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โครงการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา สงเสริม และ เผยแพร
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

หลักการและเหตุผล 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการบริหารงาน
บนพ้ืนฐาน 9 ยุทธศาสตร  ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปน 1 ใน 9  ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยใชในการ
ดําเนินงาน   และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนองคประกอบ ตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึง
ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมี
นโยบายในการสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ทั้งยังตองมี
การปลูกฝงและสรางเสริมเยาวชนใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย   เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพ่ือใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน พัฒนา สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  ผานเว็บไซต 

และส่ืออ่ืนๆ   
2. เพ่ือเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมสูชุมชน 
3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงาน มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
4. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดแสดงความเคารพตอศาสนา ผูอาวุโสและผูบังคับบัญชา 
5. เพ่ือดํารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระหวางวันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 

ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ผูบริหารและบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร  และผูมีจิตศรัทธา 

รายละเอียดการดําเนินการ 

1. จัดกิจกรรม 
2. จัดทําประชาสัมพันธผานเว็บเพจเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะกรรมการดาํเนินงาน  

คณะกรรมการสงเสริมภาพลักษณสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. อาจารยอรรณพ   โพธิสุข ที่ปรึกษา 
2. นางพัชรินทร  สนธิวนิช กรรมการ 
3. นายสมบุญ   อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
4. นางศิริศศิเกษม   สุโพธิ์ภาค กรรมการ 
5. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 
6. นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร กรรมการ 
7. นายเฉลิมพล คํานิกรณ กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพย พงษสวัสดิ์ กรรมการ 
9. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
10. นางสาววราภรณ ขยายผล กรรมการ 
11. นางสาววันทนา ผองภักต กรรมการ 
12. นางสาวจันทนา หมื่นพันธ กรรมการและเลขานุการ 

แผนการดาํเนินงาน 

ป 2550 ป 2551 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม 
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1 ทําเว็บเพจรวบรวมกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ข อ ง สํ า นั ก
คอมพิวเตอร  

ต.ค. 50 – ก.ย. 51             

2 ทําประชาสัมพันธ  วันสําคัญของชาติ  
ผานเว็บหนาแรกสํานักคอมพิวเตอร และ
จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 

ต.ค.50 – ก.ย. 51             

3 กิจกรรม “โครงการเรียนรูประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา” 

27 ธ.ค. 50             

4 กิจกรรม “การรดน้ําขอพรผูใหญ เนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต ประจําป 2551” 

11 เม.ย. 51             

5 กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา  เนื่องใน
โอกาสวันเขาพรรษา” 

14 ก.ค. 51             

งบประมาณดําเนินการ 

จากผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  และผูมีจิตศรัทธา 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น   
2. หนวยงาน มหาวิทยาลัยและชุมชุนมีความสัมพันธกันมากขึ้น 
3. บุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
4. เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
5. ชุมชนไดรับความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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