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ส่วนที่ 1
บริบทวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ข้อมูลเบื้องต้นของคณะ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย ผศ.ดร.
ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้น จัดตั้งเป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ จัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ คือ “วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นคณะที่มีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการเชิงรุก และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่
สากล ภายในปี พ.ศ. 2564”

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นโดย ผศ.ดร.
ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้น จัดตั้งเป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยดาเนินการจัดการศึกษาเป็นเวลากว่า 12 ปี จัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
4) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โดยในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาจึงพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาในปีการศึกษา 2548 ผลจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
สามารถผลิตมหาบัณฑิตมวยไทยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมวยไทยสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงริเริ่มสร้าง
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา ในปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษาแล้ว 20 ราย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนสาขาวิชามวยไทยศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2553
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ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ สื บ สานภู มิ ปั ญ ญาไทยในด้ า นอื่ น ๆ ควบคู่ กั น และเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการบัณฑิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข จึงเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชนในปีการศึกษา 2554 โดย
ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
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รายชื่อบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน จาแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จานวน
21 คน บุคลากรสายสนับสนุน 7 คน รายละเอียดดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ-สกุล
นายชาญชัย
นายสาราญ
นางสาวชลธิรา
นางสาวระพีพร
นายสุนทร
นายรวย
นางรุ่งอรุณ
นายสานนท์
นางณิภารัตน์
นางสาวอณิชมา
นางสาวกันตา
นางสาวเฟื่องลดา
นางสาวอัญทิวา
นางสาวญษมณ
นางสาวอัชฌา
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวนัฐกร
นายกิตติธัช
นางสาวภณิชชา
นางสาววิภาวี
นางสาวรัชดาพร

ยมดิษฐ์
สุขแสวง
กาวไธสง
ชนะภักดิ์
จันทรพงษ์
ตั้งมุททาภัทรกุล
สุทธิพงษ์
เลาหบุตร
บุญกุล
ไทยวานิช
นิ่มทัศนศิริ
ทบศรี
อุ่นไธสง
ละทัยนิล
สมนึก
สิงห์สถิต
สุขเสริม
มาลาหอม
จงสุภางค์กุล
จันทศรี
ฐานมั่น

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ตาแหน่งทาง ลาศึกษาต่อ
วิชาการ
ผศ.
-

หมายเหตุ
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บุคลากรสายสนับสนุน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางสาวบารมี
ชูชัย
นายเอกรวี
ครุฑางคะ
นายปรวัฒน์
แขกสินทร
นางสาวศิรินทิพย์ ห่วงทอง
นางสาวศศิมา
ว่องไว
นายพงษ์พัฒน์
ว่องไว
นายสมหมาย
สุขแสวง

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักฝึกอบรม
นักฝึกอบรม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปรัชญา (Philosophy)
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

(Vision)

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นคณะที่มีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการเชิงรุกมุ่งสร้าง
เสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ภายในปี พ.ศ.2564

พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาในท้องถิ่น
บริการวิชาการทางด้านสุขภาวะ ด้านภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากล
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและสากล
การบริหารจัดการเชิงรุก
สนองโครงการในพระราชดาริ

เป้าประสงค์ (Goals)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาวะ ด้านภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากลอย่างมีประสิทธิผล
5. การบริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
6.

ตอบสนองโครงการในพระราชดาริ
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
โดยคาสาคัญมีความหมายดังนี้
ใฝ่ดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคารพสิทธิผู้อื่น มีจิต
อาสา และสานึกสาธารณะ
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ
สู้งาน หมายถึง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
: เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นที่ภาคตะวันตก
โดยคาสาคัญมีความหมายดังนี้
ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้า ป่า ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนว
พระราชดาริ (สีน้าเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความอบอุ่น (สีเขียว),
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์ (สีเหลือง) : ตามปรัชญาใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
1. ครูพันธุ์บึง
2. มวยไทยศึกษา

เอกลักษณ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
: เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาไทยด้านมวยไทย การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
วิ ท ยาลั ย มวยไทยศึ ก ษาและการแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่ อการปฏิบัติภารกิจอันจะนาไปสู่การ
วางแผนในการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และสนองนโยบายแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ทบทวนภารกิจขององค์กร
ลักษณะเด่น
1. มีการเผยแพร่มวยไทยสู่สากล โดยทาความร่วมมือ
กับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรครูมวยไทย
2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
สาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมวยไทยกับ
ต่างประเทศ
4. นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม
มวยไทย การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. การให้บริการของสานักการแพทย์แผนไทย
7.หลักสูตรมวยไทยศึกษาที่มีหนึ่งเดียวในโลก

ข้อควรพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้าง
ผลงานทางวิชาการอันจะนาไปสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
3. พัฒนาปริมาณและคุณภาพนักศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
5.พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะด้านงานวิจัย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
S1 = 1. มีภูมิปัญญาไทยที่บูรณาการทางด้านมวยไทยศึกษา การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์
S2 = 2. มีนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
S3 = 3. ทาเลที่ตั้งศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย
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S4 = 4. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
S5 = 5. หลักสูตรมีอัตลักษณ์
S6 = 6. มีสานักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
S7 = 7. มีบริการวิชาการด้านสุขภาวะและภูมิปัญญาไทย
จุดอ่อน (Weakness)
W1 = 1. ขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากฝ่ายบริหาร
W 2 = 2. ขาดการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
W 3 = 3. พื้นฐานนักศึกษาที่รับเข้ามา
W4 = 4. บุคลากรยังเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการน้อยและคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
W5 = 5. การบริหารจัดการระดับคณะ
W6 = 6. ข้อจากัดในการขอทุนวิจัย
W7 = 7. นักศึกษายังขาดทักษะงานวิจัย
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
O1 = 1. การคมนาคม (มอเตอร์เวย์,รถไฟความเร็วสูง)
O 2 = 2. รัฐบาลให้การสนับสนุนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพภูมิปัญญาไทย
O 3 = 3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
O4 = 4. แผนยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ
O5 = 5. การเปิด AEC (ASEAN Economics Community) และความเป็นสากล
O6 = 6. ตลาดงานต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย
อุปสรรค / ภาวะคุกคาม (Threats)
T1 = 1. นักศึกษาลดน้อยลง
T2 = 2. การบริหารจัดการ (งบประมาณ คน ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี)
T3 = 3. การแข่งขันสูง
T4 = 4. ความขัดแย้งกับมูลนิธิประชานุเคราะห์
T5 = 5. การเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียน (A.E.C.)
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TOWS Matrix
O1 = 1. การคมนาคม (มอเตอร์เวย์,
รถไฟความเร็วสูง)
O 2 = 2. รัฐบาลให้การสนับสนุนสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพภูมิปัญญาไทย
O 3 = 3. มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
O4 = 4. แผนยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริม
การพัฒนาผู้สูงอายุ
O5 = 5. การเปิด AEC (ASEAN
Economics Community) และความ
เป็นสากล
S1 = 1. มีภูมิปัญญาไทยที่บูรณาการทางด้าน
SO 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าและ
มวยไทยศึกษา การแพทย์แผนไทย และ
ผู้รับบริการในสถานการณ์ที่ดีขึ้น
สาธารณสุขศาสตร์
2. นาหลักสูตรการเรียนการสอน
S2 = 2. มีนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
ของวิทยาลัยฯสู่อาเซียนและนานาชาติ
S3 = 3. ทาเลที่ตั้งศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย
3. สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่
S4 = 4. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ชุมชน
วิชาชีพเฉพาะทาง
4. เปิดหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
S5 = 5. หลักสูตรมีอัตลักษณ์
ระยะสั้น
S6 = 6. มีสานักการแพทย์แผนไทยและ
5. สร้างมูลค่าเพิ่มจาก บริการและ
การแพทย์ทางเลือก
ผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาไทย
S7 = 7. มีบริการวิชาการด้านสุขภาวะและภูมิ
6.ฟื้นฟูกลุ่มโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
ปัญญาไทย
7.ค่าบริการเข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ
W1 = 1. ขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ WO 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
จากฝ่ายบริหาร
ภายในและภายนอก
W 2 = 2. ขาดการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ทาง
2. ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ให้
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้
พร้อมสาหรับการจัดการศึกษา

T1 = 1. นักศึกษาลดน้อยลง
T2 = 2. การบริหารจัดการ
(งบประมาณ คน ข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยี)
T3 = 3. การแข่งขันสูง
T4 = 4. ความขัดแย้งกับมูลนิธิ
ประชานุเคราะห์
T5 = 5. การเปิด-ปิดภาคเรียน
แบบอาเซียน (A.E.C.)

ST 1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น
2. สร้างการยอมรับให้เกิดใน
ความโดดเด่น
3. ปรับปรุงตัวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น
4. พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
5. พัฒนาทักษะให้นักศึกษาเอ
พร้อมสาหรับการแข่งขัน
6.ใช้บริการวิชาการด้านสุขภาวะ
และภูมิปัญญาไทยในการเพิ่ม
จานวนนักศึกษา
WT 1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
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W 3 = 3. พื้นฐานนักศึกษาที่รับเข้ามา
W4 = 4. บุคลากรยังเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
น้อยและคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
W5 = 5. การบริหารจัดการระดับคณะ
W6 = 6. ข้อจากัดในการขอทุนวิจัย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภายในวิทยาลัยฯ
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก
6.สร้างทักษะวิจัยให้นักศึกษา

SO 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าและผู้รับบริการในสถานการณ์ที่ดีขึ้น
2. นาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ สู่อาเซียนและนานาชาติ
3. สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ชุมชน
4. เปิดหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรระยะสั้น
5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาไทย
6. ฟื้นฟูกลุ่มโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
7. ค่าบริการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ST 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น
2. สร้างการยอมรับให้เกิดในความโดดเด่น
3. ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
5. พัฒนาทักษะให้นักศึกษาพร้อมสาหรับการแข่งขัน
6. ใช้บริการวิชาการด้านสุขภาวะและภูมิปัญญาไทยในการเพิ่มจานวนนักศึกษา
WO 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
2. ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ให้พร้อมสาหรับการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
6. สร้างทักษะวิจัยให้นักศึกษา
WT 1. ลดรายจ่าย สร้างรายได้และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
สรุปการติดตามประเมินผล
การติดตามแผนงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการ
องค์กรเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่า
ทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่
ท้องถิ่นและสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างคุณค่า
ทางด้านวิชาการสู่ท้องถิ่นและสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรม

การบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัด(KPI)
จานวนเป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
คิดเป็น (%)

48

48

-

100

30

28

2

93.33

10

10

-

100

19

19

-

100

6

6

-

100

จากทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีค่าความสาเร็จของเป้าหมายที่ร้อยละ 98.23

14

พันธกิจที่ 1:

ผลิตบัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยให้มีทักษะความเป็นเลิศตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1:

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับสากลและอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาดูงานชุมชน
พัฒนาป่าชายเลน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. โครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสิน เชิงปริมาณ
ผู้ตัดสินมวยไทย
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับพื้นฐานนักศึกษา 1. โครงการเตรียมความพร้อม
เชิงปริมาณ
ใหม่ให้พร้อมสาหรับการจัดการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

≥ ร้อยละ 90



≥ 3.51



50 คน



≥ 3.51



≥ ร้อยละ 80



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

≥ 3.51



≥ ร้อยละ 80



ร้อยละ 100



≥ 3.51



ร้อยละ 50



ร้อยละ 100



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการสอบวัด
ประมวลความรู้นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. ความรู้พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
4. การเตรียมความพร้อมปรับ
เชิงปริมาณ
ความรู้พื้นฐานสาหรับนักศึกษาใหม่ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้พื้นฐาน
เพิ่มขึ้น
1. โครงการสอบประมวลผลความรู้ เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
จานวนผู้เข้าร่วม
ศาสตร์
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. นักศึกษามีคะแนน
สอบผ่านเกณฑ์
ประเมิน
2. โครงการสอบวัดประมวลความรู้ เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
ร้อยละ 80

บรรลุ

ร้อยละ 100



≥ 3.51



ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน





ร้อยละ 100



≥ 3.51



ร้อยละ 100



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
ทางด้านการแพทย์แผนไทย

3. โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมสาหรับ สอบประมวลความรู้
สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.4 เตรียมความพร้อมการ 1. โครงการอบรมความรู้เพื่อการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ
สอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. นักศึกษามีคะแนน
สอบผ่านเกณฑ์
ประเมิน
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
ร้อยละ 100

บรรลุ

≥ 3.51



ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน





20 คน



≥ 3.51



ร้อยละ 100



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.5 การส่งเสริมให้
นักศึกษามีงานทา

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการอบรมภาวะผู้นาและ
การทางานเป็นทีม

2. โครงการอบรมทักษะยกระดับ
ฝีมือแรงงาน

ตัวชี้วัด
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
จากจานวนทั้งหมด
ของผู้ที่สมัครสอบ
3. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การ เชิงปริมาณ
ใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย
จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 80



ร้อยละ 80



ร้อยละ 80



ร้อยละ 80



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.6 ปรับปรุงศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอนด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 1. โครงการศึกษาดูงานด้าน
การเรียนการสอน
การแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
2. ผู้เข้ากิจกรรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
2. นักศึกษามีความ
เข้าใจ ในองค์ความรู้
ทางด้านการแพทย์

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
≥ 3.51

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ร้อยละ 80



ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 80





ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนไทยเพิ่มมากขึ้น
2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เชิงปริมาณ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการเชิง
คุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
2. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และ
ทักษะทางวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น
3. โครงการตามพระราชดาริ
เชิงปริมาณ
(โครงการการควบคุมและป้องกัน จานวนผู้ที่เข้าร่วม
โรคหนอนพยาธิเด็กและเยาวชนใน โครงการ
ถิ่นทุรกันดาร)
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี
2. ผู้เข้าโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ร้อยละ 100



≥ 3.51



ร้อยละ 80



ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 80



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
สาธารณสุขศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร้อยละ 100
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
≥ 3.51
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
2. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและ
ร้อยละ 80
ทักษะทางวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ






ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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พันธกิจที่ 5:

การบริหารจัดการเชิงรุก

เป้าประสงค์ที่ 5:

การบริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม ภาพลักษณ์
ประชาสัมพันธ์ ขยายโอกาสการ
เข้าถึงลูกค้าและผู้รับบริการใน
สถานการณ์ต่าง ๆ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เชิงปริมาณ
เชิงรุก
ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาเชิงรุก
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนที่รับการ
ประชาสัมพันธ์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลศึกษา
ต่อ
2. ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการระดับดี

1 ครั้ง/ปี



ร้อยละ 80



≥ 3.51



2. โครงการต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย เชิงปริมาณ
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน จานวนผู้สาเร็จ
ไทย
การศึกษา ที่เข้าร่วม

ร้อยละ 80



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับปัญหาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับดี
1. โครงการการทวนสอบมาตรฐาน เชิงปริมาณ จานวน
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
สาขาวิชาที่
ดาเนินการทวนสอบ
เชิงคุณภาพ
การดาเนินการทวน
สอบเป็นไปตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพ
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ เชิงปริมาณ จานวน
ประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ การประชุม
การแพทย์แผนไทย
คณะกรรมการประจา
วิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
การประชุม
คณะกรรมการ
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษา เป็นไปอย่างมี

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ


≥ 3.51

3 สาขา



ร้อยละ 80



2 ครั้ง



ร้อยละ 80



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ
3. โครงการจัดทาแผนบริหารความ เชิงปริมาณ
เสี่ยงของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
1. จานวนผู้ที่เข้าร่วม
และการแพทย์แผนไทย
โครงการ
2. แผนบริหารความ
เสี่ยง
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

1. โครงการการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศ

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์มหกรรม

เชิงปริมาณ
จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน
เชิงคุณภาพ ความ
พึงพอใจของภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ร้อยละ 100



1 แผน



≥ 3.51



1 เครือข่าย



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

3. โครงการสาสุขสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับปัญหาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน

กลยุทธ์ที่ 2.5 บริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน
เชิงคุณภาพ ความ
พึงพอใจของภาคี
เครือข่าย
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
เชิงปริมาณ บุคลากร
ได้พัฒนาตนเอง
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองระดับดี
เชิงปริมาณ จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ความ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ



ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 80



*เปลี่ยนเป็นโครงการ
เตรียมความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการบริหารจัดการวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย

3. โครงการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร

4. โครงการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพระดับคณะ

ตัวชี้วัด
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี
เชิงปริมาณ
การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
จานวนหลักสูตรที่เข้า
รับการตรวจประเมิน
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน
คุณภาพเฉลี่ยของ
หลักสูตร
เชิงปริมาณ
การประเมินการ
ตรวจประกันคุณภาพ
เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
≥ 3.51

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ



ร้อยละ 75



ร้อยละ 75



3 หลักสูตร



≥ 3.20



1 ครั้ง



**การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามกาหนด ร้อยละ
70
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2.6 แสวงหาปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดหาครุภัณฑ์วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
คุณภาพ
เชิงปริมาณ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน
เชิงคุณภาพ ความ
พึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียน
การสอนระดับดี

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
≥ 3.90

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ


** ร้อยละ 90.98

ร้อยละ 80



≥ 3.51
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พันธกิจที่ 4:

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและสากล

เป้าประสงค์ที่ 4:

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างมีประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและสากล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดให้มีการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่นและสากล

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพิธีไหว้ครูแพทย์แผน
ไทย

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการเชิง
คุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

2. โครงการพิธีไหว้บรมครูนายขนม เชิงปริมาณ
ต้ม
จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการเชิง
คุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี
3. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 80



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
วันปีใหม่ไทย สานใจวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

1. โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์ เชิงปริมาณ
แผนไทย
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ


≥ 3.51



ร้อยละ 80



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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พันธกิจที่ 3:

บริการวิชาการทางด้านภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากล

เป้าประสงค์ที่ 3:

บริการวิชาการสนองต่อท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างคุณค่าทางด้านวิชาการสู่ท้องถิ่นและสากล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดโครงการทาง
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสัมมนาวิชาการด้าน
มวยไทย

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

2. โครงการอบรมความรู้ทักษะมวย เชิงปริมาณ
ไทย ผู้ตัดสินมวยไทย และการจัด จานวนผู้เข้าร่วม
แข่งขันมวยไทย
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี
3. โครงการค่ายมวยไทยพัฒนา

เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

30 คน



≥ 3.51



60 คน



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
เด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน

4. โครงการสุขภาพดีวิถีไทย
(ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุด้วยศาสตร์
มวยไทย การแพทย์แผนไทย และ
สาธารณสุขศาสตร์)

5. โครงการนิทรรศการและการ
อบรมเผยแพร่องค์ความรูภ้ ูมิปัญญา
ไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยใช้มวยไทยเป็นฐาน

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
50 คน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ


≥ 3.51



45 คน



≥ 3.51



45 คน



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6. โครงการอบรมเกษตรกรในการ
ใช้สารเคมีและตรวจสารเคมีตกค้าง
ในเลือดในเกษตรกร ตาบลหนอง
พันจันทร์ อ .บ้านคา จ.ราชบุรี

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 2. มีระดับค่า
เอนไซน์โคลีนเอ
สเตอร์เรสอยู่ใน
ระดับปลอดภัย
7. โครงการให้บริการตรวจสุขภาพ เชิงปริมาณ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ จานวนผู้เข้าร่วม
สร้างเสริมอาชีพด้านการนวดไทย โครงการ
และการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เชิงคุณภาพ
ให้กับประชาชน ในเขตอาเภอสวน ความพึงพอใจของ
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี
8. โครงการออกกาลังกายด้วย
ศิลปะมวยไทยสาหรับบุคคลากรรัฐ
เอกชน ประชาชนทั่วไปและ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ร้อยละ 80



≥ 3.51



ร้อยละ 50



ร้อยละ 80



≥ 3.51



60 คน



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดโครงการบริการ
วิชาการภูมิปัญญาไทยให้แก่
ชาวต่างชาติ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

นักเรียน(สาขาวิชามวยไทยศึกษา
และพลศึกษา)

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

1. โครงการอบรมมวยไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

≥ 3.51



30 คน



≥ 3.51



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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พันธกิจที่ 2:

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 2:

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดให้มีการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่นและสากล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการนวัตกรรมสาธารณสุข

เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. จานวนนวัตกรรม
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

2. โครงการนวัตกรรมทางด้าน
การแพทย์แผนไทย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษา
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วม
โครงการ
2. จานวนนวัตกรรม
1 ชิ้นต่อ 1 ชั้นปี
เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

75 คน



5 ชิ้น



≥ 3.51



ร้อยละ 100



4 ชิ้น



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ


≥ 3.51

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้โดดเด่นสามารถแข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลและอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ให้พร้อมสาหรับการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3
การสอบวัดประมวลความรู้นักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5
การส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทาและพร้อมสาหรับการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 6
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะกระบวนการวิจัยให้นักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยมวยไทยฯ ให้เกิดการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 1
จัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยมวยไทยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าและผู้รับบริการในสถานการณ์ที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1
ฟื้นฟูกลุ่มโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
กลยุทธ์ที่ 2
เปิดหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3
ประชาสัมพันธ์ ขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าและผู้รับบริการในสถานการณ์ต่าง ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1
ผลิตงานวิจัย สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2
บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 3
บูรณาการงานวิจัยกับบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4
แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริการวิชาการด้านสุขภาวะ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
กลยุทธ์ที่ 1
จัดโครงการทางบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2
จัดโครงการวิชาการภูมิปัญญาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ที่ 3
จัดให้มีการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่นและสากล
กลยุทธ์ที่ 4
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 5
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์มวยไทย
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาสานักการแพทย์แผนไทย
กลยุทธ์ที่ 7
สร้างผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุก
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กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2

บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองกับบริบทและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4
แสวงหาปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์ที่ 1

นาวิทยาลัยฯ สู่อาเซียนและนานาชาติ
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ผังโครงสร้างแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ผังโครงสร้างแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ต่อ)
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้โดดเด่นสามารถแข่งขันได้
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตรต่าง ๆ
ให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับสากลและ
อาเซี

โครงการ/
กิจกรรม
1. การตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
(3 หลักสูตร)

2. การตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ระดับคณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการ
ตรวจประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสูตร

1. เพื่อดาเนินการ
ตรวจประกัน
คุณภาพระดับคณะ

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
จานวน
หลักสูตรที่
ได้รับการ
ตรวจประเมิน
เชิงคุณภาพ
ผลการบริหาร
จัดการ
หลักสูตร
โดยรวม
เชิงปริมาณ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
คณะ

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1

ระยะเวลา(ไตรมาส)
2
3

หลักสูตร

3

คะแนน

3.50

ร้อยละ

80

คะแนน

4.00

-

4

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับชอบ



-

1. สาขาวิชามวย
ไทยศึกษาและพล
ศึกษา
2. สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
3. สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย

51,000
(เงินรายได้)

ทุกสาขาวิชา



-

วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

43,000
(เงินรายได้)

คณบดี
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3. โครงการ
บริหารจัดการ
สาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์

4. โครงการทวน
สอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์
รายวิชา
ประจาปี
การศึกษา 2561

1.2 ปรับพื้นฐาน

1. โครงการ

1. เพื่อการบริหาร
และพัฒนาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ที่
มีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
จานวน
อาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
อาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษาที่มี
ต่อการใช้
บริการ
1. เพื่อให้อาจารย์
เชิงปริมาณ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร จานวน
และอาจารย์ประจา ประธาน
หลักสูตรดาเนินการ หลักสูตรและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ อาจารย์
ได้อย่างที่มี
ประจา
ประสิทธิภาพ
หลักสูตร
ถูกต้องตามหลักการ เชิงคุณภาพ
วัดและประเมินผล
ความเข้าใจ
และสะดวกต่อการ
แนวทางการ
ดาเนินการประกัน
ดาเนินการ
คุณภาพภายในของ ทวนสอบ
หลักสูตร และเป็น
ผลสัมฤทธิ์ที่มี
มาตรฐานของ
ประสิทธิภาพ
สถาบันฯ
1. เพื่อเตรียมความ เชิงปริมาณ


ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80



-

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

55,000
(เงินรายได้)

ประธาน
สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์



วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

19,500
(เงินรายได้)

คณบดี



นักศึกษาชั้นปีที่ 1

36,400





วิทยาลัยมวย
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นักศึกษาใหม่ให้ เตรียมความ
พร้อมสาหรับ
พร้อมนักศึกษา
การจัดการศึกษา ใหม่ปีการศึกษา
2562

1.3 จัดการสอบ
วัดประมวล
ความรู้นักศึกษา

พร้อมในการปรับตัว
ต่อการศึกษา และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. โครงการ
1. เพื่อเพิ่มทักษะ
เชิงปริมาณ
อบรมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ
จานวน
ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม
สาหรับนักศึกษา
โครงการ
วิทยาลัยมวย
เชิงคุณภาพ
ไทยศึกษาและ
ระดับความ
การแพทย์แผน
พึงพอใจของ
ไทย
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. โครงการ
1. เพื่อเพิ่มทักษะ
เชิงปริมาณ
เตรียมความ
ด้านวิทยาศาสตร์
จานวน
พร้อมทักษะด้าน ของนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม
วิทยาศาสตร์
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. โครงการสอบ 1. เพื่อวัดความรู้และ เชิงปริมาณ
ประมวลผล
ทักษะวิชาชีพก่อน
จานวน
ความรู้นักศึกษา สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51


ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

100



(เงินรายได้)

ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-

-

นักศึกษา วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

60,500
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย



-

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

32,500
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-

-

นักศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์
ชั้นปีที่ 4

18,000
(เงินรายได้)

สาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์
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1.4 เตรียมความ
พร้อมการสอบ
ใบประกอบ
วิชาชีพ

1. โครงการ
อบรมความรู้
เพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ

2. โครงการ
อบรมเตรียม
ความพร้อม
สาหรับการสอบ
ครูผู้ช่วย

1.5 การส่งเสริม
ให้นักศึกษามี

1. โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ

1. เพื่อให้นักศึกษา
สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพขั้นที่ 1

1. เพื่อให้นักศึกษา
สอบขึ้นบัญชี
ตาแหน่งครูผู้ช่วยได้

1. ส่งเสริมให้
นักศึกษารู้บทบาท

เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามี
คะแนนสอบ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่
สมัครสอบ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่
สอบผ่าน จาก
จานวน
ทั้งหมดของผู้
ที่สมัครสอบ
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่
สมัครสอบ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่
สอบผ่าน จาก
จานวน
ทั้งหมดของผู้
ที่สมัครสอบ
เชิงปริมาณ
จานวน

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

75

ร้อยละ

100

ร้อยละ

75

ร้อยละ

80





-

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ไม่มีงบประมาณ สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย



นักศึกษาชั้นปีที่ 4

11,350
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
มวยไทย
ศึกษาและ
พลศึกษา



นักศึกษาชั้นปีที่ 4

14,200
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
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งานทาและ
พร้อมสาหรับ
การแข่งขัน

นักศึกษา ปี
การศึกษา 2561

2. โครงการ
พัฒนาทักษะ
อาชีพศิษย์เก่า

3. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้
ตัดสินมวยไทย

4. โครงการ
อบรมผู้ตัดสิน

การเป็นผู้นา และ
การเป็นผู้ตาม
2. นักศึกษาเข้าใจ
หลักการทางานเป็น
ทีม

1. ส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพ

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และความ
เข้าใจในการเป็นผู้
ตัดสินมวยไทย

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และความ

นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนศิษย์
เก่าที่เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน

และ
การแพทย์
แผนไทย
คะแนน

≥ 3.51


ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51




ร้อยละ

80

-

-

ศิษย์เก่า

7,800
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

นักศึกษาสาขามวย
ไทยศึกษาและพล
ศึกษา

23,760
(เงินรายได้)

สาขามวย
ไทยศึกษา
และพล
ศึกษา

นักศึกษาสาขามวย
ไทยศึกษาและพล

18,930
(เงินรายได้)

สาขามวย
ไทยศึกษา

45

กีฬาฟุตบอล ฟุต เข้าใจในการเป็นผู้
ซอล
ตัดสินกีฬาฟุตบอล
วอลเล่ย์บอล
ฟุตซอล
วอลเล่ย์บอล

5. โครงการ
อบรม
สารสนเทศใน
งานสาธารณสุข

1.6 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอนเพื่อสร้าง
ทักษะ
กระบวนการวิจัย
ให้นักศึกษา

1. โครงการการ
ส่งเสริม
ปฏิบัติการทักษะ
หัตถการสู่
วิชาชีพ
สาธารณสุข

2. โครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และความ
เข้าใจในการใช้
สารสนเทศในงาน
สาธารณสุข

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถทา
หัตถการได้

1. เพื่อให้นักศึกษามี

นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ

ศึกษา

คะแนน

และพล
ศึกษา

≥ 3.51


ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

100

คะแนน

≥ 3.51





-

-

นักศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์

18,000
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

นักศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์

18,000
(เงินรายได้)

สาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์

นักศึกษาสาขา

18,000

สาขา
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อบรมทักษะ
ปฏิบัติการทา
วิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

3. โครงการ
พัฒนาสื่อการ
สอน เพื่อ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
แบบ Active
Learning

4. โครงการ
ศึกษาดูงานด้าน
มวยไทย

5. โครงการ

ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถทาวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพได้

จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. เพื่อให้คณาจารย์ เชิงปริมาณ
มีความรู้ ความเข้าใจ จานวน
และวางแผนการ
อาจารย์ที่เข้า
สอนแบบ Active
ร่วมโครงการ
Learning ได้
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษา
เชิงปริมาณ
สามารถนาความรู้ที่ จานวน
ได้มาบูรณาการกับ
นักศึกษาที่
การเรียนได้
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษา
เชิงปริมาณ

ร้อยละ

100

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

สาธารณสุขศาสตร์

(เงินรายได้)

สาธารณสุข
ศาสตร์



อาจารย์

30,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย



นักศึกษาสาขามวย
ไทยศึกษาและพล
ศึกษา

9,970
(เงินรายได้)

สาขามวย
ไทยศึกษา
และพล
ศึกษา

นักศึกษาสาขา

3,120

สาขา
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ศึกษาดูงาน
ทางด้าน
การแพทย์แผน
ไทย

สามารถนาความรู้ที่
ได้มาบูรณาการกับ
การเรียนได้

จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51



การแพทย์แผนไทย

(เงินรายได้)

การแพทย์
แผนไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยมวยไทยฯ ให้เกิดการยอมรับ
กลยุทธ์
2.1 จัดโครงการ
ส่งเสริม
เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยมวย
ไทยฯ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์พร้อมที่
จะสาเร็จ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
และเป็นผู้ที่จะ
สามารถทา
คุณประโยชน์
ให้กับสังคม และ
ประเทศชาติต่อไป
2. โครงการพิธี 1. เพื่อสร้าง
รับมอบเสื้อ
ปลูกฝังอัตลักษณ์
ฟิวส์สาขาวิชา ของวิชาชีพ
สาธารณสุข
สาธารณสุขให้กับ
ศาสตร์
นักศึกษา

3. โครงการฝึก 1. เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ คุณภาพและขีด
วิชาชีพ
ความสามารถของ

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
1.จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เชิงปริมาณ
1.จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

100

1

ระยะเวลา(ไตรมาส)
2
3

-



-

-



กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับชอบ

-

นักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

29,800
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-

-

นักศึกษาสาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์

5,000
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์





นักศึกษาสาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

76,520
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

4
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สาธารณสุข
นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3

4. โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
สาธารณสุข
นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4

5. โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
การแพทย์แผน
ไทย 4 ด้าน

บัณฑิตไทยให้มี
องค์ความรู้ใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน
ที่มีคุณภาพ

1. เพื่อสร้าง
คุณภาพและขีด
ความสามารถของ
บัณฑิตไทยให้มี
องค์ความรู้ใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน
ที่มีคุณภาพ

1. เพื่อสร้าง
คุณภาพและขีด
ความสามารถของ
บัณฑิตไทยให้มี
องค์ความรู้ใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน
ที่มีคุณภาพ

เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

100

คะแนน

≥ 3.51


ร้อยละ

100

คะแนน

≥ 3.51







นักศึกษาสาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

53,720
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์





นักศึกษา
สาขาวิชา
การแพทย์แผน
ไทย

61,500
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าและผู้รับบริการในสถานการณ์ที่ดีขึ้น
กลยุทธ์
3.1 ฟื้นฟูกลุ่ม
โรคเรื้อรังด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทย

3.2 เปิดหลักสูตร
ใหม่ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ
ของผู้เรียน

โครงการ/
กิจกรรม
1. เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์
การเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในเขต
พื้นที่บริการ

1. สารวจ
ความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า
และ
ผู้รับบริการ
เพื่อพัฒนา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1. เพื่อฟื้นฟู
สุขภาพของผู้ป่วย
กลุ่มโรคเรื้อรังด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทย

เชิงปริมาณ
ร้อยละผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่
เข้ารับการ
ฟื้นฟูด้วย
ศาสตร์
การแพทย์
แผนไทย(ต่อ
วันเทียบกับ
จานวนผู้เข้า
รับบริการ
ทั้งหมด)
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับบริการ
สานัก
การแพทย์
แผนไทย
เชิงปริมาณ
จานวน
หลักสูตรใหม่ที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของท้องถิ่น

1. เพื่อพัฒนา
หลักสูตรใหม่ให้
ตรงกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1


ร้อยละ

10

คะแนน

≥ 3.51



หลักสูตร

1

ระยะเวลา(ไตรมาส)
2
3


-

4


-

-

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับชอบ

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในเขตพื้นที่
บริการ

ยังไม่มี
งบประมาณ

สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย

ประชาชนในเขต
พื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย

ยังไม่มี
งบประมาณ

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย
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หลักสูตรใหม่
ให้ตรงกับ
ความต้องการ

3.3
ประชาสัมพันธ์
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงลูกค้าและ
ผู้รับบริการ

1. โครงการ
1. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับ
องค์กรเชิงรุก นักศึกษาตามแผน
รับ

และประเทศ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของรับ
บริการ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของแผนการ
ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
รับนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของ
นักเรียนที่
ได้รับการแนะ
แนว

คะแนน

≥ 3.51


ร้อยละ

85

คะแนน

≥ 3.51



นักเรียนชั้นมัธยน
ศึกษาปีที่ 6 ใน
เขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย

55,600
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ชุมชน
กลยุทธ์
4.1 ผลิตงานวิจัย
สร้างนวัตกรรม
ด้านสุขภาพสู่
ชุมชน

4.2 บูรณาการ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1. โครงการ
ส่งเสริมการทา
วิจัยทางด้าน
สุขภาพและภูมิ
ปัญญาไทย

1. เพิ่มผลิตงานวิจัย
สร้างนวัตกรรมด้าน
สุขภาพสู่ชุมชน

2. โครงการ
นวัตกรรมสร้าง
สุขผู้สูงอายุ 4.0

1. เพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นวัตกรรม
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวน
นวัตกรรม
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ

3. โครงการ
นวัตกรรม
ทางด้าน
การแพทย์แผน
ไทย

1. เพื่อสร้าง
นวัตกรรมทางด้าน
การแพทย์แผนไทย

1. แต่ละ

1. เพื่อนาองค์

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1
-

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ชิ้น

3

คะแนน

≥ 3.51

ระยะเวลา(ไตรมาส)
2
3
-

-

4
-




ชิ้น

3

คะแนน

≥ 3.51









กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับชอบ

อาจารย์ วิทยาลัย
มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

ยังไม่มี
งบประมาณ

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

นักศึกษา
สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

18,000
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์

นักศึกษา
สาขาวิชา
การแพทย์แผน
ไทย

4,300
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย

อาจารย์ วิทยาลัย

ยังไม่มี

วิทยาลัยมวย
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งานวิจัยกับการ
เรียนการสอน

4.3 บูรณาการ
งานวิจัยกับ
บริการวิชาการ

สาขาวิชาได้มี
การนาองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้
จากการวิจัย มา
ถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษา

ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การวิจัย มา
ถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษา

1. แต่ละ
สาขาวิชาได้นา
องค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยไป
ถ่ายทอดสู่ชุมชน
ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน

1. เพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยไปถ่ายทอด
สู่ชุมชน ตามความ
ต้องการของชุมชน

จานวนรายวิชาที่
บูรณาการ
งานวิจัยกับการ
เรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
คะแนนประเมิน
การสอนของ
อาจารย์
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
ที่บูรณาการ
งานวิจัยกับ
บริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

วิชา

3

คะแนน

≥ 3.51


โครงการ

3

คะแนน

≥ 3.51







มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

งบประมาณ

ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

อาจารย์ วิทยาลัย
มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

ยังไม่มี
งบประมาณ

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการวิชาการด้านสุขภาวะ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

5.1 จัดโครงการ
ทางบริการ
วิชาการแก่
ท้องถิ่น

1. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยภูมิ
ปัญญาไทย

5.2 จัดโครงการ
บริการวิชาการ
ภูมิปัญญาไทย

2. โครงการ
ให้บริการตรวจ
สุขภาพด้วย
ศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทย และสร้าง
เสริมอาชีพด้าน
การนวดไทยและ
การผลิต
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้กับ
ประชาชน ใน
เขตจังหวัด
ราชบุรี
1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการสอน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1. เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุด้วย
ศาสตร์มวยไทย
การแพทย์แผนไทย
และสาธารณสุข
ศาสตร์

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี

1. เพื่อให้บริการ
ด้านการแพทย์แผน
ไทยแก่ชุมชน

1. เพื่อให้บริการ
วิชาการด้านมวย
ไทยแก่ชาวต่างชาติ

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1
-

คน

50

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

ระยะเวลา(ไตรมาส)
2
3




4

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับชอบ





อาจารย์ วิทยาลัย
มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

500,000
(เงินแผ่นดิน)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย





ประชาชนในเขต
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
จากภายนอก

สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย

-

-

ชาวต่างชาติ

26,210
(เงินรายได้)

สาขาวิชา
มวยไทย
ศึกษาและ
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ให้แก่
ชาวต่างชาติ

มวยไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ

5.3 จัดให้มีการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่นและ
สากล

1. พิธีไหว้ครู
แพทย์แผนไทย

2. ไหว้พิธีไหว้
บรมครูนายขนม
ต้ม

3. พิธีไหว้พระ
บิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย
(วันมหิดล)

5.4 บูรณาการ

1. สาขาวิชามี

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการระดับดี
1. เพื่อปฏิบัติตาม
เชิงปริมาณ
ประเพณีการไหว้ครู จานวนนักศึกษา
แพทย์แผนไทย และ ที่เข้าร่วม
ทานุบารุง
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมของ เชิงคุณภาพ
ไทย
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการระดับดี
1. เพื่ออนุรักษ์ สืบ เชิงปริมาณ
สานและทานุบารุง จานวนนักศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการระดับดี
1. เพื่อให้นักศึกษา เชิงปริมาณ
ตะหนักถึง
จานวนนักศึกษา
ความสาคัญวัน
ที่เข้าร่วม
มหิดล
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการระดับดี
1. เพื่อบูรณาการ
เชิงปริมาณ

พลศึกษา
คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51



-

-

-

นักศึกษาชั้นปีที่
1-4

24,000
(เงินแผ่นดิน
งบสานักศิลป์
ฯ)

สาขา
การแพทย์
แผนไทย

-

-



-

อาจารย์
นักศึกษาสาขา
มวยไทยศึกษา
และพลศึกษา

6,600
(เงินแผ่นดิน
งบสานักศิลป์
ฯ)

สาขามวย
ไทยศึกษา
และพล
ศึกษา

-

-

-



อาจารย์
นักศึกษาสาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์

12,000
(เงินแผ่นดิน
งบสานักศิลป์
ฯ)

สาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์









อาจารย์ วิทยาลัย

ยังไม่มี

วิทยาลัยมวย
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ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการ
สอน

5.5 จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์มวย
ไทย

5.6 พัฒนาสานัก
การแพทย์แผน
ไทย

การบูรณาการ
กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการ
สอนของสาขา

1. โครงการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
มวยไทย

1. โครงการ
พัฒนาสานัก
การแพทย์แผน
ไทย

ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบ
สานและทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม

1. เพื่อพัฒนาการ
บริการของสานัก
การแพทย์แผนไทย

จานวนรายวิชาที่
บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการ
สอน
เชิงคุณภาพ
คะแนนประเมิน
การสอนของ
อาจารย์
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ระดับ
ดี
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้ารับ
บริการในสานัก
การแพทย์แผน
ไทย/สัปดาห์
เชิงคุณภาพ

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับบริการ
สานัก
การแพทย์

วิชา

3

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

คน

50

คะแนน

≥ 3.51

มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

งบประมาณ

ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-

-

-

-

นักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัย
มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

ยังไม่มี
งบประมาณ

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย









ผู้เข้ารับบริการใน
สานักการแพทย์
แผนไทย/สัปดาห์

ยังไม่มี
งบประมาณ

สานัก
การแพทย์
แผนไทย
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แผนไทยฯ
2. โครงการ
จัดทาหลักสูตร
ส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น

5.7 สร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้าน
ภูมิปัญญาไทย
เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

1. โครงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้าน
ภูมิปัญญาไทย

1. เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้แก่
นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป

1. เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านภูมิ
ปัญญาไทย

เชิงปริมาณ
จานวนหลักสูตร
ที่จัดทา
เชิงคุณภาพ
หลักสูตรผ่าน
การรับรอง
มาตรฐาน
เชิงปริมาณ
จานวน
ผลิตภัณฑ์ด้าน
ภูมิปัญญาไทยที่
ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
มูลค่าเพิ่มจาก
ต้นทุนการผลิต
ในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์

หลักสูตร

1

มาตรฐาน
หลักสูตร

ผ่าน

ชิ้น

3

ร้อยละ

25

-

-

-

-

ประชาชนทั่วไป

ยังไม่มี
งบประมาณ

สาขา
การแพทย์
แผนไทย

-

-

-

-

อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

ยังไม่มี
งบประมาณ

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุก
กลยุทธ์
6.1 บริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
“ทบทวนแผน
กลยุทธ์ฯ และ
จัดทา
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
2562”
2. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
“การบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายใน”

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1. เพื่อระดมความ
คิดเห็น สร้าง
ความเข้าใจ
ร่วมกัน และการมี
ส่วนร่วมในการ
กาหนดแนว
ทางการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ระดับดี

1. เพื่อการบริหาร
และพัฒนา
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทยที่มี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
การจัดทาการ
บริหารความ
เสี่ยงของ
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทย์
แผนไทย
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
3. ประชุม
1. เพื่อหาแนวทาง เชิงปริมาณ
คณะกรรมการ ร่วมกันในการ
จานวน

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51

ครั้ง

1

คะแนน

≥ 3.51

1

ระยะเวลา(ไตรมาส)
2
3

4

-

-

-

-

-




ร้อยละ

50

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับชอบ



อาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัย
มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

150,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงของ
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

18,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย



คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย

20,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
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ประจา
พัฒนาวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

4. จัดประชุม
อาจารย์และ
บุคลากร
ประจา
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาฯ

6.2 พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการเพื่อ
ตอบสนองกับ
บริบทและ
สิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

1. โครงการ
การตรวจ
ประเมินการ
ประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสูตร

2. โครงการ
การตรวจ
ประเมินการ

คณะกรรมการ
ประจาที่เข้า
ร่วมประชุม
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
ประชุม
1. เพื่อหาแนวทาง เชิงปริมาณ
ร่วมกันในการ
จานวน
พัฒนาวิทยาลัยฯ ผู้เข้าร่วม
ประชุม
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
ประชุม
1. เพื่อปรับปรุง
เชิงปริมาณ
คุณภาพการจัด
จานวน
การศึกษาระดับ
หลักสูตรที่เข้า
หลักสูตรของ
รับการตรวจ
วิทยาลัยมวยไทย ประเมิน
ศึกษาและ
เชิงคุณภาพ
การแพทย์แผน
ผลการ
ไทย ด้านผู้เรียน
ประเมิน
ด้านอาจารย์
คุณภาพเฉลี่ย
และด้านผู้บริหาร ของหลักสูตร
ให้สูงขึ้น
1. เพื่อปรับปรุง
เชิงปริมาณ
คุณภาพการจัด
การประเมิน
การศึกษาของ
การตรวจ

มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย
คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

50

คะแนน

≥ 3.51

หลักสูตร

3

คะแนน

3.20

ครั้ง

และ
การแพทย์
แผนไทย

1









อาจารยบ์และ
บุคลากร
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

14,250
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-

-





1. สาขา
การแพทย์แผน
ไทย
2. สาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์
3. สาขามวยไทย
ศึกษาและพล
ศึกษา

51,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-

-

-



วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน

51,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
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ประกัน
คุณภาพระดับ
คณะ

3. โครงการ
บริหารจัดการ
สานักงาน
วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาฯ

4. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
“การจัดทา
Best
Practice”
6.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรมี
ตาแหน่งทาง
วิชาการและ

1. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสังกัด
วิทยาลัยมวย

วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย ด้านผู้เรียน
ด้านอาจารย์
และด้านผู้บริหาร
ให้สูงขึ้น
1. เพื่อการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ประกัน
คุณภาพ
เชิงคุณภาพ
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

เชิงปริมาณ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตามที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ
การบริหาร
จัดการเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อหาแนวทาง เชิงปริมาณ
ในการพัฒนางาน จานวน Best
ร่วมกัน
Practice
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
1. เพื่อให้บุคลากร เชิงปริมาณ
มีความมุ่งมั่นและ บุคลากรได้
อุทิศตนในการ
พัฒนาตนเอง
สอนและพัฒนา
เชิงคุณภาพ
นักศึกษา
ความพึงพอใจ

ไทย

คะแนน

การแพทย์
แผนไทย

4.00


ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ชิ้นงาน

1

คะแนน

≥ 3.51


ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51









นักศึกษา
อาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัย
มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

92,580
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย





อาจารย์และ
บุคลากร
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

13,290
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย





อาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัย
มวยไทยศึกษา
และการแพทย์
แผนไทย

252,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย
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คุณวุฒิที่สงู ขึ้น

ไทยศึกษาฯ

2. โครงการ
สนับสนุนวัสดุ
ประกอบการ
ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
6.4 แสวงหา
ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนรู้

1. โครงการ
สนับสนุน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. เพื่อให้บุคลากร
แสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ เป็นประจา
และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
1. เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจในการทา
ผลงานวิชาการ

ของบุคลากร
ได้พัฒนา
ตนเองระดับดี

เชิงปริมาณ
จานวนผลงาน
วิชาการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
1. เพื่ออานวย
เชิงปริมาณ
ความสะดวกให้กับ จานวน
ผู้รับบริการของ
ผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ

ชิ้น

3

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80

คะแนน

≥ 3.51





อาจารย์
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

20,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย





นักศึกษา
อาจารย์ และ
บุคลากร
วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ
การแพทย์แผน
ไทย

69,360
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 นาวิทยาลัยสู่อาเซียนและนานาชาติ
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

7.1 นาวิทยาลัยสู่ 1. โครงการ
อาเซียนและ
สร้างเครือข่าย
นานาชาติ
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบันหรือ
องค์กรที่
เกี่ยวข้องใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

2. กิจกรรม
สานสัมพันธ์
มหกรรม
เครือข่าย
การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
พื้นบ้าน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
3. โครงการสา
สุขสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง
เครือข่ายและสาน
ความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ
และการศึกษาวิจัย
กับสถาบัน
วิชาการ
ในประเทศ

ตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ
สร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบัน
เชิงคุณภาพ
ความพึง
พอใจของ
ภาคี
เครือข่าย
ร่วมมือ
1. เพื่อสร้าง
เชิงปริมาณ
เครือข่ายความ
1. จานวน
ร่วมมือทางวิชาชีพ ครั้งที่จัด
กิจกรรม
ร่วมกัน
เชิงคุณภาพ
ความพึง
พอใจของ
ภาคี
เครือข่าย
ร่วมมือ
1. เพื่อสร้าง
เชิงปริมาณ
เครือข่ายทาง
จานวน

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1

ระยะเวลา(ไตรมาส)
2
3

ครั้ง

2

คะแนน

≥ 3.51

ครั้ง

1

คะแนน

≥ 3.51

ร้อยละ

80



4


กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับชอบ

สถาบันวิชาการ
ในประเทศ/
ต่างประเทศ

20,000
(เงินรายได้)

วิทยาลัยมวย
ไทยศึกษา
และ
การแพทย์
แผนไทย

-



-

-

นักศึกษาชั้นปีที่
1-4

ไม่มี
งบประมาณ

สาขา
การแพทย์
แผนไทย

-



-

-

นักศึกษาสาขา
สาธารณสุข

20,420
(เงินรายได้)

สาขา
สาธารณสุข
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วิชาชีพ
สาธารณสุข

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจอยู่ใน
ระดับดี

ศาสตร์

คะแนน

≥ 3.51

ศาสตร์

