แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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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 14 ปี จัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
5) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โดยในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาจึงพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาในปีการศึกษา 2548 ผลจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
สามารถผลิตมหาบัณฑิตมวยไทยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมวยไทยสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงริเริ่มสร้าง
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา ในปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษาแล้ว 22 ราย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนสาขาวิชามวยไทยศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2553
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ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ถึ งความส 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

7

คณะกรรมการประจาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ
อาจารย์ภณิชชา
นายโกมล
นายศุภสวัสดิ์
นายเขมชาติ
อาจารย์นัฏกร
อาจารย์เฟื่องลดา
อาจารย์บารมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ณิภารัตน์
นางสาวศศิมา

สุขแสวง
จงสุภางค์กุล
ตันติวรนุกูล
วัฒนะคุณโชติ
สถิตย์ตันติเวช
สุขเสริม
ทบศรี
ชูชัย
นิ่มทัศนศิริ
บุญกุล
ว่องไว

คณบดี
รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
หัวหน้าสานักงาน

8

รายชื่อบุคลากร
ปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยฯ มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น 33 คน จาแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จานวน
28 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน รายละเอียดดังนี้
บุคลากรสายวิชาการ
ที่
ชื่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นายสาราญ
นางรุ่งอรุณ
นางณิภารัตน์
นางสาวกันตา
นางสาวชลธิรา
นางสาวรินราไพ
นายวรยุทธ์
นายรวย
นางสาวภณิชชา
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวนัฏกร
นางสาววิภาวี
นางสาวบารมี
นายสานนท์
นางสาวญษมณ
นางสาวเฟื่องลดา
นางสาวระพีพร
นางสาวอัญทิวา
นางสาวอัชฌา
นางสาวรัชดาพร

สุขแสวง
สุทธิพงษ์
บุญกุล
นิ่มทัศนศิริ
กาวไธสง
พุทธิพันธ์
ทิพย์เที่ยงแท้
ตั้งมุททาภัทรกุล
จงสุภางค์กุล
สิงห์สถิตย์
สุขเสริม
จันทศรี
ชูชัย
เลาหบุตร
ละทัยนิล
ทบศรี
ชนะภักดิ์
อุ่นไธสง
สมนึก
ฐานมั่น

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ตาแหน่งทาง ลาศึกษาต่อ
วิชาการ
ผศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.
-

หมายเหตุ
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21
22
23
24
25
26
27
28

นายปรวัฒน์
นายอานาจ
นายเสน่ห์
นายวีระ
นายศรณ์
นายขจรพงษ์
นางพัฒนา
นายประไพร

แขกสินทร
การงาน
นวลจันทึก
กัจฉปคีรินทร์
สุขพิมาย
แก้วสมจิตร
บุญวงษ์
จันทะบัณฑิต

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

-

-

บุคลากรสายสนับสนุน
ที่
1
2
3
4
5
6
5

ชื่อ-สกุล
นายเอกรวี
ครุฑางคะ
นางสาวศิรินทิพย์ ห่วงทอง
นางสาวศศิมา
ว่องไว
นายพงษ์พัฒน์
ว่องไว
นายอภิลักษ์
ไผ่ล้อม
นางสาวอัญชลี
กองรักษ์
นายสมหมาย
สุขแสวง

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักฝึกอบรม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปรัชญา (Philosophy)
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

(Vision)

เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยมวยไทย แพทย์
แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ ภายในปี พ.ศ.2565-2568

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านครูมวยไทยและพลศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพตรงตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการทางด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากล
5. การบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิต พัฒนาท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ
2. มีงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาวะ ด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์สู่ท้องถิ่นและสากล
อย่างมีคุณภาพ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากลอย่างมีประสิทธิผล
5. การบริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
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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)
วิท ยาลั ย มวยไทยศึ ก ษาและการแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจอันจะนาไปสู่การ
วางแผนในการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และสนองนโยบายแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ทบทวนภารกิจขององค์กร
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1.มีหลักสูตรมวยไทยในระดับ ปริญ ญาตรี โท และ 1. ขาดทรัพยากร เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์ภาษา และ ห้อง
เอก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. มี ห ลั ก สูต รระยะสั้ น ตอบสนองท้ องถิ่น (แพทย์ 2. สัญญาณอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุม
แผนไทย ดูแลผู้สูงอายุ/อสม. มวยไทย)
3. การสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรและ
3. มี ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น แ บ บ Active นักศึกษา
Learning และองค์ความรู้ PLC ที่ชัดเจน
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กร
4. อาจารย์ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
5 ผลงานตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีน้อย
5. ผลงานวิ ช าการของคณาจารย์ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง 6. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ยังมีน้อย
ต่อเนื่อง
7. โครงการจัดหารายได้ยังมีน้อย
6. มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ บู ร ณาการทั้ ง 3 8.การเดินทางของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในจอมบึง
ศาสตร์
9.ขาดหอพักนักศึกษาภายในวิทยาลัย
7. มีหลักสูตรทางด้านมวยไทย สาธารณสุขศาสตร์ 10.ขาดตู้กดเงินสด (ATM)
และแพทย์ แ ผนไทยที่ ต อบสนองต่ อ การพั ฒ นา 11.ข าด ก าร บ ริ ก าร แ บ บ One Stop Service ให้ แ ก่
ท้องถิ่น
นักศึกษา
8. นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
12.อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ตึก 15
9.คณาจารย์มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน
13.สนามกีฬาในวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
10.สถานที่ตั้งของวิทยาลัยฯ
14.อุปกรณ์และสื่อในห้องเรียนชารุด/ไม่พร้อมใช้งาน
11. จ านวนนั ก ศึ ก ษาโดยภาพรวมเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง 15.ระบบความปลอดภัย (ไฟส่องสว่างบริเวณถนน ภายใน
ต่อเนื่อง
อาคารมีน้ารั่วซึม)
12.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านและ
ได้รับการยอมรับ
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13.มีอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยเฉพาะ
ด้าน
14.การผลิตยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2. ระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศชะลอตั ว
และมีปัญหาสถานการณ์ด้านการเมือง
3. มีนักเรียนที่จบระดับชั้น ม.6 ลดลง
4. มี ก ารแข่ ง ขั น ทางการศึ ก ษาในการรั บ สมั ค ร
นักศึกษาสูงขึ้น
5. ระบบประกันคุณภาพที่มีหลายระบบ และมีการ
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน
ทุ ก ปี ส่ ง ผลกระทบต่ อ การก าหนดแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
6.การได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง
7.การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
8.สถาบัน อุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
9.การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โอกาส
1.นโยบายของรัฐส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
การดูแลผู้สูงอายุ เชิงกีฬา เชิงสุขภาพ
2.นโยบายของอว.ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้ใช้บัณฑิต
3.การจัดทาธนาคารหน่วยกิต (นโยบายมหาวิทยาลัย)
4.กีฬาโอลิมปิกได้รับรองการแข่งขันกีฬามวยไทย
5.การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
6.การถ่ า ยโอนอ านาจจากกระทรวงสาธารณสุ ข ไปสู่
กระทรวงมหาดไทย
7.การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
8. การจัดทาหลักสูตรออนไลน์
9. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แบบวิถีใหม่)
10. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน 5F ประชากรผู้สูงอายุที่
เพิ่ม ขึ้น/เทรนการออกกาลัง กายด้านสุข ภาพ จัด ตั้ง ศูน ย์
การดูแลสุขภาพ (มวยไทย แพทย์แผนไทย สาธารณสุข)
11. การคมนาคมสะดวกและพื้ น ที่ โ ดยรอบเป็ น พื้ น ที่
เศรษฐกิจที่เอื้อต่อการขยายตัวของวิทยาลัย
12.การใช้ชุมชน ท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ การพัฒนา การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13.การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น
14.การแข่งขันของตลาดแรงงาน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
S1 = 1. มีหลักสูตรมวยไทยในระดับปริญญาตรี โท และเอก
S2 = 2. มีหลักสูตรระยะสั้นตอบสนองท้องถิ่น (แพทย์แผนไทย ดูแลผู้สูงอายุ/อสม. มวยไทย)
S3 = 3. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และองค์ความรู้ PLC ที่ชัดเจน
S4 = 4. อาจารย์ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
S5 = 5. ผลงานวิชาการของคณาจารย์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
S6 = 6. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการทั้ง 3 ศาสตร์
S7 = 7.มีหลักสูตรทางด้านมวยไทย สาธารณสุขศาสตร์ และแพทย์แผนไทยที่ตอบสนองต่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น
S8 = 8. นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
S9 = 9.คณาจารย์มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน
S10= 10.หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพจากสานักงานปลัดกระทรวงอว. และสภาวิชาชีพ
S11= 11.สถานที่ตั้งของวิทยาลัยฯ
S12= 12.จานวนนักศึกษาโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
S13= 13.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านและได้รับการยอมรับ
S14= 14.มีอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยเฉพาะด้าน
S15= 15.การผลิตยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
จุดอ่อน (Weakness)
W1 = 1. ขาดทรัพยากร เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์ภาษา และ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
W 2 = 2. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ
W 3 = 3. สัญญาณอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุม
W4 = 4. นักศึกษาแพทย์แผนไทยมีจานวนลดน้อยลง
W5 = 5. การสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรและนักศึกษา
W6 = 6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กร
W7 = 7. ผลงานตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีน้อย
W8 = 8. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ยังมีน้อย
W9 = 9.โครงการจัดหารายได้ยังมีน้อย
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W10 = 10.ผลงานวิจัยของอาจารย์แพทย์แผนไทยยังมีจานวนน้อย
W11 = 11.ขาดระบบการตลาดในการหานักศึกษา
W12 = 12.การเดินทางของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในจอมบึง
W13 = 13.ขาดหอพักนักศึกษาภายในวิทยาลัย
W14 = 14.ขาดตู้กดเงินสด (ATM)
W15 = 15.ขาดการบริการแบบ One Stop Service ให้แก่นักศึกษา
W16 = 16.อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่เพียงพอ
W17 = 17.สนามกีฬาในวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
W18 = 18.อุปกรณ์และสื่อในห้องเรียนชารุด/ไม่พร้อมใช้งาน
W19 = 19.ระบบความปลอดภัย (ไฟส่องสว่างบริเวณถนน ภายในอาคารมีน้ารั่วซึม)
W20 = 20.นักศึกษามีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
O1 = 1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
O 2 = 2. ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว และมีปัญหาสถานการณ์ด้านการเมือง
O 3 = 3. มีนักเรียนที่จบระดับชั้น ม.6 ลดลง
O4 = 4. มีการแข่งขันทางการศึกษาในการรับสมัครนักศึกษาสูงขึ้น
O5 = 5. อุปกรณ์และสื่อในห้องเรียนชารุด/ไม่พร้อมใช้งาน
O6 = 6. ระบบประกั นคุณ ภาพที่มีห ลายระบบ และมีก ารเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และเกณฑ์ การ
ประเมินทุกปี ส่งผลกระทบต่อการกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O7 = 7. การได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง
O8 = 8. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
O9 = 9. การแข่งขันของตลาดแรงงาน
O10 = 10. สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
O11 = 11. การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อุปสรรค / ภาวะคุกคาม (Threats)
T1 = 1. การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
T2 = 2. การจัดทาหลักสูตรออนไลน์
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T3 = 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
T4 = 4. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แบบวิถีใหม่)
T5 = 5. ธนาคารหน่วยกิต (นโยบายมหาวิทยาลัย)
T6 = 6.จัดตั้งศูนย์การดูแลสุขภาพ (มวยไทย แพทย์แผนไทย สาธารณสุข)
T7 = 7. การคมนาคมสะดวกและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เอื้อต่อการขยายตัวของวิทยาลัย
T8 = 8. การใช้ชุมชน ท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ การพัฒนา การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
T9 = 9. การได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล
T10 = 10.นโยบายของรัฐส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
T11 = 11.กีฬาโอลิมปิกได้รับรองการแข่งขันกีฬามวยไทย
T12 = 12.การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น
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พันธกิจที่ 1: ผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านครูมวยไทยและพลศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1: จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิต พัฒนาท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 1:

ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มตราการ

โครงการ/กิจกรรม

มตราการที่ 1 ส่งเสริมพัฒนา
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตที่ตอบสนองของผู้ใช้บัณฑิต ระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทย
และตอบสนองต่อผู้เรียน
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ประจาปีการศึกษา 2564

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

เชิงปริมาณ
จานวนหลักสูตรที่
4 หลักสูตร
ได้รับการตรวจ
ประเมิน
เชิงคุณภาพ
ผลการบริหารจัดการ อยูใ่ นระดับดี
หลักสูตรโดยรวม
2. การประกันคุณภาพการศึกษา เชิงปริมาณ
ระดับคณะ วิทยาลัยมวยไทย
การตรวจประเมิน
1 ครั้ง
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ประกันคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา 2564
การศึกษาระดับคณะ
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี
คุณภาพการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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มตราการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ภายในระดับคณะ
3. บริหารจัดการสาขา
สาธารณสุขศาสตร์

4. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจาปี
การศึกษา 2564

เชิงปริมาณ
จานวนอาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์บุคลากร
และนักศึกษาที่มีต่อ
การใช้บริการ
เชิงปริมาณ
จานวนประธาน
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
ความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินการ

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับดี

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับดี

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

19

มตราการ

โครงการ/กิจกรรม

5. เตรียมความพร้อมประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร

6.เตรียมความพร้อมประกัน
คุณภาพระดับคณะ

ตัวชี้วัด
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ที่มีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ1มี
ความรู้
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ1มี
ความรู้

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

40

80

40

80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

20

มตราการ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนา
และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการเตรี ย มความพร้ อ ม เชิงปริมาณ
นักศึกษาใหม่ตามศาสตร์วิชาชีพ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
2. 2. โครงการอบรม
เชิงปริมาณ
ภาษาต่างประเทศและ
จานวนผู้เข้าร่วม
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
3. อบรมสร้ า งทั ก ษะนั ก ศึ ก ษา เชิงปริมาณ
สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ใ น จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
การใช้โปรแกรม JHCIS
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
70 คน

ร้อยละ 80

55 คน

ร้อยละ 80

64 คน

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

21

มตราการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. อบรมพัฒนาระบบดูแล
เชิงปริมาณ
ช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยมวย จานวนผู้เข้าร่วม
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้
5.การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ป ระกอบการ เชิงปริมาณ
จั ด การเรี ย น การสอ น พั ฒ น า ร้อยละการเบิกจ่าย
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
การจัดซื้อวัสดุ
ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
ตามที่กาหนด
6. อบรมความรู้เพื่อสอบใบ
เชิงปริมาณ
ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
22 คน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

40 คน

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

22

มตราการ

โครงการ/กิจกรรม
7. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ
เตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย

8. อบรมส่งเสริมนักศึกษาให้มี
งานทาตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

9. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
100 คน

ร้อยละ 80

50 คน

ร้อยละ 80
50 คน

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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มตราการ

โครงการ/กิจกรรม
10. สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม
อาจารย์ให้มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ จานวน
ผู้ใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
1. พัฒนาบุคลากร สังกัดวิทยาลัย เชิงปริมาณ
มวยไทยศึกษาและการแพทย์
บุคลากรได้พัฒนา
แผนไทย
ตนเอง
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองระดับดี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน เชิงปริมาณ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
จานวนผู้เข้าร่วม
ตาแหน่งทางวิชาการ
อบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
ร้อยละ 80
≥ 3.51 คะแนน

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับดี

20 คน

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

24

มตราการ

โครงการ/กิจกรรม
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยมวย
ไทยฯ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ

1. อบรมส่งเสริมคุณลักษณะ
เชิงปริมาณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ จานวนผู้เข้าร่วม
21
อบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5
ด้าน

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
20 คน

ร้อยละ 80

60 คน

ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่ 30 คน
เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

25

มตราการ

โครงการ/กิจกรรม

3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 1

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 2

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
มีความรู้ ความเข้kใจ
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่
เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
มีความรู้ ความเข้kใจ
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่
เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ร้อยละ 80

45 คน

ร้อยละ 80

45 คน

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

26

มตราการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

มีความรู้ ความเข้าใจ
พันธกิจที่ 2:

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 2 :
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาท้องถิ่น
มาตราการ
2.1 ผลิตงานวิจัย สร้างนวัตกรรม
ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ เชิงปริมาณ
สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทย จานวนผู้เข้าร่วม
60 คน
ศึกษและการแพทย์แผนไทย
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี ร้อยละ 80
ความรู้

หมายเหตุ

27

พันธกิจที่ 3:

บริการวิชาการทางด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3 :

บริการวิชาการทางด้านานมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ สู่ท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: บริการวิชาการด้านสุขภาวะ ด้วยภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 บริการวิชาการด้วย
ภูมิปัญญาไทยแก่ท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์
พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่
3

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
2.ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในโรงเรี ย นใน เชิงปริมาณ
เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีในยุคชีวิต จานวนผู้เข้าร่วม
วิถีใหม่ (New Normal)
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
50 คน

ร้อยละ 80

60 คน

ร้อยละ 80

3. ส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม

70 คน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ด้านการดูแ ลสุข ภาพด้ ว ยศาสตร์ โครงการ
การแพทย์แผนไทย
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
4. อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน เชิงปริมาณ
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย (แพทย์ จานวนผู้เข้าร่วม
แผนไทยตัวน้อย)
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ

5.อบรมทั ก ษะและเทคนิ ค การ เชิงปริมาณ
สอนมวยไทย
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ร้อยละ 70

30 คน

ร้อยละ 80

50 คน
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

6.ค่ายมวยไทยพัฒนาเด็กไทย

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
7.การออกก าลั งกายด้ ว ยศาสตร์ เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
มวยไทย
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เชิงปริมาณ
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ จานวนผู้เข้าร่วม
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม โครงการ
ราชกุมารีฯวิทยาลัยมวยไทยศึกษา เชิงคุณภาพ
และการแพทย์แผนไทย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี

50 คน

ร้อยละ 80

30 คน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับดี

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

พันธกิจที่ 4 :

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 4 :
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมืปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากลอย่างมีประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสู่สากล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

4.1 จัดให้มีการส่งเสริมอนุรักษ์
1.พิธีไหว้พระบิดาแห่งการ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น สาธารณสุขไทย (วันมหิดล)
และสากล

2. ส่งเสริมทานุศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
140 คน
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
≥ 3.51 คะแนน
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
30 คน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

โครงการ
เชิงคุณภาพ
≥ 3.51 คะแนน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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พันธกิจที่ 5:

การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 5:

การบริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มาตราการ
5.1 ประชาสัมพันธ์ ขยายโอกาส
การเข้าถึงลูกค้าและผู้รับบริการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
สร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

เชิงปริมาณ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่า
เชิงปริมาณ
จานวนของนักเรียน
ที่สมัครเข้าเรียน
สาขาวิชา
สาธารณสุข
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่

3. อบรมส่งความรู้ด้าน
สาธารณสุขให้น้อง (Public
Health Roadshow)

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
4 หลักสูตร

≥3.51 คะแนน

ร้อยละ 85

≥3.51 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

33

5.2 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
ธรรมาภิบาล
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ประจาปีงบประมาณ 2565

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน” วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย

3. ประชุมคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

4. ประชุมอาจารย์และบุคลากร

ได้รับการแนะแนว
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เชิงปริมาณ
จานวน
คณะกรรมการ
ประจาที่เข้าร่วม
ประชุม
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปริมาณ

30 คน

ร้อยละ 80

20 คน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

≥ 3.51 คะแนน

34

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

5.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. บริหารจัดการสานักงาน
เพื่อตอบสนองกับบริบทและ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงให้มี
การแพทย์แผนไทย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.4 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ

จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปริมาณ
การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ภาคีเครือข่าย
ร่วมมือ

ร้อยละ 50
≥ 3.51 คะแนน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

1 เครือข่าย

≥ 3.51 คะแนน
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2. สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 5

3. ต้อนรับบัณฑิต แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

5.5 สานักงานสีเขียว (Green
Office)

1. อบรมการให้ความรู้บุคลากร
เพื่อสานักงานสีเขียว (Green
Office)

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ
จานวนศิษย์เก่าที่
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้

110 คน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50
ร้อยละ 80

30 คน

ร้อยละ 50
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1. โครงการ บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาศึกษาและการแพทย์แผนไทยเชิงรุก รหัสโครงการ 6541000021
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดี หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 04, ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทนั สมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ัดที่ ตัวชีว้ ดั 2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพืน้ ฐาน
ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร/พัฒ นาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้มี คุณ ภาพ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ ซึ่งทรัพยากรด้านบุคลากรเป็ นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ การจัดการเรียนการสอน
และการบริหาร/พัฒ นามี ประสิทธิ ภาพ ได้แก่ การสนับสนุนให้อ าจารย์และบุคลากรมี ประสบการณ์ ความรู ้ และทักษะ
ความสามารถ ดังนัน้ การพัฒนานักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศกั ยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในปั จ จุบันการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความพร้อ มของวัสดุอุปกรณ์ ก็ เป็ นปั จ จัยที่มีความสาคัญ ในการ
พัฒนาการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้
6. วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อดาเนินการตรวจ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ
7. กลุ่มเป้ าหมาย
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

8. รูปแบบกิจกรรม
อบรม/กิจกรรม/ประชุม/จัดซือ้ จัดจ้าง
9. สถานทีด่ าเนินการ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
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10. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชีว้ ัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหาร
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้ าหมาย(Target)

ร้อยละ

100

คะแนน
คะแนน

4
4

ร้อยละ

100

11. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของกิจกรรม (Output)
กิจกรรม
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ

2. ประชาสัมพันธ์แนะแนวเชิงรุ กและ
การสร้างภาพลักษณ์สคู่ วามเป็ นเลิศ

3. การประชุมวิชาการของนักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย

4. ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ
สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย

5. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

6. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียน
ข้อเสนอวิจยั เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจยั

ตัวชีว้ ัด(Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2564

ค่าเป้ าหมาย(Target)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64 – ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.65 – มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 - มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65 - ก.ย.65)

ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือ

งาน

0.00

1.00

1.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

คะแนน

0.00

3.51

3.51

0.00

หลักสูตร

4.00

4.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

60.00

0.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้รว่ ม
อบรม
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมี
ความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าอบรม

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมี
ความรู ้

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00
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8. อบรมเชิงปฏิบตั ิ "การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

9. การบริหารจัดการวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. ประชุมคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย

11. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนกล
ยุทธ์วทิ ยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

12. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสรเทศ (ค่า
โทรศัพท์/ค่าโดเมน/ค่าอินเทอร์เน็ต)

13. อบรมให้ความรู บ้ คุ ลากรเพื่อ
สานักงานสีเขียว (Green Office)

14. การบริหารหลักสูตรวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

15. ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

16. สานสัมพันธ์นกั ศึกษาวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

17. การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ

18. การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : หลักสูตรเข้ารับ
การทวนสอบ

หลักสูตร

3.00

0.00

3.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : การทวนสอบ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
อบรม

ร้อยละ

80.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมี
ความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการมากกว่า
เท่ากับ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้า
ประชุม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

80

80

80

80

ครั้ง

10.00

0.00

0.00

10.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : การจัดประชุม
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าอบรม

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าอบรมมี
ความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : การชาระค่า
โทรศัพท์/ค่าโดเมน/ค่าอินเทอร์เน็ต
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : การใช้งาน
โทรศัพท์/ค่าโดเมน/ค่าอินเทอร์เน็ต
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าอบรม

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าอบรมมี
ความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าอบรม
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าอบรมมี
ความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทยผ่านการ
ประเมินระดับคณะ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รบั
การตรวจประเมิน

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน
ร้อยละ

22.00
80.00

222.00
80.00

22.00
80.00

22.00
80.00

คน

0.00

0.00

200.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

คะแนน

0.00

0.00

3.51

0.00

หลักสูตร

0.00

0.00

3.00

0.00
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19. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร

20. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับคณะ

21. บริหารจัดการส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา

22. ส่งเสริมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : หลักสูตรผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
3 หลักสูตร
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

คะแนน

0.00

0.00

3.51

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู ้
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

35.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

30.00

30.00

30.00

30.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

30.00

30.00

30.00

30.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทุกกิจกรรมมีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนด ร้อยละ 80
2.ปฏิบตั ิงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
13. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยนับ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ
2. ประชาสัมพันธ์แนะแนวเชิงรุ กและ
การสร้างภาพลักษณ์สคู่ วามเป็ นเลิศ
3. การประชุมวิชาการของนักศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย
4. ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ
สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย
5. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
6. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียน
ข้อเสนอวิจยั เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจยั
7. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจาปี
การศึกษา 2564

ครัง้

รวมทัง้ สิน้

ปี 2564

แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64 – ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.65 – มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 – มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65 – ก.ย.65)

10,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

ครัง้

20,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

ครัง้

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

งาน

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

งาน

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

งาน

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ครัง้

19,500.00

9,750.00

0.00

9,750.00

0.00

8. อบรมเชิงปฏิบตั ิ "การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
9. การบริหารจัดการวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย
10. ประชุมคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย
11. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผน
กลยุทธ์วทิ ยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
12. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสรเทศ
(ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมน/ค่า
อินเทอร์เน็ต)
13. อบรมให้ความรู บ้ คุ ลากรเพื่อ
สานักงานสีเขียว (Green Office)
14. การบริหารหลักสูตรวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
15. ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

ครัง้

5,000.00

- 40 0.00

ครัง้

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

ครัง้

20,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

ครัง้

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

ครัง้

66,000.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

ครัง้

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ครัง้

32,500.00

8,125.00

8,125.00

8,125.00

8,125.00

ครัง้

16. สานสัมพันธ์นกั ศึกษาวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
17. การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
18. การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
19. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
20. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับคณะ
21. บริหารจัดการส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา
22. ส่งเสริมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ครัง้

24,910.00
35,000.00

6,227.00
0.00

6,227.00
0.00

6,228.00
35,000.00

6,228.00
0.00

ครัง้

18,000.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

วัน

33,000.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

วัน

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

วัน

35,650.00

0.00

0.00

35,650.00

0.00

วัน

26,000.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

ครัง้

24,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

5,000.00

0.00
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14. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. ประชาสัมพันธ์แนะแนวเชิงรุ กและการสร้าง

ภาพลักษณ์ส่คู วามเป็ นเลิศ

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์/รูปแบบรายการที่ดนิ
และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 20.00
คน X ระยะเวลา 2.00 มือ้ X งบประมาณ 100.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 4000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20.00 คน
X ระยะเวลา 4.00 มือ้ X งบประมาณ 35.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 2800.00 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุ ปโครงการ
จานวน 2.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X
งบประมาณ 360.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 720.00 บาท
4. ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงในการเดินทางไปประชุม
เครือข่าย จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 2.00 ครัง้
X งบประมาณ 1000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 2000.00
บาท
5. ค่าเบีย้ เลีย้ งคนขับรถ จานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 2.00 ครัง้ X งบประมาณ 240.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 480.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 10,000 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าที่พกั จานวน 3.00 ห้อง X ระยะเวลา 1.00
วัน X งบประมาณ 1400.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
4200.00 บาท
2. ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงในการเดินทางไปราชการ
จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 3.00 ครัง้ X
งบประมาณ 3000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 9000.00
บาท
3. ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการ จานวน 1.00
งาน X ระยะเวลา 3.00 วัน X งบประมาณ 2160.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 6480.00 บาท
4. 8่่ าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุ ปรายงานการ
ดาเนินโครงการ จานวน 4.00 เล่ม X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 80.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
320.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 20,000 บาท

หมวดรายจ่าย

จานวนเงิน

ใช้สอย

10,000.00

ใช้สอย

20,000.00

- 42 3. การประชุมวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัย

มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

4. ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสาหรับ

นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 7.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 600.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 4200.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 50.00
คน X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 80.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 4000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50.00 คน
X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 25.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 1250.00 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุ ปรายงานการ
ดาเนินโครงการ จานวน 5.00 เล่ม X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 110.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
550.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 10,000 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 60.00
คน X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 50.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 3000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 มือ้ X งบประมาณ 25.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 3000.00 บาท
3. ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงในการเดินทางไปราชการ
จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X
งบประมาณ 3800.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 3800.00
บาท
4. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุ ปรายงานการ
ดาเนินโครงการ จานวน 2.00 เล่ม X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 100.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
200.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 10,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

10,000.00

ใช้สอย

10,000.00

- 43 5. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

6. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนข้อเสนอวิจยั

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจยั

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายนอก) จานวน 1.00
คน X ระยะเวลา 12.00 ชั่วโมง X งบประมาณ
1200.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 14400.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 20.00
คน X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 100.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 2000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 มือ้ X งบประมาณ 30.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 1200.00 บาท
3. ค่าที่พกั จานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 1.00 วัน
X งบประมาณ 1400.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 1400.00
บาท
4. ค่าเดินทาง จานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 1.00
ครัง้ X งบประมาณ 1000.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
1000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 20,000 บาท
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายนอก) จานวน 1.00
คน X ระยะเวลา 12.00 ชั่วโมง X งบประมาณ
1200.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 14400.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 20.00
คน X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 100.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 2000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 มือ้ X งบประมาณ 30.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 1200.00 บาท
3. ค่าที่พกั จานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 1.00 วัน
X งบประมาณ 1400.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 1400.00
บาท
4. ค่าเดินทาง จานวน 1.00 คน X ระยะเวลา 1.00
ครัง้ X งบประมาณ 1000.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
1000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 20,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

20,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย

20,000.00

- 44 7. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจาปี การศึกษา
2564

8. อบรมเชิงปฏิบตั ิ "การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบประจาภาค
การศึกษา 1/2564 จานวน 15.00 คน X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 600.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
9000.00 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบประจาภาค
การศึกษา 2/2564 จานวน 15.00 คน X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 600.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
9000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุ ปรายงานผล
การดาเนินโครงการ จานวน 15.00 เล่ม X
ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X งบประมาณ 100.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 1500.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 19,500 บาท
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 6.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 600.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 3600.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 มือ้ X งบประมาณ 20.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 1200.00 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุ ปรายงานผล
การดาเนินโครงการ จานวน 2.00 เล่ม X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 100.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
200.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

19,500.00

ตอบแทน,ใช้สอย

5,000.00

- 45 9. การบริหารจัดการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา

และการแพทย์แผนไทย

ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับแก้ปัญหาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย จานวน 1.00 งาน X
ระยะเวลา 5.00 ครัง้ X งบประมาณ 4296.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 21,480.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ท (การประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ) จานวน 12.00 คน
X ระยะเวลา 12.00 มือ้ X งบประมาณ 120.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 17,280.00 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (การประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยยาลัยฯ) จานวน 12.00
คน X ระยะเวลา 12.00 มือ้ X งบประมาณ 35.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 5,040.00 บาท
4. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม(การประชุม
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยฯ) จานวน
30.00 คน X ระยะเวลา 6.00 มือ้ X งบประมาณ
120.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 21,600.00 บาท
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (การประชุม
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทย) จานวน
30.00 คน X ระยะเวลา 12.00 มือ้ X งบประมาณ
35.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 12,600.00 บาท
6. ค่านา้ มันในการเดินทางไปส่งเอกสารที่จอม
บึง จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 20.00 ครัง้ X
งบประมาณ 100.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 2,000.00
บาท
ค่าใช้สอยสาหรับแก้ปัญหาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 80,000 บาท

ใช้สอย

80,000.00

- 46 10. ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยมวย

ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยฯ จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 2.00 ครัง้
X งบประมาณ 6000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 12000.00
บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 10.00
คน X ระยะเวลา 2.00 มือ้ X งบประมาณ 120.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 2400.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 10.00 คน
X ระยะเวลา 4.00 มือ้ X งบประมาณ 50.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 2000.00 บาท
3. ค่าพาหนะของผูท้ รงในการเป็ นคณะกรรมการ
ชุดใหม่ จานวน 3.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X
งบประมาณ 1000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 3000.00
บาท
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จานวน
1.00 งาน X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X งบประมาณ
600.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 600.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 20,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

20,000.00

- 47 11. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนกลยุทธ์

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 12.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 600.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 7200.00 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

25,000.00

ใช้สอย

66,000.00

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 30.00
คน X ระยะเวลา 2.00 มือ้ X งบประมาณ 120.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 7200.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30.00 คน
X ระยะเวลา 4.00 มือ้ X งบประมาณ 50.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 6000.00 บาท
3. ค่าป้ายไวนิล จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 1000.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
1000.00 บาท
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน
1.00 งาน X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X งบประมาณ
500.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 500.00 บาท
5. ค่าเข้าเล่มสรุ ปรายงานผลการดาเนินโครงการ
จานวน 2.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X
งบประมาณ 250.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 500.00 บาท

12. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสรเทศ (ค่า

โทรศัพท์/ค่าโดเมน/ค่าอินเทอร์เน็ต)

ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรม จานวน 1.00 งาน
X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X งบประมาณ 2600.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 2600.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 25,000 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมน/ค่าอินเทอร์เน็ต จานวน
1.00 งาน X ระยะเวลา 12.00 เดือน X งบประมาณ
5500.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 66000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 66,000 บาท

- 48 13. อบรมให้ความรู บ้ ุคลากรเพื่อสานักงานสี

เขียว (Green Office)

14. การบริหารหลักสูตรวิทยาลัยมวยไทย

ศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 6.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 600.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 3600.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 30.00
คน X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 120.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 3600.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30.00 คน
X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 35.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 1050.00 บาท
3. ค่าป้ายไวนิล จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 500.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
500.00 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (การทา Big
cleaning day) จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 2.00
ครัง้ X งบประมาณ 625.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
1250.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 10,000 บาท
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบประจาปี
การศึกษา 254 จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 1.00
ครัง้ X งบประมาณ 6500.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
6500.00 บาท
2. ค่าตอบแทนการตรวจประกันการศึกษา
จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X
งบประมาณ 11000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 11000.00
บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับ แก้ปัญหาหลักสูตรทัง้ 4
สาขา จานวน 1.00 งาน X ระยะเวลา 4.00 ครัง้ X
งบประมาณ 8125.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 32500.00
บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 32,500 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

10,000.00

ใช้สอย

32,500.00
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16. สานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทย

ศึกษาและการแพทย์แผนไทย

17. การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 22.00
คน X ระยะเวลา 12.00 มือ้ X งบประมาณ 50.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 13200.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 22.00 คน
X ระยะเวลา 12.00 มือ้ X งบประมาณ 25.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 6600.00 บาท
3. ค่าสรุ ปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
จานวน 2.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X
งบประมาณ 100.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 200.00 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม จานวน 1.00
งาน X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X งบประมาณ 4910.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 4910.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 24,910 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน
200.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ
50.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 10000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 200.00
คน X ระยะเวลา 2.00 มืิอ้ X งบประมาณ 25.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 10000.00 บาท
3. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จานวน 200.00
คน X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 50.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 10000.00 บาท
4. ค่าจ้างจัดซุม้ จานวน 5.00 ซุม้ X ระยะเวลา
1.00 ครัง้ X งบประมาณ 1000.00บาท รวมทัง้ สิน้ =
5000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 35,000 บาท
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จานวน 1.00
คน X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 3500.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 3500.00 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จานวน
1.00 คน X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ
3000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 3000.00 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 3.00 คน X
ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 2500.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 7500.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่านา้ มันเชือ้ เพลิง จานวน 4.00 คน X
ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 1000.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 4000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 18,000 บาท

ใช้สอย,วัสดุ

24,910.00

ใช้สอย

35,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย

18,000.00
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การศึกษาระดับหลักสูตร

19. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จานวน 1.00
งาน X ระยะเวลา 3.00 วัน X งบประมาณ 3500.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 10500.00 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 1.00 งาน X
ระยะเวลา 3.00 วัน X งบประมาณ 2500.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 7500.00 บาท
3. ค่าตอบกรรมการและเลขานุการ จานวน 3.00
คน X ระยะเวลา 3.00 วัน X งบประมาณ 1000.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 9000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่านา้ มันเชือ้ เพลิง จานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 3.00 วัน X งบประมาณ 2000.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 6000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 33,000 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 1.00
งาน X ระยะเวลา 4.00 มือ้ X งบประมาณ 1200.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 4800.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 10.00 งาน
X ระยะเวลา 8.00 มือ้ X งบประมาณ 35.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 2800.00 บาท
3. รายงานสรุ ปเล่มรายงานประเมินตนเอง
จานวน 3.00 เล่ม X ระยะเวลา 4.00 หลักสูตร X
งบประมาณ 200.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 2400.00 บาท
4. จานวน 0.00 X ระยะเวลา 0.00 X
งบประมาณ 0.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 0.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 10,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

33,000.00

ใช้สอย

10,000.00
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คณะ

21. บริหารจัดการส่งเสริมกิจการนักศึกษา

22. ส่งเสริมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 35.00
คน X ระยะเวลา 3.00 มือ้ X งบประมาณ 120.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 12600.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 35.00 คน
X ระยะเวลา 6.00 มือ้ X งบประมาณ 35.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 7350.00 บาท
3. ค่าสรุ ปเล่มรายงานประเมินตนเอง จานวน
35.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X งบประมาณ
100.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 3500.00 บาท
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1.00 เล่ม X
ระยะเวลา 1.00 ครัง้ X งบประมาณ 2000.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 2000.00 บาท
5. ค่าที่พกั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 4.00
คน X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 1500.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 6000.00 บาท
6. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จานวน 35.00 คน
X ระยะเวลา 1.00 มือ้ X งบประมาณ 120.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 4200.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 35,650 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30.00 คน
X ระยะเวลา 12.00 มือ้ X งบประมาณ 25.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 9000.00 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 30.00
คน X ระยะเวลา 8.00 มือ้ X งบประมาณ 50.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 12000.00 บาท
3. ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงรถบัสมหาวิทยาลัย จานวน
1.00 ครัง้ X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ
5000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 5000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 26,000 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จานวน 1.00
งาน X ระยะเวลา 8.00 มือ้ X งบประมาณ 1500.00
บาท รวมทัง้ สิน้ = 12000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1.00 งาน
X ระยะเวลา 12.00 มือ้ X งบประมาณ 750.00บาท
รวมทัง้ สิน้ = 9000.00 บาท
3. ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงรถบัสมหาวิทยาลัย จานวน
1.00 ครัง้ X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ
3000.00บาท รวมทัง้ สิน้ = 3000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 24,000 บาท

ใช้สอย

35,650.00

ใช้สอย

26,000.00

ใช้สอย

24,000.00

รวมทัง้ สิน้

554,560.00
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15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงาน แบบสอบถาม
ผู้ประเมิน
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....................................................ผูข้ ออนุมตั ิ
โครงการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง)
ลงชื่อ.....................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิรพิ งษ์)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1. โครงการ พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย รหัสโครงการ 6541000022
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดี หน่วยงาน วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ 8 กาหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้
การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้เรียนรู้และมีศักยภาพใน
ทุกๆด้าน ที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ใน
สาขาที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ ดังนั้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงเห็นควร
จัดให้มีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
6. วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สร้างคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาให้มีคุณภาพ
7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
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8. รูปแบบกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ/จัดซื้อจัดจ้าง/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

266

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม (Output)
ค่าเป้าหมาย(Target)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. เตรียมความพร้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

นักศึกษาใหม่ตามศาสตร์

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

หน่วย
นับ

ปี 2564

ปี 2565

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ต.ค.64 – (ม.ค.65 – (เม.ย.65 -

ไตรมาส 4
(ก.ค.65 -

ธ.ค.64)

มี.ค.65)

มิ.ย.65)

ก.ย.65)

คน

0

0

70

0

ร้อยละ

0

0

80

0

คน

0

100

0

0

วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2. ปัจฉิมนิเทศและเตรียม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ความพร้อมเพื่อการ
ทางานให้แก่นักศึกษา

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ร้อยละ

0

80

0

0

คน

0

50

0

0

ร้อยละ

0

80

0

0

คน

0

60

0

0

ร้อยละ

0

80

0

0

คน

0

50

0

0

ร้อยละ

0

80

0

0

คน

0

55

0

0

ร้อยละ

0

80

0

0

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะดิจิทัล

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

4. อบรมส่งเสริมพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
21
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
5. อบรมส่งเสริมนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ให้มีงานทาตามความ

จานวนผู้เข้าอบรม

ต้องการของ
ผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
6. อบรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาอังกฤษสาหรับ

จานวนผู้เข้าอบรม

นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
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7.อบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

คน

0

40

0

0

ทักษะการทางานยิมมวย
ไทย/ฟิตเนส

จานวนผู้เข้าอบรม
ร้อยละ

0

80

0

0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ ร้อยละ

80

00

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ
นักศึกษามีความพึงพอใจ

80

00

0

0

9. พิธีไหว้พระบิดาแห่ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

คน

0

0

0

140

การสาธารณสุขไทย (วัน
มหิดล)

จานวนนักศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ที่เข้า
ร้อยละ

0

0

0

80

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

110.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
8.การจัดซื้อวัสดุ

ประกอบการจัดการเรียน เบิกจ่ายเป็นไปตาม
การสอนพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลาที่กาหนด

มวยไทย

ร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจนักศึกษา
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ที่เข้าร่วมโครงการ
10. อบรมความรู้เพื่อสอบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ใบประกอบวิชาชีพ

จานวนนักศึกษาที่เข้า

สาธารณสุข

ร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ

11. สาธารณสุขสัมพันธ์
ครั้งที่ 5

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

64.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

13. การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

ละการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

30

30

30

30

ร้อยละ

80

80

80

80

คน

0

0

45

0

0

0

80

0

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
12. อบรมการใช้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

โปรแกรม JHCIS ในงาน
สาธารณสุข

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของ
อาจารย์
14. ฝึกประสบการณ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

วิชาชีพสาขาวิชา

จานวนนักศึกษาที่เข้าฝึก

การแพทย์แผนไทย 5

ประสบการณ์วิชาชีพ

ด้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
15. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข 1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละ
นักศึกษามีองค์ความรู้ใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
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16. ฝึกประสบการณ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

วิชาชีพสาธารณสุข 2

จานวนนักศึกษาที่เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

คน

0

0

0

45

ร้อยละ

0

0

0

80

นักศึกษามีองค์ความรู้ใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. ได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3.ได้ส่งเสริมการเรียน การสอน และทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
4.ได้สร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมสาหรับการแข่งขันในอนาคต
13. แผนการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
กิจกรรม

1. เตรียมความพร้อม

หน่วย

ปี 2564
รวมทั้งสิ้น

ปี 2565

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.64 –

(ม.ค.65 –

(เม.ย.65 –

(ก.ค.65 – ก.ย.

ธ.ค.64)

มี.ค.65)

มิ.ย.65)

65)

กิจกรรม 10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

กิจกรรม 17,720.00

0.00

17,720.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

5,000.00

0.00

0.00

นับ

นักศึกษาใหม่ตามศาสตร์
วิชาชีพ
2. ปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานให้แก่
นักศึกษา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะดิจิทัล

5,000.00
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4. อบรมส่งเสริมพัฒนา

กิจกรรม 30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

กิจกรรม

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

กิจกรรม 20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

กิจกรรม 19,400.00

0.00

19,400.00

0.00

0.00

ทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21
5. อบรมส่งเสริม
นักศึกษาให้มีงานทาตาม
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
6. อบรม
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา
7.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการทางานยิมมวย
ไทย/ฟิตเนส
8.การจัดซื้อวัสดุ

ครั้ง

17,600.00

17,600.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ครั้ง

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

ครั้ง

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ครั้ง

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนพัฒนา
นักศึกษามวยไทย
9. พิธีไหว้พระบิดาแห่ง
การสาธารณสุขไทย (วัน
มหิดล)
10. อบรมความรู้เพื่อ
สอบใบประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุข
11. สาธารณสุขสัมพันธ์
ครั้งที่ 5
12. อบรมการใช้
โปรแกรม JHCIS ในงาน
สาธารณสุข
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13. การบริหารจัดการ

ครั้ง

5,800.00

450.00

1 ,900.00

1,900.00

1,550.00

กิจกรรม 23,800.00

5,950.00

5,950.00

5,950.00

5,950.00

กิจกรรม 20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

กิจกรรม 20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
14. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 5
ด้าน
15. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข 1
16. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข 2
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14. งบประมาณที่ใช้

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
กิจกรรม
1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ตามศาสตร์วิชาชีพ

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1
คน X ระยะเวลา 5.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน
70.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3,500.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 70.00 คน X ระยะเวลา 2.00
มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน,ใช้สอย

จานวนเงิน
10,000.00
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2. ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความ

ค่าใช้สอย

พร้อมเพื่อการทางานให้แก่นักศึกษา

1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน
100.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X

ตอบแทน,ใช้สอย

17,720.00

ตอบแทน,ใช้สอย

5,000.00

งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น =
5,000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 100.00 คน X ระยะเวลา
2.00 มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 5,000.00 บาท
3. ค่าจ้างจัดซุ้ม จานวน 4.00 ชุด X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
1,000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000.00
บาท
5. ค่าจ้างจัดดอกไม้ จานวน 1.00
ครั้ง X ระยะเวลา 1.00 วัน X
งบประมาณ 3,720.00บาท รวมทั้งสิ้น
= 3,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,720 บาท
3. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะดิจิทัล

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
1.00 คน X ระยะเวลา 5.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
จานวน 50.00 คน X ระยะเวลา 1.00
มื้อ X งบประมาณ 40.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
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4. อบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ

ค่าตอบแทน

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
2.00 คน X ระยะเวลา 5.00 ชั่วโมง X

ตอบแทน,ใช้สอย

30,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย

5,000.00

งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
6,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน
60.00 คน X ระยะเวลา 3.00 มื้อ X
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น =
9,000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 60.00 คน X ระยะเวลา 6.00
มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 9,000.00 บาท
3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถบัส
มหาวิทยาลัย จานวน 1.00 งาน X
ระยะเวลา 2.00 วัน X งบประมาณ
6,000.00บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
5. อบรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีงาน
ทาตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
1.00 คน X ระยะเวลา 5.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
จานวน 50.00 คน X ระยะเวลา 1.00
มื้อ X งบประมาณ 40.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
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6. อบรมภาษาต่างประเทศและ

ค่าตอบแทน

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1
คน× 3.00 วัน X ระยะเวลา 5.00

ตอบแทน,ใช้สอย

20,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย

19,400.00

ชั่วโมง X งบประมาณ 600.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 9,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน
55.00 คน X ระยะเวลา 2.00 มื้อ X
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น =
5,500.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 55.00 คน X ระยะเวลา 4.00
มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 5,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
7.อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
ทางานยิมมวยไทย/ฟิตเนส

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2
คน X ระยะเวลา 12.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
14,400.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 40.00 คน X ระยะเวลา 4.00
มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 4,000.00 บาท
2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
สรุปโครงการ จานวน 4 เล่ม×
ระยะเวลา 1 ครั้ง×งบประมาณ
250.00 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,400 บาท
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8.การจัดซื้อวัสดุประกอบการ

ค่าวัสดุ

จัดการเรียนการสอนพัฒนา
นักศึกษา

1. ค่าวัสดุ (กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน

วัสดุ

17,600.00

ใช้สอย

10,000.00

พัฒนานักศึกษา) จานวน 1.00 งาน X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
17600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
17600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,600 บาท
9. พิธีไหว้พระบิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย (วันมหิดล)

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน
100.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น =
5,000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 100.00 คน X ระยะเวลา
1.00 มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 2,500.00 บาท
3. ค่าจ้างจัดทาพวงมาลา จานวน
5.00 ชุด X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งสิ้น =
2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
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10. อบรมความรู้เพื่อสอบใบ

ค่าตอบแทน

ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
1.00 คน X ระยะเวลา 24.00 ชั่วโมง
X งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น
= 14,400.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 31.00 คน X ระยะเวลา 1.00
มื้อ X งบประมาณ 15.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 465.00 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสารสรุปรายงานผล
การดาเนินโครงการ จานวน 2.00 เล่ม
X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
135.00บาท รวมทั้งสิ้น = 135.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

15,000.00
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11. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน
110.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X
งบประมาณ 30.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3300.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 110.00 คน X ระยะเวลา
2.00 มื้อ X งบประมาณ 25.00บาท
รวมทั้งสิ้น = 5500.00 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
รายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน
2.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X
งบประมาณ 50.00บาท รวมทั้งสิ้น =
100.00 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุ (กิจกรรมสาธารณสุข
สัมพันธ์ ครั้งที่ 5) งบประมาณ 1,100
บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

ใช้สอย,วัสดุ

10,000.00
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12. อบรมการใช้โปรแกรม JHCIS

ค่าตอบแทน

ในงานสาธารณสุข

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
1.00 คน X ระยะเวลา 8.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
4,800.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 64.00 คน X ระยะเวลา 1.00
มื้อ X งบประมาณ 15.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 960.00 บาท
2. ค่าเข้าเล่มรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ จานวน 2.00 เล่ม X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
120.00บาท รวมทั้งสิ้น = 240.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

6,000.00
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13. การบริหารจัดการสาขาวิชา

ค่าใช้สอย

สาธารณสุขศาสตร์

1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
จานวน 9.00 คน X ระยะเวลา 7.00
ครั้ง X งบประมาณ 50.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 3,150.00 บาท
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงเดินทางไป
ราชการ จานวน 1.00 คน X
ระยะเวลา 5.00 ครั้ง X งบประมาณ
500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
3.ค่าถ่ายเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ จานวน 1 เล่ม×
ระยะเวลา 1 ครั้ง×งบประมาณ
150.00 บาท รวมทั้งสิ้น = 150.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800 บาท

ใช้สอย

5,800.00
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14. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค่าตอบแทน

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5
ด้าน

1. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา
วิชาชีพการผดุงครรภ์ จานวน 3.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3,000.00 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย จานวน 3.00
คน X ระยะเวลา 2.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3,000.00 บาท
3. ค่าตอบแทนสัมมนาวิชาชีพเวช
กรรมไทย จานวน 4.00 คน X
ระยะเวลา 3.00 ชั่วโมง X งบประมาณ
500.00บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000.00
บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา
บูรณาการประสบการณ์วิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย จานวน 5.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งสิ้น =
5,000.00 บาท
5. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา
วิชาชีพการนวดไทย จานวน 3.00 คน
X ระยะเวลา 2.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งสิ้น =
3,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1.ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ไปราชการ จานวน 1.00 งาน X
ระยะเวลา 4.00 ครั้ง X งบประมาณ
950.00 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,800.00

ตอบแทน,ใช้สอย

23,800.00
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15. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค่าตอบแทน

สาธารณสุข 1

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
5.00 คน X ระยะเวลา 6.00 ชั่วโมง X
งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
18,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
จานวน 8.00 คน X ระยะเวลา 2.00
ครั้ง X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 1,920.00 บาท
2. ค่าเข้าเล่มสรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ จานวน 1.00 เล่ม X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
80.00บาท รวมทั้งสิ้น = 80.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

ตอบแทน,ใช้สอย

20,000.00
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16. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค่าตอบแทน

สาธารณสุข 2

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน
6.00 คน X ระยะเวลา 5.00 ชั่วโมง X

ตอบแทน,ใช้สอย

20,000.00

งบประมาณ 600.00บาท รวมทั้งสิ้น =
18,000.00 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
จานวน 5.00 คน X ระยะเวลา 3.00
ครั้ง X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งสิ้น = 1,800.00 บาท
2. ค่าเข้าเล่มสรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ จานวน 2.00 เล่ม X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
100.00บาท รวมทั้งสิ้น = 200.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
รายงานผลการดาเนินงาน
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
แบบรายงานผลการดาเนินงาน
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
แบบทดสอบความรู้
ผู้ประเมิน
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

235,320
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ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์)
รองคณบดี
ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง)
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมตั ิโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

