
แผนปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประจ าปีงบประมาณ  2555

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี



การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีไ่ด้ด าเนินการทุกปี เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ดังนั้นส านักวิทยบริการฯ จึงจัดท าแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี  2555 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น   เพือ่ให้งานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย

ค าน า

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านักงานผู้อ านวยการ



ปรัชญา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาทีย่ั่งยืน

วิสัยทัศน์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการศึกษา
     การบริหารจัดการเพ่ือท้องถ่ิน

พันธกิจ           1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. ให้บริการสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการศึกษา  การค้นคว้าและการวิจัย
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การศึกษา การวิจัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ  2555 -2558
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ



กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2
กลยุทธ์ที ่ 3

กลยุทธ์ที ่ 1

กลยุทธ์ที ่ 2
กลยุทธ์ที ่ 3

กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2

กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2
กลยุทธ์ที ่ 3
กลยุทธ์ที ่ 4

   ยทุธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปี  2555 - 2558

ยุทธศาสตร์ 1    การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศทีท่ันสมยั 
มีทรัพยากรสารสนเทศทัง้ในรูปแบบส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร
สถานทีใ่ห้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
พัฒนาศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศทีห่ลากหลาย ทันสมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต
 มีโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ทีม่ีอย่างทัว่ถึง   พอเพียงและมีคุณภาพ
มีการส่งเสริม  สนับสนุนความรู้ด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่การศึกษาค้นคว้า  การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีการพัฒนาและน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย      

ยุทธศาสตร์ 3  บริการวิชาการแบบมสี่วนร่วมสู่ชมุชนและท้องถ่ิน
มีการพัฒนาถ่ายทอดด้านสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพือ่ให้บริการวิชาการ  ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น
มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ทีพ่ัฒนาจากโอเพนซอร์สเพิม่ขึ้น เพือ่น ามาใช้กับภารกิจในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 4   ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ และบุคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริการและการบริหารจัดการให้ทันสมัย
บุคลากรมีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสุขในการท างาน มีความภาคภูมิใจและความรักต่อองค์กร
พัฒนาระบบงานเพือ่สนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักมีการบริหารจัดการและให้บริการทีม่ีคุณภาพ
 เป็นองค์กรทีม่ีภาพลักษณ์การบริการทีม่ีคุณภาพและเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ



กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2

ค่านิยม
S  Success คือการท างานทีมุ่่งสู่ผลส าเร็จของงาน
M Managementคือการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ
A Attitude คือ ทัศนคติหรือความคิดสร้างสรรค์ทีดี่ในการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน
R Relationshipคือความสัมพันธ์ทีดี่ต่อกันของบุคลากรในองค์กร
T Technology and Teamworkคือ การรอบรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานเป็นทีม

มีทรัพยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 เป็นองค์กรทีส่นับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



วิสัยทศัน์
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

เปา้ประสงค์
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดและ
เปา้หมาย

การ
ด าเนินงาน

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี  เปน็มหาวทิยาลัยชั้นน าแหง่การเรียนรู้  พฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่นภาคตะวนัออกสู่สากล

1.  ผลิตบณัฑิตที่มีสมรรถนะสูง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ    2.  เสริมสร้างบคุลากรใหม้ีความเข้มแข็งทางวชิาการวชิาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วชิาชีพครู   3.  วจิัยและพฒันาเพื่อสร้างความเปน็มหาวทิยาลัยแหง่การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทอ้งถิ่นในภมูิภาคตะวนัออกสู่สากล   4.  ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมและสืบสาน

แนวพระราชด าริเพื่อน าสู่การพฒันาที่ยั่งยืน  5.  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งบรูณาการสู่สากล

แผนปฏิบัตงิานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       ประจ าปีงบประมาณ 2555

5.  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม    ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นพร้อมทั้งบรูณาการสู่สากล

1.ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภมูิปญัญาทอ้งถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ความเข้มแข็งทางวฒันธรรม

                                                                              1.  จ านวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                                                      
                                                                             2. ร้อยละความพงึพอใจและร้อยละความรู้ความเข้าใจกับการบริการทางวชิาการของกลุ่มเปา้หมาย



ผลผลิค/
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ส านักวิทย
บรกิารฯ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

กลยุทธท์ี่ 2  มีทรัพยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม

5.3  สนับสนุนใหม้ีการวจิัยทางวฒันธรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละฟื้นฟวูฒันธรรมทอ้งถิ่น
กลยุทธ์

มหาวิทยาลัย

กลยุทธท์ี่ 1  เปน็องค์กรที่สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกลยุทธ์ 
ส านักวิทย
บรกิารฯ

5.4  สนับสนุนใหม้ีการสร้างเครือข่ายทางวฒันธรรม
5.5  เร่งรัดการพฒันาพระต าหนักวงัสวนบา้นแก้วใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรมที่ส าคัญของจังหวดัจันทบรีุและภาคตะวนัออก

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

      หอสมุดกลาง          
 ส านักงานผู้อ านวยการ

5.1  การพฒันามหาวทิยาลัยใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมภาคตะวนัออก
5.2  สนับสนุนและส่งเสริมจิตส านึกทางวฒันธรรมแก่เยาวชน  นักศึกษาและประชาชนใน้องถิ่น เพื่อใหเ้กิดความตระหนักถึงค่านิยม เอกลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณี  

และเชิดชูภมูิปญัญาไทยโดยสอดแทรกไวใ้นกระบวนการเรียนการสอน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

มหาวิทยาลัย

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

กลยุทธ์

หน่วยงาน
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย

วัน / เวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

ประเภท

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

5 5.2 5 5.1, 5.2 เยาวชนต้ังแต่อายุ
 12-15 ปี

25,000 หวัหนา้
หอสมุดกลาง

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ  75

ความพึงพอใจ ร้อยละ  75

การน าไปใช้ ร้อยละ  65

เชิงปริมาณ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 400  คน

เชิงเวลา

ด าเนนิการตาม
โครงการ

ม.ค.-55

เชิงต้นทนุ

งบประมาณแผ่นดิน 25,000  บาท

ตัวช้ีวัด

โครงการวันเด็ก
แหง่ชาติ ภายใต้ชื่อ 
"เด็กไทยหวัใจรักการ
เรียนรู้"

งบประมาณ
แผ่นดิน   

25,000  บาท

แผนปฏิบัติงานท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม       ประจ าปีงบประมาณ 2555

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงคุณภาพ                                 
      นกัเรียน / ประชาชนทัว่ไป

วันที ่ 14  
มกราคม 2555  

(วันเด็กแหง่ชาติ)



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

มหาวิทยาลัย

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

กลยุทธ์

หน่วยงาน
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย

วัน / เวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

ประเภท

งบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ

5 5.2 5 5.1, 5.2 บคุลากร วันที ่  3  สิงหาคม
  2555                  
   (วันเข้าพรรษา)

เชิงคุณภาพ        
   กลุ่มที ่ 2  
นกัวิชาการ

5,000 หวัหนา้
ส านกังาน
ผู้อ านวยการ

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ  90

ความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

เชิงปริมาณ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 25  คน

เชิงเวลา

ด าเนนิการตาม
โครงการ

     ก.ค.55 -    
  ส.ค. 55

เชิงต้นทนุ

งบประมาณแผ่นดิน 5,000  บาท

โครงการถวายเทยีน
พรรษา

งบประมาณ
แผ่นดิน   

5,000  บาท

ตัวช้ีวัด




