
 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ กองทุนส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ โครงการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000013 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาได ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและส่งเสริม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าว จึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการพฒันานกัศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพฒันาในดา้นต่างๆ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งรุ่นพี่กบัรุ่นนอ้งภายในวทิยาลยั
2. เพื่อสร้างความสามคัคี การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งรุ่นพี่กบัรุ่นนอ้งภายในวิทยาลยั
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ การมีน ้าใจนกักีฬา 4. เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการสืบสานกีฬาสานสมัพนัธ์ของวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 จดัโครงการ/กิจกรรม ใหแ้ก่นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. โครงการ กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมกีฬา CMT 
Sports day วิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

2. โครงการ   
กิจกรรมนกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย  (กิจกรรม
เขา้ร่วมกีฬาดอกคูณ
เกม วทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

3. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 
(กิจกรรมชุมนุม วมพ. 
จิตอาสาปันน ้าใจให้
นอ้ง) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

4. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  
(ปฐมนิเทศนกัศึกษา

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       



ใหม่ วทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 
 ระดบัความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 0 0 0       

5. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 
(พฒันาผูน้ านกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

6. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  
(เลือกตั้งนายก
องคก์ารนกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนการจดักิจกรรม 

คร้ัง 0 0 0       

 ความพึงพอใจ ร้อยละ 0 0 0       

7. โครงการ กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  
(สืบสานประเพณีวนั
สงกรานต ์วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       

 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

8. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       



(ส่งเสริมและพฒันา
บุคลิกภาพนกัศึกษาสู่
งานอาชีพ วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 
 ความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 0 0 0       

9. โครงการ   
กิจกรรมนกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย  (กิจกรรม
สัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ 
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0       

 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

74,600.00 0.00 0.00% 74,600.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. โครงการ กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมกีฬา CMT Sports day วิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

12,000 0 0.00 0  0  12,000  

2. โครงการ   กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมเขา้ร่วมกีฬาดอกคูณเกม 
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

12,000 0 0.00 0  0  12,000  

3. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั 9,600 0 0.00 0  0  9,600  



มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
(กิจกรรมชุมนุม วมพ. จิตอาสาปันน ้าใจ
ใหน้อ้ง) 
4. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ วทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

4,000 0 0.00 0  0  4,000  

5. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
(พฒันาผูน้ านกัศึกษาวทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

10,000 0 0.00 0  0  10,000  

6. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(เลือกตั้งนายกองคก์ารนกัศึกษาวทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

2,000 0 0.00 0  0  2,000  

7. โครงการ กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(สืบสานประเพณีวนัสงกรานต ์วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

5,000 0 0.00 0  5,000  0  

8. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(ส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา
สู่งานอาชีพ วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 

10,000 0 0.00 10,000  0  0  

9. โครงการ   กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

10,000 0 0.00 0  0  10,000  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 



ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ โครงการพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000010 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 หลกัการและเหตุผล/ท่ีมา/ปัญหา
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดั
การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมให้
เกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพือ่ใหน้กัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยไดเ้รียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาได้
ศึกษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ได ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน 
ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย ทั้ง 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดักิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบติั 
หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



9. ระยะเวลาด าเนินการ 
เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

2. เตรียมความพร้อม
ทกัษะดา้น
วิทยาศาสตร์ 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

3. เตรียมความพร้อม
นกัศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2562 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 150 150 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 80 0       

4. ปัจฉิมนิเทศ
นกัศึกษาปีการศึกษา 
2561 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ คน 100 100 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 80 0       

5. พฒันาทกัษะอาชีพ
ศิษยเ์ก่า 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

6. พฒันาคุณลกัษณะ จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม คน 0 0 0       



บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ โครงการ 

 ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

181,200.00 0.00 0.00% 181,200.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมทกัษะภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศึกษาวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 

60,500 0 0.00 60,500  0  0  

2. เตรียมความพร้อมทกัษะดา้น
วิทยาศาสตร์ 

32,500 0 0.00 32,500  0  0  

3. เตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2562 

36,400 36,400 0.00 0  0  0  

4. ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาปีการศึกษา 2561 14,200 14,200 0.00 0  0  0  

5. พฒันาทกัษะอาชีพศิษยเ์ก่า 7,800 0 0.00 7,800  0  0  

6. พฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

29,800 0 0.00 29,800  0  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 



ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ บริหารจดัการคณะวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยเชิงรุก รหัสโครงการ 6241000005 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
     กลยุทธ์ที่ 0601, S1 ส่งเสริมสนบัสนุนการแสดงความรับผดิชอบต่อการบริหารงานมหาวทิยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีส่งรายงานการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลทุก 6 เดือน 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการเรียนการสอน และการบริหาร/พฒันาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย ใหมี้คุณภาพจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีทรัพยากรท่ีคุณภาพ ซ่ึงทรัพยากรดา้นบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให ้การจดัการเรียนการสอน และการ
บริหาร/พฒันามีประสิทธิภาพ ไดแก่ การสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะ ความสามารถ 
ดงันั้นการพฒันานกัศึกษา อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ศกัยภาพเท่าทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วใน
ปัจจุบนั การสนบัสนุนการจดัการศึกษาดา้นความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ กเ็ป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการพฒันาการศึกษา 
เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อการบริหารและพฒันาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษาสร้างคุณภาพและพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์ 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและ
ทกัษะแนวทางท่ีมีคุณภาพ  4.เพื่อพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 บริหารและพฒันา/ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา/ส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะแนวทางท่ีมีคุณภาพ และพฒันา
ศกัยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



นบั รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ “การ
ทบทวนแผนกลยทุธ์ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) และจดัท า
แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

อาจารยแ์ละบุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบติังาน 

ร้อยละ 0 0 80       

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากร 

ร้อยละ 0 0 80       

2. อบรมเชิง
ปฏิบติัการ “การ
บริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 30 30 30       

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การบริหารความเส่ียง
ภายในองคก์ร 

ร้อยละ 80 80 0       

3. ทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

จ านวนสาขาวชิาท่ีไดรั้บ
การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละ 0 0 0       

 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการทวน
สอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละ 0 0 0       

4. ประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

คน 7 7 7       

 ความพึงพอใจใจการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละ 80 80 80       



5. ตอ้นรับบณัฑิตและ
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
เขา้ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0 0 80       

 ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 80       

6. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัหรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
เขา้รับความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 80 0       

 ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเขา้รับความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนั
หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 80 0       

7. สนบัสนุนการสอบ
ปลายภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 

จ านวนอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีสนบัสนุน
การด าเนินงานการสอบ
ปลายภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 

คน 0 0 0       

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากรท่ี
สนบัสนุนการ
ด าเนินงานการสอบ
ปลายภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ร้อยละ 0 0 0       

8. จดัประชุมอาจารย์
และบุคลากรประจ า
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษา 

จ านวนอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 

คน 26 26 26       

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากรท่ี
เขา้ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 80 80       

9. พฒันาส่ือการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วม
การพฒันาส่ือการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 

คน 26 26 26       



 ระดบัความพึงพอใจ
ของอาจารยท่ี์เขา้ร่วม
การพฒันาส่ือการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 

ร้อยละ 80 80 80       

10. บริหารจดัการ
สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 80 80 80       

 ความพึงพอใจของ
อาจารยใ์นการบริหาร
จดัการสาขา 

ร้อยละ 80 80 80       

11. ประชาสัมพนัธ์
องคก์รเชิงรุก 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 80 80       

 การประชาสัมพนัธ์
องคก์รเชิงรุกเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80       

12. บริหารจดัการ
ส านกังานวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาฯ 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 80 80 80       

 ร้อยลคัวามพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

ร้อยละ 80 80 80       

13. สนบัสนุน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่า
โดเมนเนม/ค่า
โทรศพัท/์
อินเตอร์เน็ต) 

การช าระค่าโดเมนเนม/
ค่าโทรศพัท/์
อินเตอร์เน็ต 

คร้ัง 3 3 0       

 การใชง้านโดเมนเนม/
โทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต 
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 80 80       

14. สนบัสนุนวสัดุ
ประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ คน 20 20 20       

 ร้อยละของอาจารยท่ี์
ส่งผลงานวิชาการ 

ร้อยละ 80 80 80       

15. ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ “การจดัท า 
Best Practice” 

จ านวนอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 26 26 0       



 ร้อยละความมส าเร็จใน
การจดัท า Best Practice 

ร้อยละ 80 80 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

622,580.00 20,193.25 3.24% 602,386.75 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ประชุมเชิงปฏิบติัการ “การทบทวน
แผนกลยทุธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
และจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 

150,000 0 0.00 0  0  150,000  

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ “การบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

18,000 18,000 0.00 0  0  0  

3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

19,500 0 0.00 0  0  19,500  

4. ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 

20,000 5,000 0.00 5,000  5,000  5,000  

5. ตอ้นรับบณัฑิตและบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 45,000 0 0.00 0  45,000  0  

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

20,000 5,000 0.00 5,000  5,000  5,000  

7. สนบัสนุนการสอบปลายภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 

10,000 0 0.00 0  0  10,000  

8. จดัประชุมอาจารยแ์ละบุคลากรประจ า
วิทยาลยัมวยไทยศึกษา 

14,250 3,560 0.00 3,560  3,560  3,570  

9. พฒันาส่ือการสอน เพ่ือส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 

20,000 20,000 0.00 0  0  0  

10. บริหารจดัการสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

55,000 13,750 8,500.00 13,750  13,750  13,750  

11. ประชาสัมพนัธ์องคก์รเชิงรุก 55,600 13,900 4,000.00 13,900  13,900  13,900  

12. บริหารจดัการส านกังานวิทยาลยัมวย
ไทยศึกษาฯ 

105,580 26,395 6,352.00 26,395  26,395  26,395  



13. สนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ (ค่า
โดเมนเนม/ค่าโทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต) 

56,360 14,090 1,341.25 14,090  14,090  14,090  

14. สนบัสนุนวสัดุประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

20,000 5,000 0.00 5,000  5,000  5,000  

15. ประชุมเชิงปฏิบติัการ “การจดัท า 
Best Practice” 

13,290 13,290 0.00 0  0  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ ประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  ประจ าปีการศึกษา 2561 รหัสโครงการ 
6241000001 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
     กลยุทธ์ที่ 0602, S2 พฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตาม หลกัธรรมาภิบาล 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 2 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
4. หลกัการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษา 2542 ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งมีการท าประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทุก
แห่งและรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกปีการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการทบทวน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเองใหไ้ดม้าตรฐานอยูต่ลอดเวลา มาตรฐานใดท่ีท าไดดี้แลว้กต็อ้งรักษาใหดี้ข้ึน เพื่อใหมี้
การพฒันากระบวนการบริหารจดัการภายในและคุณภาพผูเ้รียน ตลอดจนการสนบัสนุนปัจจยัต่างๆอยา่งเพียงพอกจ็ะส่งผลให้
สถานศึกษาด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นหลกัสูตรของระดบัคุณภาพไวใ้หมี้ความยัง่ยนื 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร
2. เพื่อด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัคณะ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะ/สาขาวิชา 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การตรวจประเมิน
การประกนัคุณภาพ
ระดบัหลกัสูตร  (3 
หลกัสูตร) 

จ านวนหลกัสูตรท่ีรับ
การตรวจประเมิน 

คร้ัง 0 0 0       

 ผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบั
หลกัสูตร 

คะแนน 0 0 0       

2. การตรวจประเมิน
การประกนัคุณภาพ
ระดบัคณะ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทย
รับการตรวจประเมิน 

คร้ัง 0 0 0       

 ผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัคณะ 

คะแนน 0 0 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

94,000.00 0.00 0.00% 94,000.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
ระดบัหลกัสูตร  (3 หลกัสูตร) 

51,000 0 0.00 0  0  51,000  

2. การตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
ระดบัคณะ 

43,000 0 0.00 0  0  43,000  

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 



14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000003 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0302, S2 จดัสรรงบประมาณและร่วมท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 2 จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทยแ์ผนไทยและสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างทกัษะความรู้ ความช านาญ 
ความสามารถในศาสตร์แพทยแ์ผนไทยและสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบมาตรฐาน TQF สามารถประยกุตใ์ชท้กัษะการเรียนรู้
ท่ีไดเ้รียนมาน าไปใชใ้นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใหน้กัศึกษาไดมี้การพฒันาตนเอง พฒันาความเป็นเลิศในวิชาชีพ
เฉพาะดา้นท่ีมีคุณภาพ  เป็นนกัแกปั้ญหาท่ีสามารถประยกุตท์กัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิง
สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั  มีทกัษะการจดัการท่ีสามารถปฏิบติังานดว้ยตนเองโดยอิสระ และปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  และในการปฏิบติังานวชิาชีพ  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งความรู้ในการฝึก
ปฏิบติังาน และการพฒันาความรู้ดว้ยตนเอง  มีทกัษะและทศันคติท่ีเป็นสากล สามารถปฏิบติังานในวิชาชีพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งตอ้งยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  ดงันั้นเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตดงักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการแพทยแ์ผนไทยและสาธารณสุขชุมชน 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันาปัจจยัการผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงค
์2.เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและทกัษะแนวทางท่ีมี
คุณภาพ
3.เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ีมีคุณภาพและ 
สามารถส่ือสารไดใ้นระดบัสากล 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 นกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย ไดอ้อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแหล่ง 
และสถานท่ีต่างๆ ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

นกัศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0 0 80       

 นกัศึกษามีองคค์วามรู้
ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ี
มีคุณภาพ 

ร้อยละ 0 0 80       

2. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

นกัศึกษาสาขาวิชา
สาธาณสุขศาสตร์ไดฝึ้ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0 0 80       

 นกัศึกษามีองคค์วามรู้
ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ี
มีคุณภาพ 

ร้อยละ 0 0 80       

3. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการแพทยแ์ผน
ไทย 4 ดา้น 

นกัศึกษาสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0 0 80       

 นกัศึกษามีองคค์วามรู้
ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ี
มีคุณภาพ 

ร้อยละ 0 0 80       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

191,740.00 8,585.00 4.48% 183,155.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

53,720 0 2,500.00 17,756  17,756  18,208  



2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

76,520 0 0.00 25,500  25,500  25,520  

3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย 4 ดา้น 

61,500 0 6,085.00 20,500  20,500  20,500  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันานกัศึกษาสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000009 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวิทยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยูไ่ด ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์ ชีววิทยา เคมี 
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดักิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบติั 
หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. นวตักรรมทางดา้น
การแพทยแ์ผนไทย 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0 0 50       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 80       

2. ศึกษาดูงาน
ทางดา้นการแพทย์
แผนไทย 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมการศึกษาดูงาน คร้ัง 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 0 0 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

7,420.00 2,880.00 38.81% 4,540.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. นวตักรรมทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 4,300 0 2,880.00 0  4,300  0  

2. ศึกษาดูงานทางดา้นการแพทยแ์ผน
ไทย 

3,120 0 0.00 3,120  0  0  

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 



       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันานกัศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา รหัสโครงการ 6241000007 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยูไ่ด ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์ ชีววิทยา เคมี 
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 จดัโครงการอบรมเพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย ในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบติั หรือการสอนแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมเชิง
ปฏิบติัการผูต้ดัสิน
มวยไทย 

จ านวนนกัศึกษาขา้ร่วม
โครงการ คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

2. ผูต้ดัสินกีฬา
ฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเล่ยบ์อล 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

3. อมรมเชิง
ปฏิบติัการสอนมวย
ไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

คน 0 0 50       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีผูเ้ขา้ร่วม
อบรม 

ร้อยละ 0 0 80       

4. อบรมเตรียมสอบ
ครูผูช่้วย 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

5. ศึกษาดูงานดา้น
มวยไทย 

ร้อยละของจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

 ร้อยละระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ี
ศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 0 0 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 



      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 
งบประมาณท่ีไดรั้บการ

อนุมติั 
การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

90,220.00 0.00 0.00% 90,220.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมเชิงปฏิบติัการผูต้ดัสินมวยไทย 23,760 0 0.00 23,760  0  0  

2. ผูต้ดัสินกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเล่ยบ์อล 

18,930 0 0.00 18,930  0  0  

3. อมรมเชิงปฏิบติัการสอนมวยไทย
ส าหรับชาวต่างประเทศ 

26,210 0 0.00 0  26,210  0  

4. อบรมเตรียมสอบครูผูช่้วย 11,350 0 0.00 0  0  11,350  

5. ศึกษาดูงานดา้นมวยไทย 9,970 0 0.00 0  9,970  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสโครงการ 6241000008 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวิทยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยูไ่ด ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์ ชีววิทยา เคมี 
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดักิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบติั 
หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การอบรมความรู้
เพื่อสอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

2. การอบรม
สารสนเทศในงาน
สาธารณสุข 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

3. การสอบ
ประมวลผลความรู้
นกัศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0       

4. สาธารณสุข
สัมพนัธ์คร้ังท่ี 3 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

5. อบรมทกัษะ
ปฏิบติัการท าวจิยั 
Research and 
Development (R&D) 
ดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพของนกัศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม

ร้อยละ 0 0 0       



โครงการ 

6. นวตักรรมสร้างสุข
ผูสู้งอายยุคุ 4.0 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

7. การส่งเสริม
ปฏิบติัการทกัษะ
หตัถการในกา้วสู่
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0 0 0       

8. พิธีรับมอบเส้ือ
ฟิวส์สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

จ านวนนกัศึกษา
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 0 0 0       

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

คะแนน 0 0 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

138,420.00 17,500.00 12.64% 120,920.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การอบรมความรู้เพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

23,000 0 0.00 0  23,000  0  

2. การอบรมสารสนเทศในงาน
สาธารณสุข 

18,000 0 0.00 18,000  0  0  

3. การสอบประมวลผลความรู้นกัศึกษา 18,000 0 17,500.00 0  0  18,000  

4. สาธารณสุขสัมพนัธ์คร้ังท่ี 3 20,420 0 0.00 0  20,420  0  



5. อบรมทกัษะปฏิบติัการท าวจิยั 
Research and Development (R&D) 
ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพของนกัศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

18,000 0 0.00 18,000  0  0  

6. นวตักรรมสร้างสุขผูสู้งอายยุคุ 4.0 18,000 0 0.00 18,000  0  0  

7. การส่งเสริมปฏิบติัการทกัษะหตัถการ
ในกา้วสู่ประสบการณ์วชิาชีพ
สาธารณสุข 

18,000 0 0.00 18,000  0  0  

8. พิธีรับมอบเส้ือฟิวส์สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร์ 

5,000 0 0.00 0  5,000  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันาศกัยภาพบุคลากรสงักดัวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000002 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
     กลยุทธ์ที่ 0604, S4 ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 4 ร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดัการศึกษาบุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการพฒันาทุกดา้นของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การบริหารงานโดยการจดัการให้คนร่วมกนั
ท างานอยา่งมีน าหน่ึงใจเดียวกนั และท างานดว้ยความพงึพอใจ ขวญัและก าลงัใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
เป็นอนัมาก เพราะขวญัและก าลงัใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเ้ห็นถึงลกัษณะและความรู้สึกท่ีมี
ต่อการปฏิบติังาน บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูงหากก าลงัใจไม่ดีการปฏิบติังานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร 
ในทางตรงกนัขา้มคนท่ีมีความรู้ความสามารถไม่สูงนกัแต่ถา้มีก าลงัใจท่ีดี การปฏิบติังานอาจจะไดผ้ลมากกวา่บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถสูง การจดัสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ
บุคลากรวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยจึงจดัโครงการพฒันาบุคลากรข้ึนเพื่อบุคลากรมีขวญัและก าลงัใจดีข้ึน 
มีความสมัพนัธ์อนัดีซ่ึงกนัและกนั มีความรักความผกูพนัต่อองคก์ร 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันานกัศึกษา 
2. เพื่อใหบุ้คลากรแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจ า และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย ไดพ้ฒันาตนเองโดยการเขา้ร่วม
อบรม/ประชุมเชิงปฏิบติัการ หรือเขา้ร่วมการพฒันาตนเองทางดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะพฒันาตนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อ
ตนเอง และน ามาพฒันาองคใ์หมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. พฒันาศกัยภาพ
บุคลากรสังกดั
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละของบุคลากร
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาฯ 
ท่ีไดรั้บการพฒันา ร้อยละ 20 20 4       

 ร้อยละของบุคลากรสา
มารถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ท่ีไดจ้าก
การพฒันาตนเอง 

ร้อยละ 80 80 80       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

252,000.00 0.00 0.00% 252,000.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรสังกดัวทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 

252,000 63,000 0.00 63,000  63,000  63,000  

          

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 



14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผน่ดิน   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ดา้นวิทยาศาสตร์) รหัสโครงการ 6241000004 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณบดีวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยและการแพทย์
แผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นแผลกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั หน่วยงาน วิทยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทยการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ผนไทยสาธารณชุมชนและ
สาธารณสุขศาสตร์ กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมของทุกสาขาวิชา รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในส่วนกลางท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพส าหรับการพฒันาคุณภาพบณัฑิตอยา่งเพียงพอ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น สนบัสนุนความพร้อมดา้นส่ิงจ าเป็นทางการศึกษาต่างๆส าหรับการจดัการสอน
และการผลิตบณัฑิตวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการ
สอน (ดา้น
วิทยาศาสตร์) 

จดัซ้ือวสัดุเพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

คร้ัง 1 1 1       

 นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัวสัดุ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 80 80 80       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

891,000.00 119,812.30 13.45% 771,187.70 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน (ดา้นวิทยาศาสตร์) 

891,000 222,750 119,812.30 222,750  222,750  222,750  

          

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผน่ดิน   ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.)  
 
1. โครงการ บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ดา้นสังคมศาสตร์) รหัสโครงการ 6241000006 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณบดีวิทยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นแผลกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั หน่วยงาน วิทยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทยการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ผนไทยสาธารณชุมชนและ
สาธารณสุขศาสตร์ กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมของทุกสาขาวิชา รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในส่วนกลางท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพส าหรับการพฒันาคุณภาพบณัฑิตอยา่งเพียงพอ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น สนบัสนุนความพร้อมดา้นส่ิงจ าเป็นทางการศึกษาต่างๆส าหรับการจดัการสอน
และการผลิตบณัฑิตวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการ
สอน (ดา้น
สังคมศาสตร์) 

จดัซ้ือวสัดุเพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

คร้ัง 0 0 0       

 นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัวสัดุ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 0 0 0       

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

68,000.00 0.00 0.00% 68,000.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอน (ดา้นสังคมศาสตร์) 

68,000 0 0.00 34,000  34,000  0  

          

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 

 
  
 
     แหล่งงบประมาณ กองทุนส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ โครงการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000013 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพือ่ใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาได ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและส่งเสริม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าว จึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการพฒันานกัศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพฒันาในดา้นต่างๆ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งรุ่นพี่กบัรุ่นนอ้งภายในวทิยาลยั
2. เพื่อสร้างความสามคัคี การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งรุ่นพี่กบัรุ่นนอ้งภายในวิทยาลยั
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ การมีน ้าใจนกักีฬา 4. เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการสืบสานกีฬาสานสมัพนัธ์ของวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 จดัโครงการ/กิจกรรม ใหแ้ก่นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

มหาวิทยาลยัราชภัฎราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. โครงการ กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมกีฬา CMT 
Sports day วิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0   0 100     

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 80     

2. โครงการ   
กิจกรรมนกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย  (กิจกรรม
เขา้ร่วมกีฬาดอกคูณ
เกม วทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0   0 100     

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 80     

3. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 
(กิจกรรมชุมนุม วมพ. 
จิตอาสาปันน ้าใจให้
นอ้ง) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0   0 0     

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 0     

4. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0   0 100     



(ปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ วทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 
 ระดบัความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 0   0 80     

5. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 
(พฒันาผูน้ านกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0   0 0     

 ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 0     

6. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  
(เลือกตั้งนายก
องคก์ารนกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนการจดักิจกรรม 

คร้ัง 0   0 0     

 ความพึงพอใจ ร้อยละ 0   0 0     

7. โครงการ กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย  
(สืบสานประเพณีวนั
สงกรานต ์วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0   0 0     

 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 0     

8. โครงการ  กิจกรรม
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม คน 0   0 100     



การแพทยแ์ผนไทย  
(ส่งเสริมและพฒันา
บุคลิกภาพนกัศึกษาสู่
งานอาชีพ วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 
 ความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 0   0 80     

9. โครงการ   
กิจกรรมนกัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย  (กิจกรรม
สัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ 
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 0   0 0     

 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 0     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

74,600.00 0.00 0.00% 74,600.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. โครงการ กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมกีฬา CMT Sports day วิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

12,000 0 0.00 0 0.00 0  12,000  

2. โครงการ   กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมเขา้ร่วมกีฬาดอกคูณเกม 
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย) 

12,000 0 0.00 0 0.00 0  12,000  



3. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
(กิจกรรมชุมนุม วมพ. จิตอาสาปันน ้าใจ
ใหน้อ้ง) 

9,600 0 0.00 0 0.00 0  9,600  

4. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ วทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

4,000 0 0.00 0 0.00 0  4,000  

5. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
(พฒันาผูน้ านกัศึกษาวทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

10,000 0 0.00 0 0.00 0  10,000  

6. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(เลือกตั้งนายกองคก์ารนกัศึกษาวทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

2,000 0 0.00 0 0.00 0  2,000  

7. โครงการ กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(สืบสานประเพณีวนัสงกรานต ์วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

5,000 0 0.00 0 0.00 5,000  0  

8. โครงการ  กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(ส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา
สู่งานอาชีพ วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย) 

10,000 0 0.00 10,000 0.00 0  0  

9. โครงการ   กิจกรรมนกัศึกษาวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  
(กิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ วทิยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย) 

10,000 0 0.00 0 0.00 0  10,000  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        



 
ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 

                                                                    (....................................................) 
            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 

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



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ โครงการพฒันานกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000010 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 หลกัการและเหตุผล/ท่ีมา/ปัญหา
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดั
การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมให้
เกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพือ่ใหน้กัศึกษา
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยไดเ้รียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาได้
ศึกษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ได ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน 
ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย ทั้ง 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดักิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบติั 
หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



9. ระยะเวลาด าเนินการ 
เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศึกษาวทิยาลยัมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

คน 0   0 100     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

2. เตรียมความพร้อม
ทกัษะดา้น
วิทยาศาสตร์ 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 0     

3. เตรียมความพร้อม
นกัศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2562 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 150   150 100     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80   80 0     

4. ปัจฉิมนิเทศ
นกัศึกษาปีการศึกษา 
2561 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ คน 100   100 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80   80 0     

5. พฒันาทกัษะอาชีพ
ศิษยเ์ก่า 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0   0 100     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

6. พฒันาคุณลกัษณะ จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม คน 0   0 100     



บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ โครงการ 

 ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

181,200.00 72,000.00 39.74% 109,200.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมทกัษะภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศึกษาวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย 

60,500 0 0.00 60,500 57,800.00 0  0  

2. เตรียมความพร้อมทกัษะดา้น
วิทยาศาสตร์ 

32,500 0 0.00 32,500 0.00 0  0  

3. เตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2562 

36,400 36,400 0.00 0 0.00 0  0  

4. ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาปีการศึกษา 
2561 

14,200 14,200 0.00 0 14,200.00 0  0  

5. พฒันาทกัษะอาชีพศิษยเ์ก่า 7,800 0 0.00 7,800 0.00 0  0  

6. พฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

29,800 0 0.00 29,800 0.00 0  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 



ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ บริหารจดัการคณะวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยเชิงรุก รหัสโครงการ 6241000005 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
     กลยุทธ์ที่ 0601, S1 ส่งเสริมสนบัสนุนการแสดงความรับผดิชอบต่อการบริหารงานมหาวทิยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีส่งรายงานการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลทุก 6 เดือน 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการเรียนการสอน และการบริหาร/พฒันาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย ใหมี้คุณภาพจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีทรัพยากรท่ีคุณภาพ ซ่ึงทรัพยากรดา้นบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให ้การจดัการเรียนการสอน และการ
บริหาร/พฒันามีประสิทธิภาพ ไดแก่ การสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะ ความสามารถ 
ดงันั้นการพฒันานกัศึกษา อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ศกัยภาพเท่าทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วใน
ปัจจุบนั การสนบัสนุนการจดัการศึกษาดา้นความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ กเ็ป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการพฒันาการศึกษา 
เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อการบริหารและพฒันาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษาสร้างคุณภาพและพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์ 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและ
ทกัษะแนวทางท่ีมีคุณภาพ  4.เพื่อพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 บริหารและพฒันา/ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา/ส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะแนวทางท่ีมีคุณภาพ และพฒันา
ศกัยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



นบั รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ “การ
ทบทวนแผนกลยทุธ์ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) และจดัท า
แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

อาจารยแ์ละบุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบติังาน 

ร้อยละ 0   0 0     

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากร 

ร้อยละ 0   0 0     

2. อบรมเชิง
ปฏิบติัการ “การ
บริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คน 30   30 0     

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การบริหารความเส่ียง
ภายในองคก์ร 

ร้อยละ 80   80 0     

3. ทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

จ านวนสาขาวชิาท่ีไดรั้บ
การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละ 0   0 0     

 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการทวน
สอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละ 0   0 0     

4. ประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

คน 7   7 7     

 ความพึงพอใจใจการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละ 80   80 80     



5. ตอ้นรับบณัฑิตและ
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
เขา้ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

 ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

6. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัหรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
เขา้รับความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80   80 0     

 ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเขา้รับความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนั
หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80   80 0     

7. สนบัสนุนการสอบ
ปลายภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 

จ านวนอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีสนบัสนุน
การด าเนินงานการสอบ
ปลายภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 

คน 0   0 0     

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากรท่ี
สนบัสนุนการ
ด าเนินงานการสอบ
ปลายภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ร้อยละ 0   0 0     

8. จดัประชุมอาจารย์
และบุคลากรประจ า
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษา 

จ านวนอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 

คน 26   26 26     

 ความพึงพอใจของ
อาจารยแ์ละบุคลากรท่ี
เขา้ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80   80 80     

9. พฒันาส่ือการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วม
การพฒันาส่ือการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 

คน 26   26 26     



 ระดบัความพึงพอใจ
ของอาจารยท่ี์เขา้ร่วม
การพฒันาส่ือการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 

ร้อยละ 80   80 80     

10. บริหารจดัการ
สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 80   80 80     

 ความพึงพอใจของ
อาจารยใ์นการบริหาร
จดัการสาขา 

ร้อยละ 80   80 80     

11. ประชาสัมพนัธ์
องคก์รเชิงรุก 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80   80 80     

 การประชาสัมพนัธ์
องคก์รเชิงรุกเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80   80 80     

12. บริหารจดัการ
ส านกังานวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาฯ 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 80   80 80     

 ร้อยลคัวามพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

ร้อยละ 80   80 0     

13. สนบัสนุน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่า
โดเมนเนม/ค่า
โทรศพัท/์
อินเตอร์เน็ต) 

การช าระค่าโดเมนเนม/
ค่าโทรศพัท/์
อินเตอร์เน็ต 

คร้ัง 3   3 1     

 การใชง้านโดเมนเนม/
โทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต 
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80   80 80     

14. สนบัสนุนวสัดุ
ประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ คน 20   20 20     

 ร้อยละของอาจารยท่ี์
ส่งผลงานวิชาการ 

ร้อยละ 80   80 0     

15. ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ “การจดัท า 
Best Practice” 

จ านวนอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 26   26 0     



 ร้อยละความมส าเร็จใน
การจดัท า Best Practice 

ร้อยละ 80   80 0     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

622,580.00 97,014.80 15.58% 525,565.20 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ประชุมเชิงปฏิบติัการ “การทบทวน
แผนกลยทุธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) และจดัท าแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

150,000 0 0.00 0 0.00 0  150,000  

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ “การบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

18,000 18,000 0.00 0 0.00 0  0  

3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 

19,500 0 0.00 0 0.00 0  19,500  

4. ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 

20,000 5,000 0.00 5,000 0.00 5,000  5,000  

5. ตอ้นรับบณัฑิตและบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

45,000 0 0.00 0 0.00 45,000  0  

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

20,000 5,000 0.00 5,000 0.00 5,000  5,000  

7. สนบัสนุนการสอบปลายภาค 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

10,000 0 0.00 0 0.00 0  10,000  

8. จดัประชุมอาจารยแ์ละบุคลากร
ประจ าวทิยาลยัมวยไทยศึกษา 

14,250 3,560 0.00 3,560 0.00 3,560  3,570  

9. พฒันาส่ือการสอน เพ่ือส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 

20,000 20,000 0.00 0 18,344.00 0  0  

10. บริหารจดัการสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

55,000 13,750 8,500.00 13,750 11,650.00 13,750  13,750  

11. ประชาสัมพนัธ์องคก์รเชิงรุก 55,600 13,900 4,000.00 13,900 19,780.00 13,900  13,900  

12. บริหารจดัการส านกังานวิทยาลยั
มวยไทยศึกษาฯ 

105,580 26,395 6,352.00 26,395 0.00 26,395  26,395  



13. สนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ค่าโดเมนเนม/ค่าโทรศพัท/์
อินเตอร์เน็ต) 

56,360 14,090 1,341.25 14,090 27,047.55 14,090  14,090  

14. สนบัสนุนวสัดุประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

20,000 5,000 0.00 5,000 0.00 5,000  5,000  

15. ประชุมเชิงปฏิบติัการ “การจดัท า 
Best Practice” 

13,290 13,290 0.00 0 0.00 0  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ ประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  ประจ าปีการศึกษา 2561 รหัสโครงการ 
6241000001 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
     กลยุทธ์ที่ 0602, S2 พฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตาม หลกัธรรมาภิบาล 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 2 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
4. หลกัการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษา 2542 ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งมีการท าประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทุก
แห่งและรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกปีการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการทบทวน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเองใหไ้ดม้าตรฐานอยูต่ลอดเวลา มาตรฐานใดท่ีท าไดดี้แลว้กต็อ้งรักษาใหดี้ข้ึน เพื่อใหมี้
การพฒันากระบวนการบริหารจดัการภายในและคุณภาพผูเ้รียน ตลอดจนการสนบัสนุนปัจจยัต่างๆอยา่งเพียงพอกจ็ะส่งผลให้
สถานศึกษาด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นหลกัสูตรของระดบัคุณภาพไวใ้หมี้ความยัง่ยนื 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร
2. เพื่อด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัคณะ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะ/สาขาวิชา 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การตรวจประเมิน
การประกนัคุณภาพ
ระดบัหลกัสูตร  (3 
หลกัสูตร) 

จ านวนหลกัสูตรท่ีรับ
การตรวจประเมิน 

คร้ัง 0   0 0     

 ผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบั
หลกัสูตร 

คะแนน 0   0 0     

2. การตรวจประเมิน
การประกนัคุณภาพ
ระดบัคณะ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทย
รับการตรวจประเมิน 

คร้ัง 0   0 0     

 ผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัคณะ 

คะแนน 0   0 0     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

94,000.00 0.00 0.00% 94,000.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
ระดบัหลกัสูตร  (3 หลกัสูตร) 

51,000 0 0.00 0 0.00 0  51,000  

2. การตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
ระดบัคณะ 

43,000 0 0.00 0 0.00 0  43,000  

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 



14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000003 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0302, S2 จดัสรรงบประมาณและร่วมท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 2 จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทยแ์ผนไทยและสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างทกัษะความรู้ ความช านาญ 
ความสามารถในศาสตร์แพทยแ์ผนไทยและสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบมาตรฐาน TQF สามารถประยกุตใ์ชท้กัษะการเรียนรู้
ท่ีไดเ้รียนมาน าไปใชใ้นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใหน้กัศึกษาไดมี้การพฒันาตนเอง พฒันาความเป็นเลิศในวิชาชีพ
เฉพาะดา้นท่ีมีคุณภาพ  เป็นนกัแกปั้ญหาท่ีสามารถประยกุตท์กัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิง
สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั  มีทกัษะการจดัการท่ีสามารถปฏิบติังานดว้ยตนเองโดยอิสระ และปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  และในการปฏิบติังานวชิาชีพ  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งความรู้ในการฝึก
ปฏิบติังาน และการพฒันาความรู้ดว้ยตนเอง  มีทกัษะและทศันคติท่ีเป็นสากล สามารถปฏิบติังานในวิชาชีพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งตอ้งยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  ดงันั้นเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตดงักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการแพทยแ์ผนไทยและสาธารณสุขชุมชน 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันาปัจจยัการผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงค
์2.เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและทกัษะแนวทางท่ีมี
คุณภาพ
3.เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ีมีคุณภาพและ 
สามารถส่ือสารไดใ้นระดบัสากล 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 นกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย ไดอ้อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแหล่ง 
และสถานท่ีต่างๆ ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

นกัศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0   0 0     

 นกัศึกษามีองคค์วามรู้
ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ี
มีคุณภาพ 

ร้อยละ 0   0 0     

2. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

นกัศึกษาสาขาวิชา
สาธาณสุขศาสตร์ไดฝึ้ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0   0 80     

 นกัศึกษามีองคค์วามรู้
ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ี
มีคุณภาพ 

ร้อยละ 0   0 80     

3. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการแพทยแ์ผน
ไทย 4 ดา้น 

นกัศึกษาสาขาวิชา
การแพทยแ์ผนไทยได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 0   0 80     

 นกัศึกษามีองคค์วามรู้
ในวิชาชีพเฉพาะดา้นท่ี
มีคุณภาพ 

ร้อยละ 0   0 80     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

191,740.00 59,445.00 31.00% 132,295.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

53,720 0 2,500.00 17,756 23,860.00 17,756  18,208  



2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

76,520 0 0.00 25,500 0.00 25,500  25,520  

3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย 4 ดา้น 

61,500 0 6,085.00 20,500 27,000.00 20,500  20,500  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันานกัศึกษาสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000009 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวิทยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยูไ่ด ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์ ชีววิทยา เคมี 
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดักิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบติั 
หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. นวตักรรมทางดา้น
การแพทยแ์ผนไทย 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 0     

2. ศึกษาดูงาน
ทางดา้นการแพทย์
แผนไทย 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมการศึกษาดูงาน คร้ัง 0   0 30     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 0   0 80     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

7,420.00 2,880.00 38.81% 4,540.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. นวตักรรมทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 4,300 0 2,880.00 0 0.00 4,300  0  

2. ศึกษาดูงานทางดา้นการแพทยแ์ผน
ไทย 

3,120 0 0.00 3,120 0.00 0  0  

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 



       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันานกัศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา รหัสโครงการ 6241000007 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยูไ่ด ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์ ชีววิทยา เคมี 
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 จดัโครงการอบรมเพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและ
การแพทยแ์ผนไทย ในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบติั หรือการสอนแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมเชิง
ปฏิบติัการผูต้ดัสิน
มวยไทย 

จ านวนนกัศึกษาขา้ร่วม
โครงการ คน 0   0 50     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

2. ผูต้ดัสินกีฬา
ฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเล่ยบ์อล 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 0     

3. อมรมเชิง
ปฏิบติัการสอนมวย
ไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีผูเ้ขา้ร่วม
อบรม 

ร้อยละ 0   0 0     

4. อบรมเตรียมสอบ
ครูผูช่้วย 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

คน 0   0 50     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 80     

5. ศึกษาดูงานดา้น
มวยไทย 

ร้อยละของจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 50     

 ร้อยละระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ี
ศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 0   0 80     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 



      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 
งบประมาณท่ีไดรั้บการ

อนุมติั 
การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

90,220.00 25,560.00 28.33% 64,660.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อบรมเชิงปฏิบติัการผูต้ดัสินมวยไทย 23,760 0 0.00 23,760 0.00 0  0  

2. ผูต้ดัสินกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเล่ยบ์อล 

18,930 0 0.00 18,930 0.00 0  0  

3. อมรมเชิงปฏิบติัการสอนมวยไทย
ส าหรับชาวต่างประเทศ 

26,210 0 0.00 0 25,560.00 26,210  0  

4. อบรมเตรียมสอบครูผูช่้วย 11,350 0 0.00 0 0.00 0  11,350  

5. ศึกษาดูงานดา้นมวยไทย 9,970 0 0.00 0 0.00 9,970  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสโครงการ 6241000008 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวิทยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และกีฬา ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็และเยาวชน   เพื่อใหน้กัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยได้
เรียนรู้และมีศกัยภาพในทุกๆดา้น ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาอยู ่อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์จริงไปใชใ้นศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีศึกษาอยูไ่ด ้ดงันั้น เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์งักล่าวจึงเห็นควรจดัใหมี้โครงการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพโดยจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาในดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา การปรับพื้นฐาน ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์ ชีววิทยา เคมี 
ส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเป็นตน้ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทกัษะ
แนวทางท่ีมีคุณภาพ 
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบณัฑิตไทยใหมี้องคค์วามรู้ในวิชาชีพ พร้อมส าหรับการ
แข่งขนัในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดักิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพฒันานกัศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบติั 
หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การอบรมความรู้
เพื่อสอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 0   0 100     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

2. การอบรม
สารสนเทศในงาน
สาธารณสุข 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ คน 0   0 100     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 80     

3. การสอบ
ประมวลผลความรู้
นกัศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0   0 0     

4. สาธารณสุข
สัมพนัธ์คร้ังท่ี 3 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 0     

5. อบรมทกัษะ
ปฏิบติัการท าวจิยั 
Research and 
Development (R&D) 
ดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพของนกัศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม

ร้อยละ 0   0 0     



โครงการ 

6. นวตักรรมสร้างสุข
ผูสู้งอายยุคุ 4.0 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 0     

7. การส่งเสริม
ปฏิบติัการทกัษะ
หตัถการในกา้วสู่
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 0   0 0     

8. พิธีรับมอบเส้ือ
ฟิวส์สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

จ านวนนกัศึกษา
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 0   0 0     

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

คะแนน 0   0 0     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

138,420.00 58,500.00 42.26% 79,920.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. การอบรมความรู้เพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

23,000 0 0.00 0 23,000.00 23,000  0  

2. การอบรมสารสนเทศในงาน
สาธารณสุข 

18,000 0 0.00 18,000 18,000.00 0  0  

3. การสอบประมวลผลความรู้นกัศึกษา 18,000 0 17,500.00 0 0.00 0  18,000  

4. สาธารณสุขสัมพนัธ์คร้ังท่ี 3 20,420 0 0.00 0 0.00 20,420  0  



5. อบรมทกัษะปฏิบติัการท าวจิยั 
Research and Development (R&D) 
ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพของนกัศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

18,000 0 0.00 18,000 0.00 0  0  

6. นวตักรรมสร้างสุขผูสู้งอายยุคุ 4.0 18,000 0 0.00 18,000 0.00 0  0  

7. การส่งเสริมปฏิบติัการทกัษะ
หตัถการในกา้วสู่ประสบการณ์วชิาชีพ
สาธารณสุข 

18,000 0 0.00 18,000 0.00 0  0  

8. พิธีรับมอบเส้ือฟิวส์สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร์ 

5,000 0 0.00 0 0.00 5,000  0  

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ เงินรายได ้   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ พฒันาศกัยภาพบุคลากรสงักดัวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย รหัสโครงการ 6241000002 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ อาจารย ์ดร.ส าราญ สุขแสวง หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่06, ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
     กลยุทธ์ที่ 0604, S4 ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 4 ร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดัการศึกษาบุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการพฒันาทุกดา้นของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การบริหารงานโดยการจดัการใหค้นร่วมกนั
ท างานอยา่งมีน าหน่ึงใจเดียวกนั และท างานดว้ยความพงึพอใจ ขวญัและก าลงัใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
เป็นอนัมาก เพราะขวญัและก าลงัใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเ้ห็นถึงลกัษณะและความรู้สึกท่ีมี
ต่อการปฏิบติังาน บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูงหากก าลงัใจไม่ดีการปฏิบติังานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร 
ในทางตรงกนัขา้มคนท่ีมีความรู้ความสามารถไม่สูงนกัแต่ถา้มีก าลงัใจท่ีดี การปฏิบติังานอาจจะไดผ้ลมากกวา่บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถสูง การจดัสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ
บุคลากรวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทยจึงจดัโครงการพฒันาบุคลากรข้ึนเพื่อบุคลากรมีขวญัและก าลงัใจดีข้ึน 
มีความสมัพนัธ์อนัดีซ่ึงกนัและกนั มีความรักความผกูพนัต่อองคก์ร 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันานกัศึกษา 
2. เพื่อใหบุ้คลากรแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจ า และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย ไดพ้ฒันาตนเองโดยการเขา้ร่วม
อบรม/ประชุมเชิงปฏิบติัการ หรือเขา้ร่วมการพฒันาตนเองทางดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะพฒันาตนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อ
ตนเอง และน ามาพฒันาองคใ์หมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. พฒันาศกัยภาพ
บุคลากรสังกดั
วิทยาลยัมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละของบุคลากร
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาฯ 
ท่ีไดรั้บการพฒันา ร้อยละ 20   20 10     

 ร้อยละของบุคลากรสา
มารถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ท่ีไดจ้าก
การพฒันาตนเอง 

ร้อยละ 80   80 80     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

252,000.00 19,216.00 7.63% 232,784.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรสังกดั
วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 

252,000 63,000 0.00 63,000 19,216.00 63,000  63,000  

          

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 



.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 
        
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผน่ดิน   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ดา้นวิทยาศาสตร์) รหัสโครงการ 6241000004 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณบดีวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยและการแพทย์
แผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นแผลกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั หน่วยงาน วิทยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทยการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ผนไทยสาธารณชุมชนและ
สาธารณสุขศาสตร์ กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมของทุกสาขาวิชา รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในส่วนกลางท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพส าหรับการพฒันาคุณภาพบณัฑิตอยา่งเพียงพอ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น สนบัสนุนความพร้อมดา้นส่ิงจ าเป็นทางการศึกษาต่างๆส าหรับการจดัการสอน
และการผลิตบณัฑิตวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการ
สอน (ดา้น
วิทยาศาสตร์) 

จดัซ้ือวสัดุเพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

คร้ัง 1   1 1     

 นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัวสัดุ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 80   80 80     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

891,000.00 270,849.30 30.40% 620,150.70 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน (ดา้นวิทยาศาสตร์) 

891,000 222,750 119,812.30 222,750 151,037.00 222,750  222,750  

          

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 



 
 
  
 
     แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผน่ดิน   ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค.)  
 
1. โครงการ บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน (ดา้นสังคมศาสตร์) รหัสโครงการ 6241000006 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณบดีวิทยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย หน่วยงาน  วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย 
3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันามหาวทิยาลยั 
     ยุทธศาสตร์ที ่03, ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 0301, S1 ก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาคณะ และสาขาวิชาพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามเป้าประสงค ์
     ตัวช้ีวดัที ่KPI : 1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะซ่ือสัตย ์อดทน คิดเป็น และท างานเป็น 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นแผลกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั หน่วยงาน วิทยาลยัมวยไทยศึกษา
และการแพทยแ์ผนไทยการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ผนไทยสาธารณชุมชนและ
สาธารณสุขศาสตร์ กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมของทุกสาขาวิชา รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในส่วนกลางท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพส าหรับการพฒันาคุณภาพบณัฑิตอยา่งเพียงพอ 
5. วตัถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น สนบัสนุนความพร้อมดา้นส่ิงจ าเป็นทางการศึกษาต่างๆส าหรับการจดัการสอน
และการผลิตบณัฑิตวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
7. รูปแบบกจิกรรม 
 การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
8. สถานที่ด าเนินการ 

วิทยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมวนัท่ี 01/10/2561 ถึง 30/09/2562 
 
10.ผลการด าเนินงาน(ระบุกจิกรรม  ตัวช้ีวดั  แผนและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
หน่วย
นบั 

เป้าหมาย
รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62–มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62–มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุน
การจดัการเรียนการ
สอน (ดา้น
สังคมศาสตร์) 

จดัซ้ือวสัดุเพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

คร้ัง 0   0 1     

 นกัศึกษามีความพึง
พอใจในการจดัวสัดุ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 0   0 80     

 
11. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 

การเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย 

68,000.00 8,449.00 12.43% 59,551.00 

      11.2  ผลการเบิกจ่ายของกิจกรรม(ระบุกิจกรรมแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61–ธ.ค.62 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62–มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62–มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. บริหารสนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอน (ดา้นสังคมศาสตร์) 

68,000 0 0.00 34,000 8,449.00 34,000  0  

          

          

 
12. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ 
       
13. ปัญหาอุปสรรค 
       
วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................. 
14. ข้อเสนอ แนะ 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงาน 
                                                                    (....................................................) 

            ลงช่ือ....................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    (...................................................) 


