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โครงการเผยแพร่องคค์วามรูท้ านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต ์
ส านักคอมพวิเตอรป์ระจ าปี 2555 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567 )ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สบืสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศลิปะ  เป้าประสงค์ 4.1 คณาจารย์ บุคลากรและนิสติ  
มจีติส านึกและความเขา้ใจในเรื่องวฒันธรรมและศลิปะ ซึ่งสอดคล้องกบัแผนปฏบิตั ิราชการส านักคอมพวิเตอร์ 
เพื่อสนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  :  โครงการสบืสานและท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม  จ านวน  3  โครงการ  ดงันี้ 

 โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม เนื่องในครบรอบวนัสถาปนาส านักฯ  
 โครงการการรดน ้าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวนัสงกรานต์  ประจ าปี 2556 
 โครงการถวายเทยีนพรรษา ประจ าปี 2555 

เพื่อให้การขบัเคลื่อนการด าเนินงานและการสนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั   และการท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม เป็นองค์ประกอบ ตวับ่งชี้ ในการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัและส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ   เนื่องจากส านักคอมพวิเตอร์เป็นหน่วยงานทางด้านไอท ีจงึได้บูรณาการโครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมผ่านเวบ็ไซต์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ องค์
ความรู้ ผลงาน กจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ยงัต้องมกีารปลูกฝงัและสร้างเสรมิเยาวชนให้มคีวามรู้  ชื่นชม หวงแหนและเหน็
คุณค่าของศลิปวฒันธรรมไทย เพื่อสบืสานวฒันธรรมประเพณีอนัดงีามเพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสบืไป  ผ่านทาง
เวบ็ไซต์  ที่  http://cc.swu.ac.th 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่ออนุรกัษ์ สบืสาน พฒันา ส่งเสรมิและเผยแพร่เอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรมอนัดงีาม ผ่านเวบ็ไซต์ 
และสื่ออื่นๆ   

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศลิปะและวฒันธรรมสู่ชุมชน  

3. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรของหน่วยงาน มสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ศลิปะและวฒันธรรม  

4. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้แสดงความเคารพต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บงัคบับญัชา  

5. เพื่อด ารงและสบืสานประเพณี วฒันธรรมอนัดงีามของคนไทย  

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ส านักคอมพวิเตอร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คณะกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ ที่ปรกึษา  

อาจารย์อุราพร ศุขะทตั  ที่ปรกึษา  

นายดเิรก อึ้งตระกูล  ที่ปรกึษา  

อาจารย์สุพมิพ์ วงษ์ทองแท้  ที่ปรกึษา  

นายถาวร หงษ์ทอง  ประธานกรรมการ  

นางสุธาทพิย์ ผนวกสุข  กรรมการ  

นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์  กรรมการ  

นางสาวจนัทนา หมื่นพนัธ์  กรรมการ  

นายจกัรพนัธ์ อนิสุด  กรรมการ  

นายประกจิ ลลีาเชี่ยวชาญกุล  กรรมการ  

นางชูศร ี เชาวนารมย์  กรรมการ  

นางสาวสาวติรี ตรนีาค  กรรมการ  

นายเจตนิพทัธ์ กวยทอง  กรรมการและเลขานุการ 

ระยะเวลาการด าเนนิการ 

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 – 30  กนัยายน  2556  

แผนด าเนนิการ  

 

  

ล าดบั แผนงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  x    

2.  เผยแพร่กจิกรรมบนเวบ็ไวต์ 
ไดแ้ก่ โครงการท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรม เนื่องในครบรอบ
วนัสถาปนาส านักฯ  โครงการ
การรดน ้าขอพรผูใ้หญ่เนื่องใน
โอกาสวนัสงกรานต์  ประจ าปี 
2555  โครงการถวายเทยีน
พรรษา  กจิกรรมอื่น ๆ  เป็นต้น 

x x x x 

3.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ    x 
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งบประมาณ  

งบประมาณเงนิรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2555  โครงการอนุรกัษ์  สบืสาน พฒันา ส่งเสรมิและเผยแพร่เอกลกัษณ์
ศลิปวฒันธรรม  แผนงาน อนุรกัษ์  ส่งเสรมิและพฒันาศาสนาศลิปะและวฒันธรรม  ผลผลติ ผลงานท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม  ในวงเงนิ  15,000.-  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 

ประโยชน์ทีไ่ดรั้บ 

1. บุคลากรของหน่วยงานมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมมากขึน้   

2. หน่วยงาน มหาวทิยาลยัและชุมชุนมคีวามสมัพนัธ์กนัมากขึน้ 

3. บุคลากรมคีวามรกัและหวงแหน ศลิปวฒันธรรมประเพณีอนัดงีามของไทย  

4. เอกลกัษณ์ ศลิปะและวฒันธรรมอนัดงีามของไทยได้รบัการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากยิง่ขึ้น 

5. ชุมชนได้รบัความรู้ด้านศลิปะและวฒันธรรมมากยิง่ขึน้ 

ผลผลติของโครงการ 

มโีครงการสบืสานและท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  ไม่น้อยกว่า  3  โครงการ  ดงันี้ 
1. โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม เนื่องในครบรอบวนัสถาปนาส านักฯ  
2. โครงการการรดน ้าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวนัสงกรานต์  ประจ าปี 2556 
3. โครงการถวายเทยีนพรรษา ประจ าปี 2555 

ตัวชีวั้ด 

มกีจิกรรมที่ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวทิยาลยัไม่น้อย  3 โครงการ 


