสินมวยไทย 

กิจกรรม 17,450.00 0.00 17,450.00 0.00 0.00 

2. อบรมเตรยีมสอบครู
ผู้ช่วย 

กิจกรรม 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฎิบัตการสอน
มวยไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 19,800.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00 

4. ศึกษาดูงานด้านมวยไทย 
(งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้ง
ที่ 16) 

กิจกรรม 9,150.00 0.00 0.00 9,150.00 0.00 
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14. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/คณุลักษณะ

ครุภณัฑ์/รูปแบบรายการทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตดัสินมวยไทย ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2.00 
คน X ระยะเวลา 10.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
12000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X งบประมาณ 
40.00บาท รวมทั้งสิ้น = 4800.00 บาท 
    2. ค่าป้ายไวนลิ จ านวน 1.00 ป้าย X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 500.00 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารสรุปกิจกรรมเข้าเลม่ 
จ านวน 3.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
150.00 บาท 
 
ค่าวัสด ุ
    1. 0 จ านวน 0.00 0 X ระยะเวลา 0.00 
0 X งบประมาณ 0.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
0.00 บาท 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวย
ไทย 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17450 บาท 

ตอบแทน,ใช้สอย 17,450.00 



 - 37 - 
2. อบรมเตรยีมสอบครผูู้ช่วย ค่าตอบแทน 

    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2.00 วัน 
X ระยะเวลา 6.00 ช่ัวโมง X งบประมาณ 
600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 7200.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X งบประมาณ 
40.00บาท รวมทั้งสิ้น = 1600.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 
20.00 คน X ระยะเวลา 4.00 มื้อ X 
งบประมาณ 20.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
1600.00 บาท 
    3. ค่าป้ายไวนลิ จ านวน 1.00 ป้าย X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
450.00บาท รวมทั้งสิ้น = 450.00 บาท 
    4. ค่าถ่ายเอกสารสรุปเล่มกิจกรรม 
จ านวน 3.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
150.00 บาท 
โครงการอบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย        
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11,000 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 11,000.00 

3. อบรมเชิงปฎิบัตการสอนมวยไทย
ส าหรับชาวตา่งประเทศ 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2.00 
คน X ระยะเวลา 12.00 ช่ัวโมง X 
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
14400.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60.00 คน 
X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X งบประมาณ 
40.00บาท รวมทั้งสิ้น = 4800.00 บาท 
    2. ค่าป้ายไวนลิ จ านวน 1.00 ป้าย X 
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ 
450.00บาท รวมทั้งสิ้น = 450.00 บาท 
    3. ค่าถ่ายเอกสารสรุปกิจกรรมเข้าเลม่ 
จ านวน 3.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น = 
150.00 บาท 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัตการสอนมวยไทย
ส าหรับชาวตา่งประเทศ 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 19,800 บาท  

ตอบแทน,ใช้สอย 19,800.00 
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4. ศึกษาดูงานด้านมวยไทย (งานไหว้ครู
มวยไทยโลกครั้งท่ี 16) 

 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
(อาจารย์) จ านวน 1.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 วัน X งบประมาณ 240.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 240.00 บาท 
    2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
(พนักงานขับรถยนต์) จ านวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 240.00
บาท รวมทั้งสิ้น = 240.00 บาท 
    3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ 
จ านวน 1.00 วัน X ระยะเวลา 1.00 วัน X 
งบประมาณ 8500.00บาท รวมทัง้สิ้น = 
8500.00 บาท 
    4. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปเล่ม
กิจกรรม จ านวน 1.00 เลม่ X ระยะเวลา 
1.00 วัน X งบประมาณ 170.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 170.00 บาท 
โครงการศึกษาดูงานด้านมวยไทย (านไหว้ครู
มวยไทยโลกครั้งท่ี 16) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,150 บาทถ้วน 

ใช้สอย 9,150.00 

  รวมทั้งสิ้น 57,400.00 

15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
      วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  

(1) เก็บรวบรวมข้อมูลตามเทคนคิที่ก าหนดไว้  (2) ประมวลข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู  (3) จัดท าข้อเสนอแนะ (4) จัดท ารายงานสรุป  
(5) น าเสนอรายงาน
 
      ผู้ประเมิน  

สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศกึษา
 
 
 

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

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

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