แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำนำ
แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้
จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการขับ เคลื่ อนการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมของ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ฉบั บ ผ่ านการทบทวนและนาเสนอองคมนตรี เมื่ อวัน ที่ 11 ตุล 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 ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า และจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แผนปฏิ บั ติ ง านท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจั ด ท าขึ้ น โดยการน าแผนปฏิ บั ติ ง าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 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
ประชาพิจารณ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ประจาปีงบประมาณ 2564 แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้ประกอบด้วย
บทนา ข้อมูลทั่วไป กลยุทธ์การบริหารงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการติดตามและประเมินผล
วิทยาลั ยการแพทย์ทางเลื อกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมฉบับนี้จะใช้เป็นทิศทางในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ชั ด เจนในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการด าเนิ น งานด้ า นปฏิ บั ติ ง านท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิสุทธิ์ พวงนำค)
คณบดีวิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก

ก

บทสรุปผู้บริหำร
แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
กรอบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และเป็นแนวทาง
ในการจั ด สรรงบประมาณด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของวิ ท ยาลั ย ฯ ในรอบปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 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
พัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ฉบับผ่ านการทบทวนและนาเสนอองคมนตรี เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2561 ผ่านการประชุมจากคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
บูรณาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน สู่สากล
2. พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนเพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่า
ทางวัฒนธรรม
3. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมงำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
1. ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ และสร้างความภาคภูมิใจในค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3. ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ร่วมทานุบารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ วิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ะบบและกลไกลการดาเนิน งานด้า นท านุบ ารุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์
มีการบริห ารจั ดการงานด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ให้มีระบบและกลไกที่ดี สามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
ข

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
และจีน
วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย มีความภูมิใจศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน และ
เข้าใจในความแตกต่างของศิลปะและวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์
นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม และมีการจั ดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น (pre-post test)
2. ร้อยละของนักศึกษาสามารถนาความรู้มาสู่การปฏิบัติได้
3. จานวนศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการเผยแพร่
4. ร้อยละของนักศึกษาสามารถแสดงผลการเรียนรู้จากกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยได้
กลยุทธ์ ที่ 2 เพื่อส่ งเสริ มให้ นักศึกษามีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลั ยการแพทย์ทางเลื อกและ
มหาวิทยาลัยฯ

ค

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหำร
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 ตารางเปรียบเทียบแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
2.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์
2.3 ทาเนียบผู้บริหาร
2.4 โครงสร้างหน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2.5 โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ส่วนที่ 3 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 นโยบายด้านการส่งเสริมงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย
3.6 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.7 ระบบและกลไกการดาเนินงานตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.8 PDCA
3.9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สำรบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล
4.1 แนวคิดการติดตามและประเมินผล
4.2 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
4.3 วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล
4.4 กลไกการติดตามประเมินผล
4.5 วิธีการติดตามและประเมินผล
4.6 การเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.6.1 การเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.6.2 ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบการสรุปผลโครงการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้ตระหนักถึงความสาคัญกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
เป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามให้แก่นักศึกษาและบุคลากร และร่วมกันทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สื บสานศิลปะและวั ฒนธรรมอั นดีงามด ารงความเป็ นเอกลั กษณ์ของชาติทั้งทางด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกอันล้าค่า รวมทั้งสามารถผสานสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นได้
อย่างลงตัว จนทาให้บั ณฑิตสานึ กในความเป็นไทย และประพฤติปฏิ บั ติตนในทางที่ดีอันจะนาไปสู่การเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ ถึงคุ ณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงามของนักศึกษาและบุคลากรใน
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ซึ่งแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมุ่งเน้น
การส่งเสริม สืบสานและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง วัฒนธรรม
จีนที่เกี่ยวข้องการศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างบุคลากรและ
นักศึกษาตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยและวัฒนธรรมจีน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
3. เพื่ อพั ฒนามาตรฐานการเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาวิ ทยาลั ยการแพทย์ ทางเลื อก ให้ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
4. เพื่อบูรณาการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.3 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการทานุ บ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลื อกได้ประชุมวิเคราะห์
สังเคราะห์และพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ผ่ านที่ ประชุ มเมื่ อวั น ที่ 12 มี น าคม 2564 มี การทบทวนและก าหนดวิ สั ยทั ศน์ โครงการ ตั วชี้ วั ด และ
ค่าเป้าหมายในการดาเนินการ และเมื่อแก้ไขและจัดทาตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอและเห็นชอบแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ด าเนิ นการประกาศ เผยแพร่ ให้ บุ คลากรและนั กศึ กษาของวิ ทยาลั ยฯ ทราบเพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยฯ ต่อไป
กระบวนกำรทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงำนทำนุบำรุงิิลปวัฒนธรรม วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
1

กระบวนกำร
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกหรือข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดิม

ประชุมวิพากษ์และทบทวนแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
แก้ไขและจัดทาแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ช่วงเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เดือน
กุมภาพันธ์
2564
เดือนมีนาคม
2564

คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 12
มีนาคม 2564
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาร่าง การ
ทบทวนแผนแผนปฏิบตั ิงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ทบทวนแผน ป 2561-2565
เห็นชอบ
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย
างเลืฒอนธรรม
ก
แก้ไขแผนปฏิบัติงานทานุการแพทย์
บารุงศิลทปวั
พ.ศ. 2561-2565
วนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ ปี 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามข้อเสนอแนะ
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนปฏิบัติงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลังการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) เสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ ปี 2561-2565
เห็นชอบ(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เสนอต่อคณะกรรมการศึกษา
และพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
วิทบยาลั
จัดทารูปเล่มแผนปฏิวนแผนกลยุ
บัติงานททธ์านุ
ารุยงฯศิปีล2561-2565
ปวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เสนอต่อคณะกรรมการศึกษา
และพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
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เมษายน 2563

คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

พฤษภาคม
2563

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

มิถุนายน 2563

งานนโยบายและ
แผน

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
3. สามารถพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
4. สามารถบูรณาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ได้
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1.5 ตำรำงเปรียบเทียบแผนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก ปี 2564
สำระสำคัญ

แผนทำนุบำรุงิิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2563
วิสัยทัศน์ บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและ
จีน สู่สากล
พันธกิจ 1.พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและ
จีนให้มีประสิทธิภาพ
2 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ร่ ว ม สื บ ส า น
วั ฒ นธรรมความเป็ น ไทยและจี น
เพื่ อ ให้ ส ร้ า งความตระหนั ก และ
คุณค่าทางวัฒนธรรม
ประเด็น ยุทธิำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและ
ยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธิำสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้
นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย
ฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยและจีน
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน
อย่างมีส่วนร่วม
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย การแพทย์
ทางเลือกและมหาวิทยาลัยฯ

แผนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม
ปี 2564
ปรับ  ไม่ปรับ
ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ  ไม่ปรับ
 ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ  ไม่ปรับ

 ปรับ ไม่ปรับ
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สำระสำคัญ
ตัวชี้วัด

แผนทำนุบำรุงิิลปะและ
แผนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ปี 2563
ปี 2564
ร้ อ ยละคว ามส าเร็ จ ของการ
 ปรับ  ไม่ปรับ
ดาเนินงานตามแผน
ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ร้อยละของนักศึกษามีความรู้  ปรับ ไม่ปรับ
ความเข้ า ใจในความส าคั ญ ของ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก และ
วัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มมากขึ้น ซาบซึ้ ง ในความส าคั ญ ของ
วัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มมากขึ้น
ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี
 ปรับ  ไม่ปรับ
ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม
ไทยเพิ่มขึ้น (ใช้แบบทดสอบ Pre
test - Post test)
ระดับคะแนนของคณะกรรมการ ตัดตัวชี้วัดข้อนี้ออก
 ปรับ  ไม่ปรับ
ตัดสิ น ประเมิน ผลการแสดงออก
จากกิจกรรมที่นักศึกษาเรียนรู้
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
2.1 ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
ปีพุทธศักราช 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลา 67 ปี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มณฑลฟู
เจี้ยน แห่งสาธารณรั ฐประชาชนจีน ในวัน อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ก่ อตั้งวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อธิการบดีในขณะนั้น
ก. กำรดำรงตำแหน่ง
พฤษภำคม 2549 รองศาสตราจารย์พรผจง เลาหวิเชียร (ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ลาดับที่ 1) ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกเป็นคนแรก และมี
นักศึกษาแพทย์จีนรุ่นที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 46 คน
1 ตุลำคม 2552 รองศาสตราจารย์ปรานี ปิ่นเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
23 ธันวำคม 2552 นางสาวนฤมล พลายงาม (คณบดี ลาดับที่ 2) ได้รับการสรรหาให้ดารงตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
17 ตุลำคม 2554 นายเอนก เทียนบูชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและงานอาคารสถานที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
14 เมษำยน 2555 นางพิมลรัตน์ วนสั ณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
11 ตุลำคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและตรวจสอบ
ภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
10 เมษำยน 2556 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
7 ตุลำคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรักษาราชการ
แทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
22 พฤิจิกำยน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น (คณบดี ลาดับที่ 3) ได้รับการสรรหาให้
ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
16 กันยำยน 2559 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
22 ตุ ลำคม 2559 นางพิมลรั ตน์ วนสั ณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
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19 มกรำคม 2560 นายพิสุ ทธิ์ พวงนาค พนักงานมหาวิทยาลั ยสายวิช าการ ตาแหน่งอาจารย์
ผู้อานวยการสานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
18 กรกฎำคม 2560 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิช าการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1 ตุลำคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1222/2560
1 พฤิจิกำยน 2560 นายพิสุทธิ์ พวงนาค (คณบดี ลาดับที่ 4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
พ.ิ. 2562 นายพิสุทธิ์ พวงนาค (คณบดี ลาดับที่ 4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการแต่งตั้ง
ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ค ณ บ ดี วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย์ ท า ง เ ลื อ ก ไ ด้ รั บ ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร เ ป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
ข. กำรทำควำมร่วมมือ
12 มีนำคม 2549 ลงนามความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนกับสมาคมแพทย์จีน
ในประเทศไทย
14 ธั น วำคม 2549 วิ ท ยาลั ย การแพทย์ ท างเลื อ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได้ เ ปิ ด
สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต และบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่บุคคลทั่วไป
30 ธันวำคม 2549 เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนใน
ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี
13 เมษำยน 2550 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ให้ผู้ที่จบ
ปริ ญญาแพทยศาสตรบั ณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และเภสั ช ศาสตรบัณฑิตกับโรงพยาบาลแห่งที่ 2
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
8 พฤษภำคม 2550 เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทาง การวิจัย
และงานด้านโรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน
29 พฤษภำคม 2550 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนกับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี
16 สิ ง หำคม 2550 ลงนามความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด การเรีย นการสอนการแพทย์ แ ผนจี น กั บ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
22 พฤษภำคม 2551 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
ซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการโรงพยาบาลกรุงเทพ
25 สิ ง หำคม 2552 ลงนามความร่ ว มมื อ ด้ า นการรั ก ษาพยาบาลกั บ โรงพยาบาลสิ น แพทย์
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
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10 พฤษภำคม 2553 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีน ฉบับเพิ่มเติมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
22 กุมภำพันธ์ 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีมติเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
15 พฤษภำคม 2555 ลงนามความร่วมมือทางวิช าการด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจี นใน
ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
1 ธั น วำคม 2555 ลงนามความร่ ว มมือ ด้านการจัดการศึ กษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยกั บ
โรงพยาบาลแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
15 มิถุน ำยน 2558 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
ฉบับเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
22 มิถุนำยน 2559 พิธีเปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 เมษำยน 2560 บั น ทึกข้ อตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ าง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ จัน ทรเกษม แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และ ศูนย์วิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนจีน มณฑลเหลียวหนิง โรงพยาบาลสาธิตแห่งที่ 2
สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการ
จัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
29 มิถุนำยน 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
9 ตุ ล ำคม 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 พฤิจิกำยน 2561 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดประชุม
วิชาการการแพทย์แผนจีนระดับประเทศ เรื่ อง “ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม” เพื่อร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งในเรื่องของการรักษาโรค ตารับยาโบราณ
การดูแลสุขภาพ รวมทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหมนั้นเกิด
จากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายในการเผยแผ่วัฒนธรรมไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้ศาสตร์
การแพทย์แผนจีนเป็นสื่อกลาง ภายใต้ชื่อโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 หรือ One Belt One
Road และในปีนี้ได้คัดเลือกหน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางของโครงการนี้ จานวน
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 ปรัชญำ วิสัยทัิน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธิำสตร์และเป้ำประสงค์
ปรัชญำ (Philosophy)
“ทรงภูมิรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้าการรักษา สู่การพัฒนาสังคม”
วิสัยทัิน์ (Vision)
“มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นนาของรัฐระดับประเทศภายในปี
2564”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีหัวใจของความเป็นแพทย์ มีความรู้ และทักษะที่สามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนิ น ชีวิตและประกอบวิชาชีพได้ประสบความส าเร็จในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
2. ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการศาสตร์ด้านการแพทย์แผนจีน หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสู่
สังคม
3. บริการวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่ชุมชนและสังคมอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก โดยปรับปรุงรูปแบบการทางานโครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสมเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพและประชาคมเป็นสุข
5. ส่งเสริมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนเพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของวิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก (Uniqueness)
“เรียนรู้จากต้นตารับ พร้อมรับผิดชอบสังคม มุ่งสั่งสมประสบการณ์”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) (ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดการรักษา มีพหุภาษาเป็นฐาน เก่งงานจิตอาสา”
ค่ำนิยมองค์กร (Shared Value)
รักษาผู้ป่วยดุจญาติมิตร ดูแลลูกศิษย์ดุจลูกตนเอง
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2.3 ทำเนียบผู้บริหำร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ช่วงเวลำ
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

ทำเนียบผู้บริหำร
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์พรผจง เลาหวิเชียร ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก (คณบดี ลาดับที่ 1)
รองศาสตราจารย์ปรานี ปิ่นเงิน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
นางสาวนฤมล
พลายงาม คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(คณบดี ลาดับที่ 2)
นายเอนก
เทียนบูชา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
นางพิมลรัตน์
วนสัณฑ์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
นางพิมลรัตน์
วนสัณฑ์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(คณบดี ลาดับที่ 3)
นางพิมลรัตน์
วนสัณฑ์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
นายพิสุทธิ์
พวงนาค
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
นางพิมลรัตน์
วนสัณฑ์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(คณบดี ลาดับที่ 4)
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2.4 โครงสร้ำงหน่วยงำน วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

สานักงานคณบดีวิทยาลัยการแพทย์
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
- หน่วยแพทย์จีนประจาสถานพยาบาล
- หน่วยพยาบาลประจาสถานพยาบาล
- นักกายภาพบาบัดประจาสถานพยาบาล
- หน่วยธุรการห้องยาสมุนไพร
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2.5 โครงสร้ำงกำรบริหำร วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ (2564-ปัจจุบนั )

คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ. พรทิพย์ เทิดบารมี
(1 พ.ย.2560-15 ม.ค.2564)
แพทย์จีนวรวีร์ สีมาชัยบวร
(16 ม.ค.2564-ปัจจุบนั )

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ผศ. พิสุทธิ์ พวงนาค
(1 พ.ย.2560-ปัจจุบัน)

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

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

หัวหน้าสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน
ศาสตราจารย์ เฉา จั้วจวิน (2561-ปัจุบัน)

สานักงานคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
นางวรรณธิดา รักษากุล (1 พ.ย. 2560-ปัจจุบัน)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

12
งานบริการการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานเวชระเบียน

งานตรวจรักษา

2.6 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
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 พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาพึงมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์เชิงวิชาการ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มีจ รรยาบรรณ และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีค่านิยมที่ดีแบบไทย
5. มีความเป็นผู้นา เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาสากลในระดับที่สื่อสารได้
8. มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
9. มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
10. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
การจั ดทาแผนปฏิบัติการด้านทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ท างเลือก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับผ่านการทบทวนและนาเสนอองคมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ตัวชี้วัดการมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น โดยมีการกาหนดจัดโครงการและกิจกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็น 1 ใน
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แต่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ท้องถิน่
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ส่วนที่ 3
แผนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
การทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลื อกตระหนักถึง และให้
ความสาคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และร่วมกันอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป
3.1 วิสัยทัิน์
บูรณาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน สู่สากล
3.2 พันธกิจ
1. พัฒ นาการบริห ารจั ดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและร่วมสืบ สานวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน เพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่า
ทางวัฒนธรรม
3.3 นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมงำนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
1. ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ และสร้างความภาคภูมิใจในค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3. ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ร่วมทานุบารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3.4 ประเด็นยุทธิำสตร์
ยุทธิำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ มีการบริหารจัดการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีระบบและกลไกที่ดี สามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและจีนอย่างมีส่วนร่วม
มำตรกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติการ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม
4. กาหนดกลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ยุทธิำสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้นักิึกษำและบุคลำกรในวิทยำลัยฯ มีควำมภูมิใจิิลปวัฒนธรรมควำมเป็นไทย
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 ใ จศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและ
วัฒนธรรมจีน
เป้ำประสงค์ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม และ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการทานุบ ารุง ศิลปะและ
วั ฒ นธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ตามบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ และ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและซาบซึ้งในความสาคัญของวัฒนธรรมไทย-จีน

เพิ่มมากขึ้น
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น (Pre test - Post test)
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม 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
มำตรกำร
1. กาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
บัณฑิตตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้แก่นักศึกษา
2. กาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวันสาคัญทางศาสนา และประเพณีสาคัญต่าง ๆ ของไทยและ
จีน
3. กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยฯ กับหน่วยงานอื่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
หน่วยงานอื่น เช่น การทา MOU ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน
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3.5 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ประเด็น
ยุทธิำสตร์
ยุทธิำสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นท านุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์

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

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

1. ร้อยละของนักศึกษามี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ตระหนั ก และซาบซึ้ ง ใน
ความสาคัญของวัฒนธรรม
ไทย-จีน เพิ่มมากขึ้น
2.ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมมี ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจด้านวัฒนธรรมไทย
เพิ่ ม ขึ้น (ใช้ แบบทดสอบ
Pre test -Post test)
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ข้อมูล
พื้นฐำน
2563
ร้อยละ 100

ค่ำเป้ำหมำย
2564

70

70

80

80

ร้อยละ 100

3.6 ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงำนด้ำนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีบประมำณ 2564
ยุทธิำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ิ. 2560-2569)
ยุทธิำสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด การมีแหล่งเรียนรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์
ท้องถิ่น
วิสัยทัิน์วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และเป็นองค์กรชั้นนาด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในปี 2564

แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิสัยทัิน์

บูรณาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน สู่สากล
พันธกิจที่ 1
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีนให้มี
ประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 2
ส่งเสริมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย
และจีนเพื่อให้สร้างความตระหนักและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธิำสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธิำสตร์ที่ 2
ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ
มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
และซาบซึ้ งในความส าคั ญของวั ฒนธรรมไทย-จี น
เพิ่มมากขึ้น
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น (ใช้แบบทดสอบ
Pre test-Post test)
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3.7 ระบบและกลไกกำรดำเนินงำนตำมแผนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
คำอธิบำย ระบบและกลไกการดาเนินงานตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการกากับติดตามให้มีการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
กาหนด
ปีงบประมำณ 2564
ลำดับ
ขั้นตอน
รำยละเอียดงำน
ผู้รับผิดชอบ/กลไก
หลักฐำน
1.

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม ปี
2564

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกหรือข้อมูลที่เกีย่ วข้อง

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
และแผนกลยุทธ์วิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือกฉบับ
ปัจจุบัน หรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
จัดทาแผน

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

-แผนกลยุทธ์วิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก

ศึกษาทบทวนตัวชี้วัด ของแผน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย

ศึกษาทบทวนตัวชี้วัด ของ
แผนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียม
จัดทาแผน

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

แผนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัย

ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2564

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

ร่างแผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ปี
2564

เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
ปี 2564

2.
จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลป
และวัฒนธรรม ปี 2564

3.

4.

5.
ทบทวนแผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2564ทาแผน
ปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1
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-แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2564

ปีงบประมำณ 2564

ลำดับ

ขั้นตอน

6.
1

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาร่าง การทบทวน
แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เห็นชอบ

7.
แก้ไขแผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

8.
ไม่เห็นชอบ
พิจารณาแผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมหลังการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ/กลไก

หลักฐำน

คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรมเสนอร่าง
แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2564
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติ

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

ร่างแผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ปี
2564

แก้ไขแผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
(กบว.)

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

ร่างแผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ปี
2564

นาเสนอร่างแผนปฏิบัติ
งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2564
ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย (กบว.)
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหาร ร่างแผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ปี
วิทยาลัย (กบว.)
2564

ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
สมบูรณ์และเผยแพร่

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

เห็นชอบ

9.
จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
สมบูรณ์และเผยแพร่

2
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แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
สมบูรณ์

ลำดับ

ปีงบประมำณ 2564
ขั้นตอน

10.
2

ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

11.
ประเมินแผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

12.
ทบทวนกระบวนงานของ
แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ/กลไก

หลักฐำน

คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรมดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2564

ประเมินแผนปฏิบัติงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
(กบว.)

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2564

ทบทวนกระบวนงานของ
แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
สมบูรณ์และเผยแพร่

คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี 2564

สิ้นสุด
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3.8 PDCA
ขั้นตอน

รำยละเอียด

ระยะเวลำ

การวางแผน
(Plan)

1.ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัย
2.จัดทาแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละโครงการ
4. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน

ตุลาคม 2563

การปฏิบัติตาม
แผน (Do)

- โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน
การตรวจสอบ
(Check)

จัดทาแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เก็บข้อมูล
จากแบบประเมินผลมาวิเคราะห์และสรุปผล

การปรับปรุงและ 1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทาโครงการ/
พัฒนา (Act) กิจกรรม
2.หาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
มีนาคม 2564

เดือนมกราคม
สิงหาคมและ
กันยายน 2564
เดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคม 2564
ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากเสร็จสิ้น
การทากิจกรรม
ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากเสร็จสิ้น
การทากิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

หลักฐำนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- หัวหน้าสานักงานคณบดี

1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุ
คณะกรรมการดาเนินงานด้าน บารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละโครงการ
ทานุบารุงศิลปะและ
4.หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
วัฒนธรรมในแต่ละโครงการ

คณะกรรมการดาเนินงานด้าน
โครงการและกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจาก
ทานุบารุงศิลปะและ
มหาวิทยาลัย
วัฒนธรรมในแต่ละโครงการ
ฝ่ายประเมินผลของแต่ละ
โครงการ

แบบประเมินผล

คณะกรรมการดาเนินงานด้าน รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในแต่ละโครงการ

3.9 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติงำนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ิ.2564
เป้ำประสงค์

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ยุทธิำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม
มีการบริหารจัดการงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกาหนดผูร้ ับผิดชอบ และผู้
มีแผนปฏิบัติงานด้านการทานุ
ด้านทานุบารุง
ทาหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมให้มีระบบ ด้านทานุบารุง
วัฒนธรรม
และกลไกที่ดี สามารถ
ศิลปวัฒนธรรม
ติดตามตรวจสอบผลการ 2. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทาง แนวทางในการ
ดาเนินงานได้อย่างมี
ด้านการทานุบารุง
ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
ประสิทธิภาพ
ศิลปวัฒนธรรมและถ่าย
วั ฒ นธรรมของวิ ท ยาลั ย การแพทย์
ทอดไปสู่การปฏิบตั ิการ
ทางเลือก พร้อมถ่ายทอดสู่นักศึกษาและ
บุ ค ลากรให้ รั บ ทราบเป็ น แนวปฏิ บั ติ
ร่วมกัน
3. กาหนดกลไกการติดตาม เพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงานด้าน ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของ ดาเนินงานตามแผน
ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นไป
และวัฒนธรรม
ตามแผน รวมทั้ งมี ก ารรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามหลั ก PDCA อย่ า ง
ครบถ้วน
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ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

ช่วงเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 ฉบับ

-

ไตรมาส 1

คณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

-

ไตรมาส 1

-

ปีงบประมาณ
2564

ร้อยละ 80

เป้ำประสงค์

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ยุทธิำสตร์ที่ 2 ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและจีน
กลยุทธ์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัย
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร กิจกรรมที่ 1
1. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในการทา เชิงคุณภำพ
วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
1. ร้อยละของนักศึกษามีความ
ทางเลือกตระหนักถึง
- ราลึกบูรพคณาจารย์
2. เพื่อให้นักศึกษาราลึกถึงพระคุณของ ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ซ า บ ซึ้ ง ใ น
ความส าคัญ ของการท านุ - เทศกาลตรุษจีน (ทาบัว
อาจารย์ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทยบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลอยน้าขิง)
3. เพื่อให้นักศึกษามีลักษณะเป็นไปตาม จีน เพิ่มมากขึ้น
และมีการจัดโครงการ /
- สืบสานประเพณีวันสาคัญ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดุมศึกษา
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การ - ธรรมะรับอรุณ
แห่งชาติ (TQF)
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ กิจกรรมที่ 2
1. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในการทา เชิงคุณภำพ
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา เผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
บั ณ ฑิ ต ตามบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
การท
าอาหารไทยคาว-หวาน
ประสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและการ ด้ า นวั ฒ นธรรมไทยเพิ่ ม ขึ้ น
- การแสดงของนั กศึ กษาใน แต่งกายเพื่อนาไปเผยแพร่ให้
และมหาวิทยาลัย
(pre test - post test)
งานเทศกาลต่างๆของไทย ใน ชาวต่างชาติได้รจู้ ัก
3. เพื่อ ส่ งเสริ ม การเผยแพร่ วั ฒนธรรม
ประเทศจีน
และสื บ สานประเพณี ข องไทย โดย
นักศึกษาสู่ประเทศจีน
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ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

ช่วงเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 70

17,100

ไตรมาส
2 และ 4

คณะกรรมการ
ด าเนิ น งานด้ า น
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม

ร้อยละ 80

21,550

ไตรมาส 4

ส่วนที่ 4
กำรติดตำมและประเมินผล
4.1 แนวคิดกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน และเสนอรายงานให้
ผู้บริห ารทราบหลังเสร็ จสิ้น การดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสามารถนาผลของการประเมินมาใช้ ในการ
วางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ
ให้เหมาะสม และจัดเก็บเป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินความสาเร็จของงาน อันจะนาไปสู่การดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย จึงจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารทราบประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ/กิจกรรมนั้นหรื อไม่เพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กันแต่ความหมายของ “การ
ติดตาม” และ “การประเมินผล” นั้น มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน ดังนี้
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ที่กาหนดไว้
เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ แผนงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
จึงเป็นกระบวนการที่บ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ
4.2 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. ทาให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและแก้ไข
ปัญหาทันที เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของหน่วยงานตามพันธกิจทานุบารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ทาให้วางแผนงาน/โครงการด้านทานุบารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ตรงเป้าหมาย ปรับปรุงและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
3. ช่วยให้ดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงานและโครงการหรือไม่ ทราบ
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อนาไปสู่ข้อมูลในการวางแผนการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไปให้เหมาะสมมากขึ้น
สามารถทราบผลการดาเนิน งานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูล
สารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
มุ่งที่จะตอบคาถามหลักว่าในการดาเนินงานนั้นทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กาหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่กาหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
เร่งรัดให้งาน/โครงการ ดาเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและเสร็จภายในกาหนดเวลาติดตาม
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ผล จึงต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รั บผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ทุกระดับ เพื่อให้คาแนะนา
ช่ว ยเหลื อ แก้ ไข อานวยความสะดวก ทั้ง นี้เ พื่อ ให้ ก ารดาเนิน งาน ตามแผนงาน/โครงการบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วัตถุประสงค์กำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ ที่
กาหนดไว้
2. เพื่อควบคุมกระบวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะนาไปสู่การปรับการดาเนินงานในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ในครั้งต่อไป
4. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
4.4 กลไกกำรติดตำมประเมินผล
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ ท างเลื อ ก ได้ ก าหนดกลไกส าคั ญ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เพื่อทาหน้าที่เร่งรัด
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ซึ่งวิทยาลัยกาหนดให้มีการรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แล้วเสร็จโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยระบบและกลไกที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการปฏิบัติงาน คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี ในปีถัดไป
4.5 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
1. การติดตามเป้าหมายการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
- ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจาปี ทุก 3 เดือน
- ติดตามการจัดทารายงานผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ให้เป็นไปตาม
หลัก PDCA
- รวบรวมรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และนาเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
- เร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่เป็นไปตามกาหนด
- กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
เพื่อนาเงินไปจัดสรรในการดาเนินโครงการอื่นๆ ต้องขออนุมัติจากอธิการบดี
2. การติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
- รวบรวมรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- นาเสนอข้อมูลการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อผู้บริหาร
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- เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี ต้องทาการสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม Output Outcome ประโยชน์ของแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับ สรุป
ประเด็น ปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทา แผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีในปีถัดไป และนาเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกและคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการแพทย์เลือก ตามลาดับ
4.6 กำรเขียนรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม
การเขียนรายงานสรุปผลโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
เป็นการสรุปผลการดาเนินโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 เป็นภาคผนวก ซึ่งแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้
4.6.1 กำรสรุปผลโครงกำรด้ำนทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ดาเนินการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว ต้องดาเนินการส่ง
รายงานผลการดาเนินโครงการฉบับจริงในรูปแบบสรุปโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเนื้อหาสาระ
ถูกต้องครบถ้วนให้กับวิทยาลัยฯ จานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเขียนรายงานสรุปผลโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการรวบรวมเอกสารการ
สรุปผลการดาเนินโครงการขอให้มีรายละเอียด ครอบคลุมในประเด็นสาคัญ ดังนี้ (ตัวอย่างในภาคผนวก)
1) ชื่อโครงการ
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์
4) เป้าหมายเชิงปริมาณ
5) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
7) ผลการดาเนินงาน
7.1) ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐาน
7.2) ผลการประเมินในมิติความรู้ความเข้าใจ
7.3) ผลการประเมินในมิติความพึงพอใจ
7.4) ผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้
7.5) สรุปผลข้อเสนอแนะ
7.6) สรุปปัญหาและอุปสรรค
8) สรุปงบประมาณ
9) ภาพกิจกรรม
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4.6.2 ภำคผนวกหรือเอกสำรประกอบกำรสรุปผลโครงกำรทำนุบำรุงิิลปะและวัฒนธรรม
มีส่วนประกอบดังนี้
1) บันทึกขออนุมัติโครงการ
2) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) กาหนดการดาเนินงาน
4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
5) สรุปงบประมาณดาเนินงาน
6) แบบประเมินความพึงพอใจ
7) แบบการวัดความรู้ความเข้าใจ
8) แบบการวัดการนาความรู้ไปใช้
9) รายงานการประชุม

27

