ประวัตวิ ิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง ก่อตั"งโดย
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิ ษฐ์ อธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง จัดตั"งขึ" นเมื-อวันที- 7 ตุลาคม 2548
ตามมติ เ ห็ นชอบของสภามหาวิท ยาลัย เป็ นหน่ ว ยงานในกํา กับ ของมหาวิทยาลัย มี ฐานะเที ยบเท่ า คณะ
บริ หารงานภายใต้การสรรหารายได้แบบพึ-งตนเอง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาดําเนิ นการจัดการศึกษาเป็ นเวลากว่า 4 ปี มีการจัดการเรี ยนการสอน 4
ระดับ คือ ระดับปริ ญญาตรี ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก โดยระยะแรกได้เปิ ด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาได้เปิ ดสอนระดับปริ ญญาโทหลักสู ตร ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มีเครื อข่ายความร่ วมมือจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาโทหลายแห่ง
ดังนี"
ปี การศึกษา 2548 เปิ ดสอนรุ่ นที- 1 ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
ปี การศึ กษา 2549 และปี การศึกษา 2550 เปิ ดสอนรุ่ นที- 2 และรุ่ นที- 3 ตามลําดับ ณ ศูนย์การ
เรี ยนรู ้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ และศู น ย์ ส าธิ ต ส่ ง เสริ มงานศิ ล ปาชี พ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ (บุ่งตาหลัว- ) บชร. 2 ค่ายสุ รนารี จังหวัดนครราชสี มา
ปี การศึกษา 2550 เปิ ดสอนรุ่ นที- 4 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรี สะเกษ
ปี การศึกษา 2552 เปิ ดสอนรุ่ นที- 5 และ 6 ณ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแพร่ และศูนย์อนุรักษ์
ศิลปะมวยไทยแห่ งชาติ สนามกีฬาศุภชลาศัย
ผลจากการจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาโทสาขาวิชามวยไทยศึ กษาแล้วถึง 5 รุ่ น สามารถผลิ ต
มหาบัณฑิตมวยไทยเผยแพร่ องค์ความรู ้ทางวิชาการด้านมวยไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงสร้างหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาเปิ ดสอนในภาคเรี ยนที- 2 ปี การศึกษา 2550 เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาเอก
มวยไทยศึ กษารุ่ น แรกของโลก จัดการเรี ยนการสอน ณ วิท ยาลัยมวยไทยศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง เปิ ดสอนรุ่ นที- 2 ในปี การศึกษา 2551 และรุ่ นที- 3 ปี การศึกษา 2552 ตามลําดับ
ต่ อ มาจึ งได้ส ร้ างและพัฒ นาหลักสู ต รมวยไทยศึ กษา จัด การเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี
ได้แก่ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึ กษา ในภาคเรี ยนที- 2552 ปั จจุบนั มีนักศึ กษาภาค
พิเศษแล้วหนึ-งรุ่ น และเปิ ดรับนักศึกษาภาคปกติในปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ด้ว ยเล็ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของการอนุ รั ก ษ์สื บ สานภู มิปั ญ ญามวยไทยในศาสตร์ ที- เ กี- ย วข้อ ง
วิทยาลัยมวยไทยศึ กษาจึงริ เริ- มโครงการแพทย์แผนไทย โดยเปิ ดสอนหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ในปี การศึ กษา 2551 เป็ นต้นมา ปั จจุบ ันมีนักศึกษาปริ ญญาตรี สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย ภาคพิเศษรวม 3 รุ่ น ภาคปกติ 1 รุ่ น จัดการเรี ยนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
เป้ าหมายที- สํ าคัญในอนาคตวิ ทยาลัยมวยไทยศึ กษาจะดําเนิ นการจัดการศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
สาขาวิชาสร้างเสริ มสุ ขภาพ และโครงการจัดการศึ กษามวยไทยออนไลน์ (E-Learning) ผ่านเครื อข่ายทั"งในและ
ต่างประเทศ

