
โครงการซัมเมอร�แคมป� “มวยไทยพัฒนาเยาวชนไทย” 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมป�จจุบันนั้นจะเห็นได�ว�าวิถีชีวิตของผู�คนได�เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วไม�ว�าจะเป�นเทคโนโลยี   
ต�าง  ๆ นั้นก็ก�าวหน�ามากขึ้นจนเด็กและเยาวชนในยุคป�จจุบันนั้นหลงใหลมัวเมาไปกับความเจริญก�าวหน�าโดยลืม
ไปว�าศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่ เรียกว�า  มวยไทย  เป�นศิลปะการต�อส�ูประจําชาติของคนไทยที่
พระมหากษัตริย�ผู�เป�นจอมทัพใช�ปกป�องแผ�นดินไว�ให�อนุชนร�ุนหลังได�สืบต�อมาจนถึงป�จจุบันนี้  สาระคุณค�าของ
มวยไทย  จะมีคุณค�าแนวส�งเสริมเผยแพร�วัฒนธรรมด�านศิลปะการป�องกันตัวของชาติแล�ว  มีประโยชน�ในด�านของ
การออกกําลังกาย  การแข�งขันกีฬาและนันทนาการแล�ว  ในขณะที่ต�างประเทศสนใจเรียนมวยไทยกันอย�างแพร�หลาย  
ถือว�าเป�นศิลปะการต�อสู�ป�องกันตัวที่มีคุณค�า  นําไปประยุกต�ใช�กับกีฬาการต�อส�ูป�องกันตัวของประเทศอื่น ๆ  
ลักษณะดังกล�าวเป�นผลกระทบต�อมวยไทย  เพราะเยาวชนไทยบางส�วนภายในประเทศหันไปสนใจกีฬาของชนชาติ
อื่น ๆ ในขณะที่คนชาติอื่น ๆ  นํามวยไทยไปประยุกต�ใช�แต�ไม�เรียกศิลปะเหล�านั้นว�า  มวยไทย  ลักษณะเช�นนี้อาจ
ทําให�มวยไทยกลายเป�นองค�ประกอบของกีฬาชาติอ่ืน  ๆ  ในอนาคต   
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษา ฯ เล็งเห็นถึงความจําเป�นดังกล�าวจึงได�ดําเนินการจัดทําโครงการ  ซัมเมอร�แคมป� 
“มวยไทยพัฒนาเยาวชนไทย”เพื่อพัฒนาเด็กไทย  พัฒนาชาติท่ียั่งยืน  และให�เยาวชนได�มีส�วนร�วมในการอนุรักษ�  
และสืบสานศิลปะมวยไทยต�อไป 
  

วัตถุประสงค� 
 1.  เพื่อส�งเสริมและพฒันาศกัยภาพให�กบัเยาวชนด�านกฬีามวยไทย 
 2.  เพื่อสร�างจิตสาํนึกการมสี�วนร�วมสบืบสานและอนุรกัษ�ศลิปะมวยไทย 
 3.  เพื่อส�งเสริมเยาวชนให�ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� 
 

เป�าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- เยาวชน  นักเรียน  จํานวน  30  คน 
- จัดกิจกรรมโครงการซัมเมอร�แคมป� “มวยไทยพัฒนาเยาวชนไทย”  จํานวน  3 วัน 2 คืน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�มวยไทย  และได�รับการปลูกฝ�งคุณธรรม  จริยธรรมที่สอดแทรกใน

ความเป�นมวยไทย 
 

วิธีการดําเนินการ 
 1.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2.  ประสานงานการจัดกิจกรรม 
 3.  วางแผนการดําเนินงาน 
 4.  ประเมินผลการดําเนินงาน 
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วัน  เวลา  และสถานท่ี   
 20 – 22  เมษายน  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหม�ูบ�านจอมบึง 
 สถานท่ีพัก โรงแรมจอมพลพาเลซ 
 ค�าลงทะเบียน 3,000  บาทต�อคน ค�าลงทะเบียนดังกล�าวรวมถึงค�าใช�จ�ายดังนี้ 

1. ค�าที่พัก     จํานวน  2  คืน 
2. ค�าอาหาร    จํานวน  7  มื้อ 
3. ค�าชุดมวยไทย  จํานวน  1  ชุด 
4. ค�าอุปกรณ�   จํานวน  1  ชุด 
5. ค�าเดินทางศึกษาดูงาน จํานวน  1  ครั้ง 

 
วิทยากร 

1. อาจารย�จรัสเดช  อุลิต (ครูเดช) 
2. อาจารย� ดร.วรยุทธ�  ทิพย�เที่ยงแท�  (ครูยุทธ) 
3. อาจารย� ดร.ต�อศักดิ์  แก�วจรัสวิไล (ครูต�อ) 
4. อาจารย�ร�ุงอรุณ  สุทธิพงษ� (ครูเป�กกี้) 
5. อาจารย�สําราญ  สุขแสวง (ครูราญ) 
6. อาจารย�ประไพร  จันทบัณฑิต  (ครูแดน) 
7. อาจารย�ปรวัฒน�  แขกสินทร (ครูโก�) 
 

ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย�แผนไทย 
 
การประเมินผล 
 รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1.  เยาวชนไทยหันมาสนใจศึกษาศิลปะมวยไทยมากย่ิงขึ้น 
 2.  เยาวชนได�รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�านกีฬามวยไทยมากยิ่งขึ้น 
 3.  เยาวชนเกิดจิตสํานึกการมีส�วนร�วมสืบสานและอนุรักษ�ศิลปะมวยไทยมากยิ่งขึ้น 
 4.  เยาวชนใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน�มากย่ิงขึ้น 
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โครงการซัมเมอร�แคมป� “มวยไทยพฒันาเยาวชนไทย” 
วันที่  20-22  เมษายน  2555 

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัหม�ูบ�านจอมบึง 
 
วันท่ี  20 เมษายน 2555 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเป�ดซัมเมอร�แคมป� “มวยไทยพัฒนาเยาวชนไทย” 
09.00 – 09.30 น. ปฐมนิเทศและกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
09.30 – 10.30 น. กิจกรรม Walk Rally  ตามรอยประวัติศาสตร�มวยไทย 
10.30 – 12.00 น. กิจกรรมสบืสานวัฒนธรรมประเพณีมวยไทย “การร�ายราํไหว�ครูมวยไทย” 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเพื่อสขุภาพ  (บุปเฟต�) 
13.00 – 13.20 น. กิจกรรมนนัทนาการ 
13.20 – 15.00 น. กิจกรรมทดสอบกาํลังใจ  “หมัด เท�า  เข�า  ศอก” 
16.30 – 18.00 น. กิจกรรมตะลอนทัวร�  มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู�บ�านจอมบึง 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารพื้นเมือง  (บุปเฟต�) 
19.00 -  19.30 น. พักผ�อนตามอัธยาศัย 
19.30 – 20.30 น.  กิจกรรมกลุ�มสมัพันธ� 
20.30 น.   เข�าที่พักและนอนหลบัพักผ�อน   

ณ  โรงแรมจอมพลพาเลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหม�ูบ�านจอมบึง 
 

วันท่ี  21 เมษายน 2555 
06.30 – 07.00 น. ตื่นนอน/ทําภารกิจส�วนตัว 
07.00 – 08.00 น. กิจกรรมออกกาํลังกายวันละนิดจิตแจ�มใส “มวยไทยแอโรบคิ” 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช�า 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมร�ูหลบเป�นป�ก  รู�หลีกเป�นหาง  “ศิลปะแม�ไม�ลูกไม�มวยไทย”   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเพื่อสขุภาพ  (บุปเฟต�) 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมตะลอนทัวร� เดินทางไปทศันศึกษา ณ  ค�ายบางก�ุง จังหวัดมุทรสงคราม  

- กิจกรรมย�อนรอยตาํนานมวยไทย และพบนักมวยไทยชื่อดงัในอดีต 
15.00 – 17.00 น. กิจกรรมตะลอนทัวร�  เดินทางไปทศันศกึษา ณ  พิพิธภัณฑ�หุ�นขีผ้ึ้ง   

อําเภอบางแพ  จงัหวัดราชบรุี  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  (บุปเฟต�) 
19.00 -  19.30 น. พักผ�อนตามอัธยาศัย 
19.30 – 21.00 น.  กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ และกิจกรรมลาค�าย 
21.00 น.   เข�าที่พักและนอนหลบัพักผ�อน   

ณ  โรงแรมจอมพลพาเลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหม�ูบ�านจอมบึง 
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วันท่ี  22 เมษายน 2555 
06.30 – 07.00 น. ตื่นนอน/ทําภารกิจส�วนตัว 
07.00 – 08.00 น. กิจกรรมออกกาํลังกายวันละนิดจิตแจ�มใส “มวยไทยแอโรบคิ” 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช�า 
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมหัตถกรรมศลิปะมวยไทย  “ถักทอร�อยมงคล” 
10.30 – 12.00 น. กิจกรรมทบทวนทักษะมวยไทย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (บุปเฟต�) 
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมนนัทนาการ 
13.30 – 15.00 น. พิธีไหว�ครมูวยไทย และมอบเกียรติบัตร 
15.00 – 15.30 น. พิธีป�ดโครงการ 
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ใบสมัครเข�าร�วมโครงการซัมเมอร�แคมป�  

   “มวยไทยพัฒนาเยาวชนไทย” 

     Registration Form 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ – นามสกุล     ชื่อเล�น      

Name – Last name    โรคประจําตวั     

เพศ (sex) 5 ชาย (male)  5 หญิง (female) 

วัน/เดือน/ป�เกิด (Date of Birth)     อายุ   ป�  

โรงเรียนทีก่ําลังศึกษาอย�ู           

ที่อยู�ป�จจุบัน            

              

โทรศัพท� (Tel.)   แพกส�(Fax.)    Email.    

ชื่อบิดา      อาชีพ       

ชื่อมารดา      อาชีพ       

สถานที่ทาํงาน     โทรศัพท�      

กรณีฉุกเฉินติดต�อ     โทรศัพท�      

ทักษะความสามารถด�านมวยไทย 5 ดีมาก 5 ด ี  5 พอใช� 5 ไม�มีเลย   

งานอดิเรก/กิจกรรม           

ได�รับทราบข�าวประชาสัมพันธ�การเป�ดรับสมัคร ซัมเมอร�แคมป� “มวยไทยพัฒนาเยาวชนไทย” 

5 เว็บไซต� 5 หนังสือพิมพ�  5 แผ�นพับประชาสัมพันธ�  

5 สื่อโทรทัศน�  5 อื่น ๆ (ระบุ)           

 

 

สําหรับเจ�าหน�าที่ รับชําระเงินเป�น 

   5 เงินสด  จํานวนเงิน   บาท 

   5 เงินโอน  วันที่โอน  ธนาคาร     

           สาขา    จํานวนเงิน  บาท 

ลงชื่อผู�ชําระเงิน       ลงชื่อผู�รับเงิน    

  (   )         (    ) 
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