สรุปผลการดําเนินงาน
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560
ผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560 ไดกําหนด
โครงการ/กิจกรรม ไวทั้งสิ้น 9 รายการ (ตามตารางที่ 1) โดยการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
100% โดยการดําเนินไดมีการบูรณาการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณคณะ
วิทยาการจัดการ รวมถึงเอกลักษณมหาวิทยาลัย สามารถสรุปไดดังนี้
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 ไดมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีการกําหนดผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรไดจัดโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยกําหนดอยูในยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดคุณคา มูลคาดวยองคความรูดานการจัดการ ของแผน
ยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 - 2563
2.
จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน
คณะ ฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปงบประมาณ 2560 – 2563 โดยกําหนดอยูในยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดคุณคา มูลคาดวยองคความรูดานการ
จัดการ และจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 มีการ
กําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะ ฯ มี การกํ ากั บติ ดตามใหมี การดํ าเนิน งานตามแผนดา นทํ านุ บํา รุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม โดยกําหนดไวในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา พ.ศ. 2560-2564
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการประเมินผลความสําเร็จของงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา ภายหลั ง จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมโครงการเรี ย บร อ ยแล ว โดยได นํ า เข า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เพี่อสรุปกิจกรรมนักศึกษาในรอบปที่
ผานมา และวางแผนการดําเนินงานการจัดการกิจกรรมตาง ๆ ในปการศึกษาตอไป
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วัฒนธรรม

5.

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

คณะไดนําผลจากการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของกิจกรรมนักศึกษา ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานของนักศึกษา ในปการศึกษา
ถัดไป
6. เผยแพร กิจกรรมหรือ การบริ การดา นทํ านุบํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมต อ
สาธารณชน
คณะวิทยาการจัดการ มีการเผยแพรกิจกรรม/การบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน ในรูปแบบต างๆ ไดแ ก การสงนั กศึก ษาเขาร วมการแข งขัน ตางๆ
การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ซึ่งเปดโอกาสใหแกผูสนใจทั่วไปและชุมชนเขารวม การจัด
กิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนการสนับสนุนใหคณาจารยเปนผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร
ในการเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม รวมกับนักศึกษา เปนตน โดย
สามารถแสดงตัวอยางโครงการไดดังนี้
โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ทําบุญเลี้ยงพระเพล วันปใหม 2561 และบูชาพระ
พิฆเนศ วันครบรอบ 15 ป ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการบูชาพระ
พิฆเนศ ณ เทวลัยพระพิฆเนศ หนามหาวิทยาลัยฯ และทําบุญพิธีสงฆ ณ อาคารเรียนรวม เพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันขึ้นปใหม และโอกาสในการครบรอบ 15 ป แหง
การกอตั้งคณะ
โครงการการสร า งมู ล คา เพิ่ม ทางวัฒ นธรรม รัง สรรค เมนูอ าหารถิ่น สู ก ารจั ดการ
นิทรรศการอยางเปน มืออาชีพ ในการรัง สรรคเมนูอ าหารถิ่นของจังหวัด เพชรบุรี มาประยุก ต
ผสมผสานและสรางมูลคา สรางนวัตกรรมอาหารถิ่นใหเกิดความแปลกใหม ไดแก สหายหมื่นถัง
ชิค ชิค คลู คลู บิง ซู น้ํ าตาลสด บัว ลอยลู ก ตาลคุ ณยาย 7 สี ทั บ ทิม ลูก ตาลเมื องเพชร
Borasas จาวเฟรนซลาวา ลิ้ม lim ถุงทองไสเพชร ครก วัง เพชร สถานีเกี๊ยวซา
โครงการอบรมภาษาและวั ฒ นธรรมไทยเบื้ อ งต น (การเรี ย นรู ทํ า อาหารไทย)
สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ จาก National Kaohsiung University of Hospitality and
Tourism สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน ภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2560 ซึ่งเปนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความรูวิทยาการ
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
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ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560
ที่

โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ

1 สงเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2 สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองคความรูของนักศึกษา
และบุคลากรเพื่อการอนุ รักษ ฟนฟูส งเสริม พัฒ นา และเพิ่ ม
คุณคาของศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3 สนับสนุนใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวั ฒนธรรมกับ การบู รณาการเข ากับการจัดการเรีย นการ
สอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา
4 จัดใหมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5 กําหนดภาระงานที่ชัดเจนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6 โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ทําบุญเลี้ยงพระเพล วันปใหม
2561 และบู ชาพระพิฆเนศ วั นครบรอบ 15 ป ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิล ปากร โดยมีการบู ชาพระ
พิฆเนศ ณ เทวลัยพระพิฆเนศ หนามหาวิทยาลัยฯ และทําบุญ
พิ ธี ส งฆ ณ อาคารเรี ย นรวม เพื่ อ สื บ สานวั ฒ นธรรมและ
ประเพณี อั น ดี ง าม เนื่ อ งในวั น ขึ้ น ป ใ หม และโอกาสในการ
ครบรอบ 15 ป แหงการกอตั้งคณะ
7 โครงการอนุรักษประเพณีและวันสําคัญของไทย กิจกรรมสืบ
สานประเพณีไทย(ลอยกระทง และเทศนมหาชาติ)
8 โครงการการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม รังสรรคเมนูอาหาร
ถิ่น สูการจัดการนิทรรศการอยางเปนมืออาชีพ ในการรังสรรค
เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี มาประยุกต ผสมผสานและ
สรางมูลคา สรางนวัตกรรมอาหารถิ่นใหเกิดความแปลกใหม
ไดแก สหายหมื่นถัง ชิคชิค คลู คลู บิงซู น้ําตาลสดบัวลอยลูก
ตาลคุณยาย 7 สี ทับทิมลูกตาลเมืองเพชร Borasas จาวเฟรนซ
ลาวา ลิ้ม lim ถุงทองไสเพชร ครก วัง เพชรสถานีเกี๊ยวซา
9 โครงการอบรมภาษาและวั ฒนธรรมไทยเบื้ องต น (การเรี ยนรู
ทํ าอาหารไทย) สํ าหรั บ นั กศึ กษาชาวต างชาติ จาก National
Kaohsiung University of Hospitality and Tourism สาธารณรัฐ
จีน (ไตหวัน) และ University Brunei Darussalam ประเทศบรูไน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 ซึ่งเปนนักศึกษาตามโครงการ
แลกเปลี่ยนความรูวิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
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