
 

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและบรกิารวชิาการแกสังคม 
 

1.  ความสาํคญั 
 1.1 ยุทธศาสตรท่ี  1  สรางบณัฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองตอความตองการทองถิน่และการพฒันาประเทศ 
 1.2  เปาประสงค    เพ่ิมจํานวนนกัศึกษาและผูเขารับการอบรมใหสูงขึ้นอยางนอยรอยละ  5 
 1.3  กลยุทธท่ี  1.1  ขยายงานดานการฝกอบรมและใหการศึกษามวยไทยในรูปแบบตาง ๆ   
        กลยุทธท่ี  1.2  ขยายงานกับตางประเทศในรูปแบบตาง  ๆ 
                     กลยุทธท่ี  1.3  จัดตั้งศูนยเครอืขายการทดสอบและฝกอบรมการสอบใบประกอบโรคศิลปะ 
 กลยุทธท่ี  1.4  เรงขยายการจดัการศึกษาดานการแพทยแผนไทยในรูปแบบตาง ๆ 
                      กลยุทธท่ี  1.5  สรางเครือขายและใชทรพัยากรรวมกับหนวยงาน  องคกรอื่นได 
 กลยุทธท่ี  1.6  ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน  ทองถิ่น  และประเทศชาติ 
 1.4  รหัส  ตวัชี้วดั  และคาเปาหมาย  สมศ.  ก.พ.ร.  และสกอ.  
  1.4.1  รอยละของจํานวนนักศกึษาที่เพ่ิมขึน้  รอยละ  5,รอยละ  10,  รอยละ  15,  รอยละ  20  (ป พ.ศ. 2553 – 
2556) 
  1.4.2  กระบวนการบรกิารวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  (ขอ 14) 
  1.4.3  การเรยีนรูและการสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (ขอ 16) 
  1.4.4  จํานวนผูเขารับบรกิารวิชาการ (17) 
  1.4.5  จํานวนโครงการบริการวิชาการสังคม  (18) 
  1.4.6  งานบรกิารวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา  12  เดือน (19) 
2.  ชื่อโครงการ 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและบรกิารวิชาการแกสังคม 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การพฒันาประเทศที่เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจกอใหเกิดการขาดสมดุลระหวางวัตถุกับจติใจโดยเฉพาะ
สังคมไทยเริ่มเหินหางจากวฒันธรรมและภูมิปญญาไทย มากขึ้น  ในขณะทีร่ัฐบาลมนีโยบายในการสรางเสริมเอกลักษณ
และความเปนไทยในดานภมูิปญญาไทยซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรดานนี้   
ดังนั้นวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทยจึงมุงขยายโอกาสทางการศกึษาดานมวยไทยและการแพทยแผนไทย  
และภูมิปญญาไทยเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
4.  วัตถุประสงค  (ผลระยะยาว  Output) 
 4.1  เพ่ิมจํานวนนักศกึษาและผูเขารับการอบรมใหสูงขึ้นอยางนอยรอยละ  5 



 

 

 4.2  เพ่ิมการมสีวนรวมขององคกรตาง  ๆ  ในการพัฒนาดานวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาไทย 
 4.3  เพ่ิมพื้นท่ีในการแกไขปญหา  และพัฒนาดวยวฒันธรรมไทยและภมูิปญญาไทย 
5.  เปาประสงค  (Project Goals ระยะยาวของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา) 
 ป พ.ศ. 2553 รอยละของจํานวนนักศึกษาและผูเขารับการอบรมที่เพ่ิมขึน้  รอยละ  5 
 ป พ.ศ. 2554 รอยละของจํานวนนักศึกษาและผูเขารับการอบรมที่เพ่ิมขึน้  รอยละ  10 
 ป พ.ศ. 2555 รอยละของจํานวนนักศึกษาและผูเขารับการอบรมที่เพ่ิมขึน้  รอยละ  15 
 ป พ.ศ. 2556 รอยละของจํานวนนักศึกษาและผูเขารับการอบรมที่เพ่ิมขึน้  รอยละ  20 
6.  กลุมเปาหมาย  
 

กลุมเปาหมาย ปริมาณ ปญหาความเดือนรอนและการพัฒนา 
1. นักศกึษาปริญญาตรี  สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
2. นักศกึษาปริญญาตรี  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
3. นักศกึษาปริญญาตรี  สาขาวิชาสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
4. นักศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
5. นักศกึษาปริญญาเอก  สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
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- ขาดแคลนบุคลากรทีต่อบสนองดานภูมิ
ปญญาไทยและสุขภาพ 
- ขาดแคลนอุปกรณเพื่อฝกปฏิบัติในการเรียน
การสอน 

 
7.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ (Value Chain) 
 

โครงการตนน้ํา โครงการริเร่ิมรวมกัน โครงการปลายน้ํา 
1. โครงการมวยไทย 1. กรมพลศกึษา 

2. การกีฬาแหงประเทศไทย 
3. กระทรวงวัฒนธรรม 
4. สมาคม  องคกรที่เกี่ยวของกบัมวยไทย 

1. สถาบันการพลศึกษา 
2. สํานักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
3.  กรมพลศึกษา 
4.  สมาคม  องคกรที่เกี่ยวของกบัมวยไทย 

2. โครงการการแพทยแผนไทย 1. กระทรวงสาธารณสุข 
2.  สถาบันการแพทยแผนไทย 
3.  โรงพยาบาล  และสถานพยาบาลดาน
การแพทยแผนไทย 

1. โรงพยาบาลและสถานพยาบาลดานการแพทย
แผนไทย 
2. สถานประกอบการดานการแพทยแผนไทย 

 
 



 

 

8.  ผลผลิต  ผลลัพธ  และผลกระทบพรอมตวัชีว้ัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ  และผลกระทบ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (พรอมหนวยนับ) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลติ 

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 
2553-2556 ดังนี้  
  1.1  ปริญญาเอก  สาขาวิชามวยไทย
ศกึษา  จํานวนปละ  10  คน 
  1.2  ปริญญาโท  สาขาวิชามวยไทยศึกษา  
จํานวนปละ  15  คน 
  1.3  ปริญญาตรี  สาขาวิชามวยไทยศกึษา  
จํานวนปละ  10  คน 
  1.4  ปริญญาตรี  สาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย  จํานวนปละ  15  คน   
  1.5  ปริญญาตรี  สาขาวิชาสงเสริม
สุขภาพและอนามัยชุมชน 
จํานวนปละ  -  คน 

รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาอยางนอย
รอยละ  80  ของผูเขาเรียน 

สังคม  ทองถิ่น  และชุมชนที่มีคณุภาพ 

ผลลัพธ 

สังคม  ทองถิ่น  และชุมชนมีทรพัยากร
มนุษยดานมวยไทย  การแพทยแผนไทย  
และภูมิปญญาไทยเพื่อไวพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน 

  

ผลกระทบ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. สถานที่ดําเนินการของขอบเขตโครงการ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 
ศูนยการเรยีนรูในเมือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
ชุมชนกลุมเปาหมาย 
 

11.  วธิีดําเนนิการ 
 11.1  สํารวจปญหาและความตองการ 
 11.2  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 11.3  ดําเนินโครงการ  โดยมีโครงการดังนี้ 
  (1)  ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการ 
  (2)  ขออนุมัติหลักสูตร 
  (3)  ประชาสัมพันธรับนกัศึกษา 
  (4)  จัดการเรียนการสอน 
  (5)  ฝกอบรมกับเครือขาย  ชุมชน  สังคม  และกลุมปาหมาย 
  (6)  ติดตาม  และประเมินผล 
  (7)  รายงานประเมินผล 
 
12.  แผนปฏิบตัิงานและแผนการใชจายงบประมาณ   
 ใชงบประมาณทั้งส้ิน  จํานวน  50,000,000  บาท 
 

ประเด็นคาใชจายแตละหมวด 
คาใชจาย หมายเหต ุ

หนวยบริการ บาท รวม 
คาครุภัณฑ   10,000,000  
คาจาง  เงินเดือน   20,000,000  
คาใชสอย คาวัสดุ คาตอบแทน   20,000,000  
     
     
     
     
     
     



 

 

14.  แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. ความไมแนนอนของจํานวน
นักศกึษาและบุคลากร 
2. นโยบายของผูบริหาร 

1. กฏหมาย 
2. นโยบาย 
3. จํานวนนักศึกษา 
4. กลยุทธในการรับ
นักศกึษา 
5. บุคลากรและ
อาจารย 
6. การประกันคุณภาพ 
7. งบประมาณ 

1. จัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยง 

 4  ป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

14. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
 

การดําเนินงานหลัก ผลผลิต 
ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ตค.-กย. 53 ตค.-กย. 54 ตค.-กย. 55 ตค.-กย. 56 

11.1  สํารวจปญหาและความตองการ 
  
(2)  ขออนุมัติหลักสูตร 
 
(3)  ประชาสัมพันธรับนักศึกษา 
(4)  จัดการเรียนการสอน 
(5)  ฝกอบรมกับเครือขาย  ชุมชน  
สังคม  และกลุมปาหมาย 
(6)  ตดิตาม  และประเมินผล 
  (7)  รายงาน
ประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่ไดรบั
การอนุมตั ิ

 

 

 

 

 

 

จํานวน   

  

 

 

 

 

 

 

    

11.2  เขียนโครงการเพื่อขออนุมตัิ 
 

        

11.3  ดาํเนินโครงการ  โดยมีโครงการ
ดังนี้ 
 

        

         

         

         

         



 

 

         

         

         

         

         

         

         

 
 



 

 

15.  การตดิตาม  และประเมนิผล 
 Who 
 What 
 Where 
 When 
 Why 
 How to 
 How much 
16.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (Outcome)  ผลลพัธ 
17. ผูรับผดิชอบ  (ระบุ) 
 ผูเสนอโครงการ  ........................................................................................... 
 คณะทํางาน  ........................................................................................... 
 ผูติดตามโครงการ .......................................................................................... 
 เลขานกุารโครงการ .......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


