คำนำ
แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้
จัดทำขึ้น เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการขั บเคลื่อ นการดำเนิ นงานด้ านทำนุ บำรุง ศิ ลปะและวั ฒ นธรรมของ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ฉบั บ ผ่ า นการทบทวนและนำเสนอองคมนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2561
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ภายใต้ ตั ว ชี้ วั ด การมี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า และจิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมถึง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แผนปฏิ บั ติ ง านทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมจั ด ทำขึ้ น โดยการนำแผนปฏิ บั ติ ง าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ ฉบับเดิมมาทบทวน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
สภามหาวิ ท ยาลั ย พั น ธกิ จ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ฯ โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละ
ประชาพิจารณ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้ประกอบด้วย
บทนำ ข้อมูลทั่วไป กลยุทธ์การบริหารงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการติดตามและประเมินผล
วิท ยาลัยการแพทย์ทางเลือกหวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่า แผนปฏิบัติง านทำนุ บำรุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมฉบับนี้จะใช้เป็นทิศทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ชั ด เจนในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ นำไปสู่ ก ารพั ฒ นาการดำเนิ น งานด้ า นปฏิ บั ติ ง านทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ซึ่ง จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค)
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ก

บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
กรอบการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และเป็นแนวทาง
ในการจั ด สรรงบประมาณด้ านทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของวิ ท ยาลั ย ฯ ในรอบปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมี ก ารทบทวนประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด กลยุ ท ธ์ แ ละการติ ด ตาม
การประเมินผล (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒ นาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ฉบับผ่านการทบทวนและนำเสนอองคมนตรี เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2561 ผ่านการประชุมจากคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒ นธรรม วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
บูรณาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน สู่สากล
2. พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนเพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่า
ทางวัฒนธรรม
3. นโยบายด้านการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1. ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ และสร้างความภาคภูมิใจในค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3. ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ร่วมทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ วิท ยาลั ย ฯ มี ร ะบบและกลไกลการดำเนิ น งานด้ านทำนุ บ ำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
มีการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีระบบและกลไกที่ดี สามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
และจีน
วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย มีความภูมิใจศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน และ
เข้าใจในความแตกต่างของศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒ นธรรม และมี การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ย วกับการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒ นธรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตตามบัณฑิตที่พึง ประสงค์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น (pre-post test)
2. ร้อยละของนักศึกษาสามารถนำความรู้มาสู่การปฏิบัติได้
3. จำนวนศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการเผยแพร่
4. ร้อยละของนักศึกษาสามารถแสดงผลการเรียนรู้จากกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยได้
กลยุ ทธ์ที่ 2 เพื่ อส่งเสริม ให้ นัก ศึกษามีคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ข องวิทยาลั ยการแพทย์ ทางเลือ กและ
มหาวิทยาลัยฯ
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สารบัญ
หน้า
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 ตารางเปรียบเทียบแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
2.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์
2.3 ทำเนียบผู้บริหาร
2.4 โครงสร้างหน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2.5 โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ส่วนที่ 3 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 นโยบายด้านการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
3.6 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.7 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.8 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 แนวคิดการติดตามและประเมินผล
4.2 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
4.3 วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล
4.4 กลไกการติดตามประเมินผล
4.5 วิธีการติดตามและประเมินผล
4.6 การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.6.1 การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.6.2 ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบการสรุปผลโครงการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

จ

หน้า
20
20
20
21
21
21
22
22
23

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
เป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
พั ฒนาบั ณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษา (TQF) โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อปลูกฝั งคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามให้แก่นักศึกษาและบุคลากร และร่วมกันทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานศิ ลปะและวั ฒนธรรมอั นดี งามดำรงความเป็ น เอกลั กษณ์ ของชาติ ทั้ งทางด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกอันล้ำค่า รวมทั้งสามารถผสานสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นได้
อย่างลงตัว จนทำให้ บั ณฑิ ตสำนึ กในความเป็ นไทย และประพฤติ ปฏิ บั ติตนในทางที่ ดีอั นจะนำไปสู่ การเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่ งเป็ นตัวบ่ งชี้ถึ งคุ ณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงามของนั กศึกษาและบุ คลากรใน
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ซึ่งแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมุ่งเน้น
การส่งเสริม สืบสานและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง วัฒนธรรม
จีนที่เกี่ ยวข้องการศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยสร้างการมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมต่ างๆ ระหว่างบุ คลากรและ
นักศึกษาตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยและวัฒนธรรมจีน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์และความพร้อมเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่ อพั ฒ นามาตรฐานการเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาวิ ทยาลั ยการแพทย์ ทางเลื อก ให้ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
4. เพื่อบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.3 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการทำนุ บำรุงศิ ลปะและวัฒนธรรม วิ ทยาลั ยการแพทย์ ทางเลื อกได้ ประชุ มวิเคราะห์
สังเคราะห์และพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ผ่ านที่ ประชุ มเมื่ อวั นที่ 10 มิ ถุ นายน 2563 มี การทบทวนและกำหนดวิ สั ยทั ศน์ โครงการ ตั วชี้ วั ด และ
ค่าเป้าหมายในการดำเนิ นการ และเมื่อแก้ไขและจัดทำตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการแพทย์ทางเลื อก เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งที่ 5/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอและเห็ นชอบแผนปฏิ บัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ดำเนินการประกาศ เผยแพร่ ให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยฯ ต่อไป
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กระบวนการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
กระบวนการ
ช่วงเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
ดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกหรือข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำแบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดิม
ประชุมวิพากษ์และทบทวนแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
แก้ไขและจัดทำแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

เดือนมีนาคม
2563
เดือนเมษายน
2563
วันที่ 10
มิถุนายน 2563
พฤษภาคม –
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ

มิถุนายน 2563

คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม

มิถุนายน 2563

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

กรกฎาคม
2563

งานนโยบายและ
แผน

มีแก้ไข
พิจารณาร่าง การทบทวนแผนแผนปฏิบตั ิงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ทบทวนแผน ป 2561-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เสนอต่อคณะกรรมการ
ไม่มีแก้ไข
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
วนแผนกลยุ
ท
ธ์
แก้ไขแผนปฏิบัติงานทำนุวบิทยาลั
ำรุงยศิฯลปีปวั2561-2565
ฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เสนอต่อ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม

มีแก้ไข
พิจารณาแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลังการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) เสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ ปี 2561-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เสนอต่อคณะกรรมการศึกษา
ไม่มีแก้ไข
และพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
วนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ ปี 2561-2565
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิ(ฉบับบัตทบทวน
ิงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่
พ.ศ.2562) เสนอต่อคณะกรรมการศึกษา
และพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. นั ก ศึ ก ษามี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละความพร้ อ มเพื่ อ เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัย
3. สามารถพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
4. สามารถบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้
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1.5 ตารางเปรียบเทียบแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ปี 2563
สาระสำคัญ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

แผนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2562
พั ฒ นาระบบและกลไก ส่ ง เสริ ม
การอนุ รั ก ษ์ และการเผยแพร่
วัฒ นธรรมไทย สร้างจิ ตสานึก ที่ดี
ของความเป็นไทย
1. พั ฒ นาระบบและกลไก การ
บริ ห ารงานด้ า นทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพ

แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปี 2563
บู ร ณ าก าร แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ปรับ  ไม่ปรับ
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
และจีน สู่สากล

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
และจีนให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุง ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ร่ ว ม สื บ สาน
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยและที่ วัฒนธรรมความเป็น ไทยและ
เกี่ ยวข้ อ งให้ แ ก่ นั กศึ ก ษาและ จีนเพื่อให้สร้างความตระหนัก
บุคลากร
และคุณค่าทางวัฒนธรรม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและ
ยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้
ปลูกฝังให้นักศึกษาและ
นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความ
มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความ
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นไทยและจีน
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและ พั ฒ นาระบบและกลไกการ
กลไกการบริหารจัดการด้านทำนุ บริหารจัดการด้านทำนุบำรุง
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและจี น
อย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการทำนุ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี
บำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และบูรณาการ วิท ยาลัยการแพทย์ทางเลือ ก
วัฒนธรรมไทย-จีนที่เป็นประโยชน์ และมหาวิทยาลัยฯ
ด้านการแพทย์แผนจีนและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
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 ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ  ไม่ปรับ
 ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ  ไม่ปรับ

สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด

แผนทำนุบำรุงศิลปะและ
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ปี 2562
ปี 2563
ร้อยละของโครงการที่จัดตรงตาม ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการ  ปรับ  ไม่ปรับ
วัตถุประสงค์
ดำเนินงานตามแผน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของนัก ศึกษามีความรู้  ปรับ  ไม่ปรับ
ความเข้าใจในความสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มมากขึ้น
จำนวนโครงการ
ไม่มี
 ปรับ  ไม่ปรับ
ร้อยละโครงการที่บูรณาการกับ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี  ปรับ  ไม่ปรับ
การเรียนการสอน
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ด้ า น
วั ฒ นธรรมไทยเพิ่ ม ขึ้ น (ใช้
แบบทดสอบ Pre-Post test)
ร้อ ยละของโครงการที่เพิ่ม มูลค่ า ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ข อ ง  ปรับ  ไม่ปรับ
จากทุนทางวัฒ นธรรมและความ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมการต่อ ประเมินผลการแสดงออกจาก
โครงการตามแผน
กิจกรรมที่นักศึกษาเรียนรู้
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
2.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ปีพุทธศักราช 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลา 67 ปี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มณฑลฟู
เจี้ยน แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวัน อังคารที่ 21 กุมภาพั นธ์ 2549 และได้ก่อตั้ง วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิ ต เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อธิการบดีในขณะนั้น ซึ่ง วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
มีระบบและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ก. การดำรงตำแหน่ง
พฤษภาคม 2549 รองศาสตราจารย์พรผจง เลาหวิเชียร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ลำดั บที่ 1) ได้รับ การแต่งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิท ยาลัยการแพทย์ทางเลือกเป็ นคนแรก และมี
นักศึกษาแพทย์จีนรุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 46 คน
1 ตุลาคม 2552 รองศาสตราจารย์ปรานี ปิ่นเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
23 ธันวาคม 2552 นางสาวนฤมล พลายงาม (คณบดี ลำดับที่ 2) ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
17 ตุลาคม 2554 นายเอนก เทียนบูชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและงานอาคารสถานที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
14 เมษายน 2555 นางพิ มลรัตน์ วนสัณ ฑ์ รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ได้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ำรง
ตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
11 ตุลาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและตรวจสอบ
ภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
10 เมษายน 2556 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
7 ตุลาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการ
แทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
22 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น (คณบดี ลำดับที่ 3) ได้รับการสรรหาให้
ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
16 กันยายน 2559 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
22 ตุ ลาคม 2559 นางพิ ม ลรัต น์ วนสั ณ ฑ์ รองอธิก ารบดีฝ่ ายวิ ชาการ ได้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้ ดำรง
ตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
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19 มกราคม 2560 นายพิ สุ ท ธิ์ พวงนาค พนั ก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการ ตำแหน่ ง อาจารย์
ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ได้รับการแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่ ง รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
18 กรกฎาคม 2560 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการแต่งตั้ งให้ดำรง
ตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก คำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1222/2560
1 พฤศจิกายน 2560 นายพิสุทธิ์ พวงนาค (คณบดี ลำดับที่ 4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
พ.ศ. 2562 นายพิสุทธิ์ พวงนาค (คณบดี ลำดับที่ 4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ค ณ บ ดี วิ ท ย าลั ย ก าร แ พ ท ย์ ท าง เลื อ ก ได้ รั บ ต ำแ ห น่ ง ท าง วิ ช าก าร เป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
ข. การทำความร่วมมือ
12 มีนาคม 2549 ลงนามความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนกับสมาคมแพทย์จีน
ในประเทศไทย
14 ธั น วาคม 2549 วิ ท ยาลั ย การแพทย์ ท างเลื อ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได้ เปิ ด
สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต และบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่บุคคลทั่วไป
30 ธันวาคม 2549 เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนใน
ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี
13 เมษายน 2550 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ให้ผู้ที่จบ
ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต และเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต กั บ โรงพยาบาลแห่ ง ที่ 2
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
8 พฤษภาคม 2550 เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทาง การวิจัย
และงานด้านโรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน
29 พฤษภาคม 2550 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนกับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี
16 สิ งหาคม 2550 ลงนามความร่ว มมื อ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนการแพทย์ แ ผนจี น กั บ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
22 พฤษภาคม 2551 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลกรุงเทพ
25 สิ ง หาคม 2552 ลงนามความร่ ว มมื อ ด้ า นการรั ก ษาพยาบาลกั บ โรงพยาบาลสิ น แพทย์
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
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10 พฤษภาคม 2553 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีน ฉบับเพิ่มเติมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
22 กุมภาพันธ์ 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีมติเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
15 พฤษภาคม 2555 ลงนามความร่วมมื อทางวิช าการด้ านการจั ดการศึกษาการแพทย์แผนจี นใน
ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
1 ธั น วาคม 2555 ลงนามความร่ วมมื อ ด้ านการจั ดการศึกษาการแพทย์ แผนจี นในประเทศไทยกั บ
โรงพยาบาลแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
15 มิถุ นายน 2558 ลงนามความร่วมมือ ด้านการจัดการศึก ษาการแพทย์แผนจีน ในประเทศไทย
ฉบับเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
22 มิถุนายน 2559 พิธีเปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 เมษายน 2560 บั น ทึ ก ข้ อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่ าง มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ จัน ทรเกษม แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และ ศูนย์วิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนจีน มณฑลเหลียวหนิง โรงพยาบาลสาธิตแห่งที่ 2
สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการ
จัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
29 มิถุนายน 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
9 ตุ ล าคม 2560 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความ
ร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
28 พฤศจิกายน 2561 วิท ยาลัย การแพทย์ท างเลื อก มหาวิทยาลัยราชภั ฏ จันทรเกษมจัดประชุ ม
วิชาการการแพทย์แผนจีนระดับประเทศ เรื่อง “ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม” เพื่อร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งในเรื่องของการรักษาโรค ตำรับยาโบราณ
การดูแลสุขภาพ รวมทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหมนั้นเกิด
จากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายในการเผยแผ่วัฒนธรรมไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้ศาสตร์
การแพทย์แ ผนจี น เป็ น สื่ อ กลาง ภายใต้ ชื่อ โครงการเส้ น ทางสายไหมศตวรรษที่ 21 หรือ One Belt One
Road และในปีนี้ได้คัดเลือกหน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางของโครงการนี้ จำนวน
ทั้ ง สิ้ น 31 แห่ ง ทั่ ว โลก ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย การแพทย์ ท างเลื อ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมเป็ น 1 ใน 31
หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก
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2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ปรัชญา (Philosophy)
“ทรงภูมิรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำการรักษา สู่การพัฒนาสังคม”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่ง ผลิตบัณ ฑิตการแพทย์แผนจีนที่มีคุณ ภาพและเป็นองค์กรชั้นนำของรัฐระดับประเทศภายในปี
2564”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีหัวใจของความเป็นแพทย์ มีความรู้ และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนิน ชีวิตและประกอบวิชาชีพ ได้ ประสบความสำเร็จในสัง คมไทยและสัง คมโลกที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา
2. ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการศาสตร์ด้านการแพทย์แผนจีน หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสู่
สังคม
3. บริการวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่ชุมชนและสังคมอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก โดยปรับปรุงรูปแบบการทำงานโครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสมเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพและประชาคมเป็นสุข
5. ส่งเสริมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนเพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (Uniqueness)
“เรียนรู้จากต้นตำรับ พร้อมรับผิดชอบสังคม มุ่งสั่งสมประสบการณ์”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) (ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดการรักษา มีพหุภาษาเป็นฐาน เก่งงานจิตอาสา”
ค่านิยมองค์กร (Shared Value)
รักษาผู้ป่วยดุจญาติมิตร ดูแลลูกศิษย์ดุจลูกตนเอง
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2.3 ทำเนียบผู้บริหาร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ช่วงเวลา
พ.ค. 2549 –
30 ก.ย.2552
1 ต.ค.–22 ธ.ค.
2552
23 ธ.ค.2552–
16 ต.ค.2554
17 ต.ค.2554–
13 เม.ย.2555
14 เม.ย.–10 ต.ค.
2555
11 ต.ค.2555 –
9 เม.ย.2556
10 เม.ย.–6ต.ค.
2556
7 ต.ค.–21 พ.ย.
2556
22 พ.ย.2556 –
15 ก.ย.2559
16 ก.ย.–21 ต.ค.
2559
22 ต.ค.2559 –
17 ก.ค.2560
18 ก.ค.–31 ต.ค.
2560
1 พ.ย. 2560 –
ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์พรผจง เลาหวิเชียร
รองศาสตราจารย์ปรานี

ปิ่นเงิน

นางสาวนฤมล

พลายงาม

นายเอนก

เทียนบูชา

นางพิมลรัตน์

วนสัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น
นางพิมลรัตน์

วนสัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น
นางพิมลรัตน์

วนสัณฑ์

นายพิสุทธิ์

พวงนาค

นางพิมลรัตน์

วนสัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
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ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก (คณบดี ลำดับที่ 1)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(คณบดี ลำดับที่ 2)
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(คณบดี ลำดับที่ 3)
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(คณบดี ลำดับที่ 4)

2.4 โครงสร้างหน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
งานบริหารทั่วไป
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยเทคโนโลยี สารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
- หน่วยบุคลากร และวิเทศ
สัมพันธ์
- หน่วยคลัง และพัสดุ

สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน

งานนโยบายและแผน

งานวิชาการ

- หน่วยแผนงาน โครงการ
งบประมาณ
- การติดตามและประเมินผล
- หน่วยการเงินและบัญชี
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

- หน่วยวิชาการหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยกิจการนักศึกษาและบริการ
นักศึกษา
- หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
- หน่วยวิจัย และ ตรวจคุณภาพ

งานบริหารทั่วไป
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยการคลังและพัสดุ

งานเวชระเบียน
- หน่วยเวชระเบียน

งานตรวจรักษา
- หน่วยแพทย์จีนประจำสถานพยาบาล
- หน่วยพยาบาลประจำสถานพยาบาล
- นักกายภาพบำบัดประจำสถานพยาบาล
- หน่วยธุรการห้องยาสมุนไพร
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2.5 โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล (2559-2563)

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ. พรทิพย์ เทิดบารมี
(1 พ.ย.2560-30 ต.ค.2564)

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ผศ. พิสุทธิ์ พวงนาค
(1 พ.ย.2560-30 ต.ค.2564)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
แพทย์จีนเสกข์วิศิษย์ แสงฟ้าธนสุข
(1 พ.ย.2560-31 ม.ค.2562)
แพทย์จีนสมลักษณ์ วัฒนสารสมบูรณ์
(1 ก.พ.2562-30 ต.ค.2564)

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

หัวหน้าสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน
ศาสตราจารย์ เฉา จั้วจวิน (2561-ปัจุบัน)

สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
นางวรรณธิดา รักษากุล (1 พ.ย. 2561-ปัจจุบัน)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน
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งานบริการการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานเวชระเบียน

งานตรวจรักษา

2.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
ชื่อปริญญาชื่อเต็ม
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)
ชื่อย่อ
:
พจ.บ. (B.CM.)
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและ
แต่ละกลุ่มวิชา
2.7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ บัณ ฑิตที่สำเร็จการศึกษาพึงมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์เชิงวิชาการ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ มี จ รรยาบรรณ และทำงานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีค่านิยมที่ดีแบบไทย
5. มีความเป็นผู้นำ เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาสากลในระดับที่สื่อสารได้
8. มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
9. มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
10. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพื่อการพั ฒนาท้ องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ฉบับผ่านการทบทวนและนำเสนอองคมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้ตัวชี้วัดการมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น โดยมีการกำหนดจัดโครงการและกิจกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็น 1 ในยุทธศาสตร์
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แต่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 3
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นภารกิจหนึ่ งที่ วิทยาลั ยการแพทย์ทางเลือกตระหนั กถึง และให้
ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และร่วมกันอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป
3.1 วิสัยทัศน์
บูรณาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน สู่สากล
3.2 พันธกิจ
1. พัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อสนั บสนุน การเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมความเป็นไทยและจีน ให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน เพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่า
ทางวัฒนธรรม
3.3 นโยบายด้านการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1. ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ และสร้างความภาคภูมิใจในค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3. ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ร่วมทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีระบบและกลไกที่ดี สามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและจีนอย่างมีส่วนร่วม
มาตรการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติการ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม
4. กำหนดกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
และจีน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย ฯ มี ค วามภู มิ ใจศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและ
วัฒนธรรมจีน
เป้าประสงค์ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม และ มี การจัด โครงการ/กิจ กรรม ที่ เกี่ ย วกั บ การทำนุ บ ำรุง ศิ ลปะและ
วั ฒ นธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ตามบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ของวิ ท ยาลั ย ฯ และ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของวัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มมากขึ้น

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น (Pre-Post test)
3. ระดับคะแนนของคณะกรรมการตัดสินประเมินผลการแสดงออกจากกิจกรรมที่นักศึกษาเรียนรู้
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 เพื่ อ ส่ งเสริม ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย การแพทย์ ท างเลื อ กและ
มหาวิทยาลัยฯ
มาตรการ
1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
บัณ ฑิตตามบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)ให้แก่นักศึกษา
2. กำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีสำคัญต่าง ๆ ของไทยและจีน
3. กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยฯ กับหน่วยงานอื่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
หน่วยงานอื่น เช่น การทำ MOU ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน
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3.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
พั ฒ นาระบบและกลไก
การบริ ห ารจั ด การด้ า น
การทำนุบำรุง ศิล ปะและ
วั ฒ นธรรมอย่ า งมี ส่ ว น
ร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาและ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
บุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ยฯ มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ความภู มิ ใจศิ ลปวัฒนธรรม ของวิ ท ยาลั ย การแพทย์
ความเป็นไทยและจีน
ท า ง เ ลื อ ก แ ล ะ
มหาวิทยาลัยฯ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผน

1. ร้อยละของนักศึกษามี
ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ ใน
ความสำคัญของวัฒนธรรม
ไทย-จีน เพิ่มมากขึ้น
2.ร้ อ ยละของผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมมี ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจด้านวัฒนธรรมไทย
เพิ่ มขึ้ น (ใช้แ บบทดสอบ
Pre-Post test)
3. ร ะ ดั บ ค ะแ น น ข อ ง
ค ณ ะกรรม การตั ด สิ น
ประเมินผลการแสดงออก
จากกิ จ กรรมที่ นั ก ศึ กษา
เรียนรู้
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ข้อมูล
พื้นฐาน
2562
ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย
2563

ไม่มี

70

ไม่มี

80

ไม่มี

4.00

ร้อยละ 100

3.6 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด การมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์
ท้องถิ่น
วิสัยทัศน์วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคณ
ุ ธรรม คุณภาพ และเป็นองค์กรชั้นนำด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในปี 2564

แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิสัยทัศน์

บูรณาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน สู่สากล
พันธกิจที่ 1
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนให้มี
ประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 2
ส่งเสริมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย
และจีนเพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ
มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มมากขึ้น
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น
(ใช้แบบทดสอบ Pre-Post test)
3. ระดับคะแนนของคณะกรรมการตัดสินประเมิน
ผลการแสดงออกจากกิจกรรมที่นักศึกษาเรียนรู้
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3.7 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม
มีการบริหารจัดการงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้
มีแผนปฏิบัติงานด้านการทำนุ
ด้านทำนุบำรุง
ทำหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมให้มีระบบ ด้านทำนุบำรุง
วัฒนธรรม
และกลไกที่ดี สามารถ
ศิลปวัฒนธรรม
ติดตามตรวจสอบผลการ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่ อ กำหนดทิ ศ ทาง แนวทางในการ
ดำเนินงานได้อย่างมี
ด้านการทำนุบำรุง
ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
ประสิทธิภาพ
ศิลปวัฒนธรรมและถ่าย
วั ฒ นธรรมของวิ ท ยาลั ย การแพทย์
ทอดไปสู่การปฏิบัติการ
ทางเลือก พร้อมถ่ายทอดสู่นักศึกษาและ
บุ ค ลากรให้ รั บ ทราบเป็ น แนวปฏิ บั ติ
ร่วมกัน
3. กำหนดกลไกการติดตาม เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้าน ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน การทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของ ดำเนินงานตามแผน
ด้ า นการทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นไป
และวัฒนธรรม
ตามแผน รวมทั้ ง มีก ารรายงานผลการ
ด ำเนิ น งาน ต าม ห ลั ก PDCA อ ย่ าง
ครบถ้วน
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ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ฉบับ

-

ไตรมาส 1

คณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

-

ไตรมาส 1

-

ปีงบประมาณ
2563

ร้อยละ 80

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน
กลยุทธ์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัย
นั ก ศึ ก ษาและบุ คลากร กิจกรรมที่ 1
1. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในการทำ เชิงคุณภาพ
วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
1. ร้ อ ยละของนั กศึ ก ษ ามี
ร้อยละ 70
ทางเลือกตระหนักถึง
- รำลึกบูรพคณาจารย์
2. เพื่อให้นักศึกษารำลึกถึงพระคุณของ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ ใ น
ความสำคัญ ของการทำนุ - เทศกาลตรุษจีน (ทำเกี๊ยว) อาจารย์ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - เทศกาลไหว้พระจันทร์
3. เพื่อให้นักศึกษามีลักษณะเป็นไปตาม จีน เพิ่มมากขึ้น
และมีการจัดโครงการ /
- สืบสานประเพณีวันสำคัญ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดุมศึกษา
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การ - ธรรมะรับอรุณ
แห่งชาติ (TQF)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ กิจกรรมที่ 2
1. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในการทำ เชิงคุณภาพ
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา เผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
1 .ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เข้ า ร่ ว ม
ร้อยละ 80
บั ณ ฑิ ต ตามบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กิจกรรมมีค วามรู้ค วามเข้าใจ
การทำขนมไทย
(ครองแครง)
ประสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและการ ด้ า นวั ฒ นธรรมไทยเพิ่ ม ขึ้ น
- การแสดงของนั กศึ กษาใน แต่งกายเพื่อนำไปเผยแพร่ให้
และมหาวิทยาลัย
(pre-post test)
2 .ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ข อ ง
4.00
งานเทศกาลต่ างของไทย ใน ชาวต่างชาติได้รู้จัก
3. เพื่ อ ส่ ง เสริม การเผยแพร่วั ฒ นธรรม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น (ระดับดีขึ้นไป)
ประเทศจีน
แล ะสื บ ส านป ระเพ ณี ของไท ยโดย ประเมินผลการแสดงออกจาก
นักศึกษาสู่ประเทศจีน
กิจกรรมที่นักศึกษาเรียนรู้
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งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

ไตรมาส
2 และ 4

ค ณ ะ ก ร รม ก าร
ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม

4,280

ไตรมาส 4

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 แนวคิดการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และเสนอรายงานให้
ผู้บริหารทราบหลัง เสร็จสิ้นการดำเนิ นโครงการ/กิ จกรรม เพื่ อสามารถนำผลของการประเมินมาใช้ ในการ
วางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ
ให้เหมาะสม และจัดเก็บเป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารทราบประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ/กิจกรรมนั้ นหรือไม่เพี ยงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน แต่ความหมายของ “การ
ติดตาม” และ “การประเมินผล” นั้น มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน ดังนี้
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ที่ก ำหนดไว้
เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ แผนงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้น
จึงเป็นกระบวนการที่บ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ
4.2 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1. ทำให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไข
ปัญหาทันที เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของหน่วยงานตามพันธกิจทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ทำให้วางแผนงาน/โครงการด้านทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ตรงเป้าหมาย ปรับปรุงและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
3. ช่วยให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้า นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานและโครงการหรือไม่ ทราบ
ปัญ หา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปสู่ข้อมูลในการวางแผนการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไปให้เหมาะสมมากขึ้น
สามารถทราบผลการดำเนิน งานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อ เริ่ม วางแผนใหม่ อีกครั้ง ก็จะมีข้ อมู ล
สารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
มุ่งที่จะตอบคำถามหลักว่าในการดำเนินงานนั้นทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กำหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่กำหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
เร่งรัดให้งาน/โครงการ ดำเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและเสร็จภายในกำหนดเวลาติดตาม
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ผล จึงต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญ ชา
ขั้นต้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ทุกระดับ เพื่อให้ค ำแนะนำ
ช่ว ยเหลื อ แก้ ไข อำนวยความสะดวก ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งาน ตามแผนงาน/โครงการบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ ที่
กำหนดไว้
2. เพื่อควบคุมกระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การปรับการดำเนินงานในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ในครั้งต่อไป
4. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
4.4 กลไกการติดตามประเมินผล
วิท ยาลั ย การแพทย์ ท างเลื อ ก ได้ ก ำหนดกลไกสำคั ญ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เพื่อทำหน้าที่เร่งรัด
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี
โดยรวบรวมข้อมู ลจากส่วนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง วิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แล้วเสร็จโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยระบบและกลไกที่ส ำคัญอีกประการหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการปฏิบั ติงาน คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่ อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี ในปีถัดไป
4.5 วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามเป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี
- ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจำปี ทุก 3 เดือน
- ติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ให้เป็นไปตาม
หลัก PDCA
- รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และนำเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
- เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่เป็นไปตามกำหนด
- กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี
เพื่อนำเงินไปจัดสรรในการดำเนินโครงการอื่นๆ ต้องขออนุมัติจากอธิการบดี
2. การติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี
- รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทีด่ ำเนินการแล้วเสร็จ
- นำเสนอข้อมูลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อผู้บริหาร
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- เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี ต้องทำการสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการในภาพรวม Output Outcome ประโยชน์ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ด้ รับ สรุ ป
ประเด็น ปัญ หา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำ แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีในปีถัดไป และนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกและคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการแพทย์เลือก ตามลำดับ
4.6 การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การเขียนรายงานสรุปผลโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
เป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 เป็นภาคผนวก ซึ่งแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้
4.6.1 การสรุปผลโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒ นธรรมเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการส่ง
รายงานผลการดำเนินโครงการฉบับจริงในรูปแบบสรุปโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเนื้อหาสาระ
ถูกต้องครบถ้วนให้กับวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเขียนรายงานสรุปผลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการรวบรวมเอกสารการ
สรุปผลการดำเนินโครงการขอให้มีรายละเอียด ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ (ตัวอย่างในภาคผนวก)
1) ชื่อโครงการ
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์
4) เป้าหมายเชิงปริมาณ
5) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
7) ผลการดำเนินงาน
7.1) ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐาน
7.2) ผลการประเมินในมิติความรู้ความเข้าใจ
7.3) ผลการประเมินในมิติความพึงพอใจ
7.4) ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้
7.5) สรุปผลข้อเสนอแนะ
7.6) สรุปปัญหาและอุปสรรค
8) สรุปงบประมาณ
9) ภาพกิจกรรม
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4.6.2 ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบการสรุปผลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีส่วนประกอบดังนี้
1) บันทึกขออนุมัติโครงการ
2) โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) กำหนดการดำเนินงาน
4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
5) สรุปงบประมาณดำเนินงาน
6) แบบประเมินความพึงพอใจ
7) แบบการวัดความรู้ความเข้าใจ
8) แบบการวัดการนาความรู้ไปใช้
9) รายงานการประชุม
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