






คํานํา

 คูมือสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางใน

การดาํเนนิงาน รวมถงึใหผูรบับรกิารไดทราบถึงขัน้ตอนการดําเนนิงานของสาํนกัศลิปะและวฒันธรรมเพ่ือใหเขาใจขัน้ตอน 

และผูปฏิบัติงานเปนไปในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตอง

  คู มือฉบับนี้ประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระเบียบและแนวปฏิบัติขั้นตอน

ใหบริการ ตางๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก หองวิจิตรแพรพรรณทองถิ่นไทย หองวิศิษฏศิลป/หองพุทธธรรม 

หองประชุมพุทธทาส ๑ หองประชุมพุทธทาส ๒ หองสมุดธรรมโฆษณ หองอินทปญโญ หองนิทรรศการประวัติทานพุทธ

ทาส นิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎรธานี  ลานธรรม ลานธรรมะในสวน  ศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี  และอาคารแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ  อีกทั้งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ซ่ึงบรูณาการพนัธกจิของมหาวทิยาลยัในการใหบรกิารท้ังหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก นกัศกึษา และชมุชนทองถิน่ 

เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหแหลงเรียนรูในอาคารหอพุทธทาสเกิดปะโยชน

มากที่สุด 

          สํานักศิลปะและวัฒนธรรม



สารบัญ

อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ ๔
ประวัติความเปนมา ๕
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ ๖
นโยบายสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๗
โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน ๘
โครงสรางการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๘
ขอมูลดานบุคลากร  ๙
แหลงเรียนรู ในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ ๑๐
แนวปฏิบัติขั้นตอนใหบริการ ๑๕
ระเบียบการใชหองวิจิตรแพรพรรณทองถิ่นไทย ๑๖
ขั้นตอนการใหบริการหองวิจิตรแพรพรรณทองถิ่นไทย ๑๗
ระเบียบการใชหองวิศิษฏศิลปและหองพุทธธรรม ๑๘
ขั้นตอนการใหบริการหองวิศิษฏศิลปและหองพุทธธรรม ๑๙
ระเบียบการใชบริการหองประชุมพุทธทาส ๑, ๒  ๒๐
ขั้นตอนการจองหองประชุม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๒๑
ระเบียบการใชบริการหองสมุดธรรมโฆษณ ๒๓
ขั้นตอนการใหบริการแนะนําการสืบคนหนังสือและการคนหาหนังสือบนชั้น ๒๔
ระเบียบการใชบริการหองอินทปญโญ ๒๔
ขั้นตอนการใหบริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ ๒๕
ขั้นตอนการใหบริการคืนทรัพยากรสารนิเทศ ๒๖
ระเบียบการใชบริการหองอินทปญโญ ๒๗
ขั้นตอนการใชบริการหองอินทปญโญ ๒๙
ระเบียบการใชบริการหองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาส ๓๐
ขั้นตอนการใชบริการหองนิทรรศการประวัติและผลงานทานพุทธทาส ๓๑
ระเบียบการใชหองนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎรธานี ๓๒
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนใหบริการหองนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎรธานี ๓๓
ระเบียบการใชบริการลานธรรมและลานธรรมะในสวน ๓๔
ขั้นตอนการใชบริการลานธรรมและลานธรรมะในสวน ๓๕
ศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๓๖
ขั้นตอนการใหบริการศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๓๗
ระเบียบการใชบริการศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๓๙
อาคารแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ ๔๐
ระเบียบการใชหองนิทรรศการ อาคารแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ ๔๑
ขั้นตอนการใหบริการหองนิทรรศการ อาคารแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ ๔๒
ระเบียบการใชบริการหองจัดการแสดง อาคารแหลงทองเที่ยวพุทธทาสธรรมโฆษณ ๔๓
ขั้นตอนการใหบริการหองจัดการแสดงอาคารแหลงทองเที่ยวพุทธทาสธรรมโฆษณ ๔๔

สารบัญสารบัญ



อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 อาคารสาํนักงานพทุธทาสธรรมโฆษณ เปนทีต่ัง้ของสาํนกัศลิปะและวฒันธรรมมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธานี 

ไดรับงบประมาณป ๒๕๓๗ กอสรางแลวเสรจ็เมือ่ พ.ศ.๒๕๓๙ เปนอาคาร ๓ ชัน้ รปูแบบการกอสรางแบบหนาจ่ัวประดบั

ลายปูนปน ฝมือครูชัยวัฒน วรรณานนท ศิลปนผูที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย หนาจั่วหอพุทธทาส

ธรรมโฆษณ ทั้งหมด ๙ หนา สื่อความหมายถึงการกอสรางอาคาร ที่ฝากไวคูแผนดินชวงเวลารัชกาลที่ ๙ แหงกรุง

รัตนโกสินทร และบงบอกคุณธรรมชั้นเลิศเกาประการ สรางเสร็จตามแบบ ๕ หนา มีความประณีต งดงาม ภาพหนาจั่ว

แสดงปรศินาธรรมบงบอกถงึแกนศาสนาตามแนวคาํสอนของทานพทุธทาสภกิข ุเร่ืองสญุญตา ประกอบกบัภาพลวดลาย

อ่ืนๆ เชน ภาพราหูอมจันทร เปนปริศนาใหดึงตนเองออกจากความชั่วราย เหมือนพระจันทรด้ินใหหลุดจากปากของ

ราหู พระจันทร หมายถึง ความประภัสสรแหงจิต ราหู หมายถึง อุปกิเลสที่ทําใหจิตเศราหมอง ปจจุบันนอกจากเปน

ที่ตั้งสํานักงานศิลปะและวัฒนธรรมแลวยังเปนหองประชุม หองสมุด หองนิทรรศการ และแหลงเรียนรูตางๆ 

  ภายในอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบไปดวย หองสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ หองประวัติและ

ผลงานทานพุทธทาส หองเรียนรูอินทปญโญ หองนิทรรศการแพรพรรณทองถ่ินไทย ทองพิพิธภัณฑภูมิปญญาวิถี

ทองถิ่นใต หองประชุมพุทธทาส ลานธรรมและลานหินโคง เปนแหลงเรียนรู สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา สําหรับ

ปฏิบัติธรรม สมาธิจิตภาวนา และเปนสถานที่พักผอน คลายจิต ตามความเหมาะสม 

๔ คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีพัฒนาการมา

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๙ อันเปนปแรกที่สถาบัน คือ วิทยาลัย

ครูสุราษฎรธานีในขณะน้ันเปดทําการสอน โดยที่อาจารย

ผูสนใจงานวัฒนธรรมกลุมหนึ่งไดกอตั้ง ศูนยวัฒนธรรม

บานเรา ขึ้นเพ่ือศึกษารวบรวม สงเสริมและเผยแพร

วัฒนธรรมทองถิ่นสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมการศาสนาไดรบัศนูยวฒันธรรม

บานเราเปน หนวยประเคราะหศนูยสงเสรมิวฒันธรรมไทย

และจัดสรรงบประมาณประจําปเปนเงินอุดหนุนในการ

ดําเนินงาน ประกอบกับในเวลาตอมาสถาบันและกรมการ

ฝกหัดครูไดดําเนินการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมข้ึนเปนสวน

ราชการระดับคณะในระดับวิทยาลัยโดยออกเปนประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิารข้ึน ชือ่ของศนูยวฒันธรรม บานเราจงึ

เปลี่ยนเปน ศูนยวัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี 

ทําใหงานวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักดานหนึ่งของสถาบัน

ที่เริ่มเขมแข็งขึ้นตั้งแตบัดนั้น

  พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้ง

สาํนักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาตขิึน้ หนวยประ

เคราะหศนูยสงเสรมิวัฒนธรรมไทยโอนมาข้ึนกบัสาํนกังาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และไดยกฐานะเปนศนูย

วัฒนธรรมประจําจังหวัด ช่ือวา ศูนยสงเสริมและพัฒนา

วัฒนธรรม ในปเดียวกัน โดยใหศูนยนี้ตั้งอยู ณ วิทยาลัย

ครูสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยวัฒนธรรม

จังหวัดสุราษฎรธานี  

 พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูสุราษฎรธานีไดยกฐานะ

เปนสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ศูนยวัฒนธรรมวิทยาลัย

ครูสุราษฏรธานีจึงเปลี่ยนเปนศูนยวัฒนธรรมสถาบัน

ราชภัฏสุราษฎรธานี และยังคงดําเนินงานรวมกันกับศูนย

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดมีการปรับปรุงโครงสราง หนาที่

ความรับผิดชอบของสวนราชการในสังกัดสํานักงานสภา

สถาบันราชภัฏ เพื่อลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของ

องคกร จัดอัตรากําลังบุคลากรที่มีอยูใหเหมาะสม ศูนย

วฒันธรรมในสถาบนัราชภฏัสุราษฎรธาน ีจึงเปล่ียนช่ือเปน

สํานักศิลปวัฒนธรรม มีฐานะเปนสวนราชการระดับคณะ

ตามพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๓๘  มบีทบาท

สําคัญในการศึกษาคนควา สงเสริม พัฒนาและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจหนึ่งในหกดานของสถาบัน

ราชภัฏสุราษฎรธานี วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  

สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สงผลทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงาน

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีดวย และ

เพื่อใหเปนไปตามโครงสรางใหม สํานักศิลปวัฒนธรรม

จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามกฎ

กระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ 

๑ มีนาคม ๒๕๔๘ มีฐานะเทียบเทากับคณะมีหนวยงาน

ระดับกอง ๑ หนวยงาน คือสํานักงานผูอํานวยการโดยที่

ยังคงดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ๓ ประการคือ งานศิลป

วัฒนธรรมภาคใต งานเกี่ยวกับศาสนาในภาคใต  และงาน

พุทธทาสศึกษา

  ปจจุบนัสาํนักศลิปะและวฒันธรรม ตัง้อยูทีอ่าคาร

หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธานี 

เลขที่ ๒๗๒ หมูที่ ๙ ถนนสุราษฎร-นาสาร ตําบลขุนทะเล 

อาํเภอเมอืง จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี๘๔๑๐๐ โทรศพัท ๐๗๗-

๙๑๓๓๕๔ โทรสาร ๐๗๗-๙๑๓๓๕๕ เว็บไซต http://

www.culture.sru.ac.th

ประวัติความเปนมา

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๕



ปรัชญา  วสิัยทัศน  พนัธกิจ

และยุทธศาสตรการบริหารงาน

ปรัชญา (Philosophy)

“ สรางความเขมแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรม นําเศรษฐกิจสรางสรรค สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

 องคกรชั้นนําในการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนเลิศดานศรีวิชัยและพุทธทาสศึกษา 

สรางคุณคาดวยทุนทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์

 บมเพาะพุทธทาสศึกษา เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เปนผูนําดานศรีวิชัย

อัตลักษณ์  

 อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

พันธกิจ (Mission)

 ๑. อนุรักษ ฟนฟู สืบสานและพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาสากล

 ๒. วิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

 ๓. พัฒนาศูนยการเรียนรูและองคความรูศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา

 ๔. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น

 ๕. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 ๖. พัฒนาฐานขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๗. พัฒนาเครือขายดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากล

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาองคความรูศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑ และสรางคุณคาดวยทุนทางวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น

รัชญา  

และยุทธศาสตรการบริหารงาน

ปรัชญา (Philosophy)

“ สรางความเขมแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรม นําเศรษฐกิจสรางสรรค สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ”

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๖



1

๑

๒

๓

๔

๕

ด้านการอนุรักษ์ ฟนฟู พัฒนาถ่ายทอด

เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาท้องถิ่น

ด้านพัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา

ด้านพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ และสร้างคุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

มุงเนนการอนรุกัษ ฟนฟ ูพฒันาถายทอด เผยแพรดานศลิปวฒันธรรมและภมูปิญญาทองถิน่ เปนแหลงศกึษา คนควา 
ดานศิลปวฒันธรรมและภมูปิญญาทองถ่ินของภาคใต นโยบายการจดัสรรงบประมาณของสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม
จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และถายทอดศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก สงเสริมงานที่เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทางศาสนา จัดกิจกรรมอบรม 
อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และเผยแพร และถายทอดศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

มุ งเนนพัฒนาองคความรูในเรื่องของศรีวิชัยศึกษา และพุทธทาสศึกษา นโยบายการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุการดําเนนิงานการทํานบุาํรุงศลิปวฒันธรรมใหมกีารพัฒนาองคความรู
ในเรือ่งของศรวีชิยัศกึษา และพทุธทาสศกึษา ไดแก สนบัสนนุการดําเนนิงานโครงการศลิปวฒันธรรมใหมกีารพฒันา
องคความรูในเรื่องศรีวิชัยศึกษา สนับสนุนการดําเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมใหมีการพัฒนาองคความรูในเรื่อง
พุทธทาสศึกษา

มุงเนนจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ  เพื่อการพัฒนาศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑ และสราง
คุณคาดวยทุนทางวัฒนธรรม ไดแก พัฒนาศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑทานพุทธทาส พัฒนาศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑ
นิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎรธานี พัฒนาศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรม
โฆษณ พัฒนาศูนยการเรียนรูศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ณ ศูนยการเรียนรู

มุงเนนการยกระดับการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมและเปนแหลงรวบรวมศึกษาคนควาขอมูลทาง
ดานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไดแก จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งกอสราง จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินกิจกรรม ๕ ส. พัฒนา
บุคลากรของสํานักฯ และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

มุงเนนการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละศลิปกรรมทองถิน่ นโยบายการจัดสรรงบประมาณของมหาวทิยาลัยจดัสรร
งบประมาณ เพื่อ ๑) จัดโครงการดําเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ไดแก เขารวมประชุมกับเครือขายการ
อนุรักษฯ ประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดลอมประจําจังหวัดฯ จัดเก็บขอมูลสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม ๒) จัดโครงการอบรมใหความรูในเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

นโยบายสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๗



โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักงานผู้อํานวยการ

- หนวยธุรการ       

- หนวยประชุม/อบรม/สัมมนา      

- หนวยอาคารสถานที่      

- หนวยบริหารงานบุคคล        

- หนวยประชาสัมพันธ            

- หนวยแผนและงบประมาณ                         

- หนวยประกันคุณภาพ                                                   

- หนวยการเงิน                                                                                            

- หนวยพัสดุ                  

- หนวยพัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ

- หนวยมูลนิธิพุทธทาส  

- หนวยพิพิธภัณฑศึกษาวิถีชีวิต

 ประวัติสุราษฎรธานี และศรีวิชัยศึกษา     

- หนวยศูนยวัฒนธรรมศึกษา เรือนสี่ภาค

 แหลงเรียนรูชุมชนตามรอยพุทธทาส       

- หนวยทะเบียนวัตถุ พิพิธภัณฑ         

- หนวยแหลงทองเที่ยว ทางวัฒนธรรม

 พุทธทาสธรรมโฆษณ 

- หนวยจัดการผลิตภัณฑชุมชน ทรัพยสิน 

 และสิทธิประโยชน 

- หนวยวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม

-  หนวยวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

- หนวยบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมแกสังคม

- หนวยหองสมุดธรรมโฆษณ

- หนวยบริหารจัดการฐานขอมูลทางวัฒนธรรมและ 

 ภูมิปญญาไทย

- หนวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม

 ทองถิ่น

- หนวยอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม

- หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

งานบริหารทั่วไป งานหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย

โครงสร้างการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

อธิการบดี

คณะกรรมการประจํา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม           

(นายธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ)

รองผู้อํานวยการฝายวิชาการและพุทธทาส

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ

(พลฯ หญิง สุเพ็ญ  บัวชุม)

งานหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

- น.ส.นิทัศ ไหมจุ้ย

งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย

    - น.ส.เนตรชนก สุขเจริญ

    - น.ส.อัมพวัน แจ่มแจ้ง

    - น.ส.อุทุมพร ศรีวิเศษ

รองผู้อํานวยการฝายส่งเสริมและเผยแพร่รองผู้อํานวยการฝายบริการวิชาการ           

(ดร.อัญชลี แสงอาวุธ)

งานบริหารทั่วไป

 - น.ส.จันทร์จิรา เศรษฐพลอย

 -  นางกัญญาภัทร คงเรือง

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๘



ข้อมูลด้านบุคลากร 

รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
๒.   นางแจมจิตร  พูลสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
๓.   นางสุนิสา  วงศเจริญ ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
๔. นายณรงค  เสมียนเพชร   ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  กรรมการ
๕. ผศ.ปริญญา  นอยดอนไพร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กรรมการ
๖. ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ รองผูอํานวยการ กรรมการ
๗. ดร.แกลวทนง  สอนสังข รองผูอํานวยการ กรรมการ
๘. นางสาวนิทัศ ไหมจุย ตัวแทนบุคลากร กรรมการ
๙. นางสาวจันทรจิรา เศรษฐพลอย ตัวแทนบุคลากร กรรมการ
๑๐. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางกัญญาภัทร คงเรือง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ผูชวยเลขานกุาร

รายชื่อผู้บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑.  นายธีรพันธุ  จันทรเจริญ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒.  ดร.แกลวทนง สอนสังข รองผูอํานวยการสํานักฯ ฝายสงเสริมเผยแพรฯ
๓. ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผูอํานวยการสํานักฯ ฝายบริการวิชาการ
๔.  ดร.นันทิพา บุษปวรรธนะ   รองผูอํานวยการสํานักฯ ฝายวิชาการและพุทธทาส
๔.  พลตํารวจสมัครหญิงสุเพ็ญ บัวชุม หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

จํานวนและรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน

ลําดับ ชื่อ - สกุล ประเภท ตําแหนง

๑. นายธีรพันธุ  จันทรเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการ

๒. ดร.แกลวทนง  สอนสังข พนักงานมหาวิทยาลัย รองผูอํานวยการ

๓. ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ พนักงานมหาวิทยาลัย รองผูอํานวยการ

๔. ดร.นันทิพา บุษปวรรธนะ พนักงานมหาวิทยาลัย รองผูอํานวยการ

๕. พลฯ หญิง สุเพ็ญ  บัวชุม ขาราชการ หัวหนาสํานักงานฯ

๖. นางสาวจันทรจิรา  เศรษฐพลอย พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๗. นางสาวเนตรชนก  สุขเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา

๘. นางสาวอัมพวัน แจมแจง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา

๙. นางกัญญาภัทร  คงเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๑๐. นางสาวนิทัศ  ไหมจุย พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา

๑๑. นางสาวอุทุมพร  ศรีวิเศษ ประจําตามสัญญา นักวิชาการศึกษา

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๙



ห้องวิศิษฏ์ศิลป : ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย

แหลงเรยีนรู ในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ประกอบด้วย ห้องต่าง ๆ

ทีเ่ปนศนูย์กลางของแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวฒันธรรมของภาคใต้ วถีิชวีติ 

ประวตัแิละผลงานของท่านพุทธทาสภกิขุ ดงันี้

ห้องวิจิตรแพรพรรณท้องถ่ินไทย : จัดแสดง

ผ้าทอพืน้ถ่ิน ของจังหวดัสรุาษฎร์ธานแีละ

แหล่งใกล้เคยีง โดยเฉพาะผ้าไหมพุมเรียง

อนัเปนผ้าไหมทีล่อืเลือ่ง 

๑๐ คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ห้องเรียนรู้อินทปญโญ

: จัดการเรียนการสอน สัมมนา/อบรมกลุ่มย่อย

ห้องประวัติและผลงานท่านพุทธทาส

: เผยแพร่ชีวประวัติ หลักธรรม

คําสอน ของท่านพุทธทาส

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื ๑๑



ห้องสมุดธรรมโฆษณ์ : แหล่งศึกษาค้นคว้า สืบค้น

สื่อต่างๆ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ห้องสมุดธรรมโฆษณ์ : แหล่งศึกษาค้นคว้า สืบค้น

สื่อต่างๆ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ห้องประชุมพุทธทาส : ให้บริการจัดประชุม

ฝกอบรม และสัมมนา ขนาด ๑๕๐ ที่นั่ง

๑๒ คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ห้องประชุมพุทธทาส ๒ : ให้บริการจัดประชุม ขนาด ๒๐ ที่นั่ง

ลานธรรม/ลานหินโค้ง : จัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิจิตตภาวนและกิจกรรมผ่อนคลายจิตตามความเหมาะสม

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื ๑๓



ห้องนิทรรศการภูมิปญญาทักษิณ:

๑๔ คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



แนวปฏิบัติและขั้นตอนการใหบริการ



ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องวิจิตรแพรพรรณท้องถิ่นไทย

 ๑. ผูขอใชบริการกรอกแบบฟอรมการเยี่ยมชมวิจิตรแพรพรรณทองถิ่นไทยไดที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมธรรม 
  หรือกรอกแบบฟอรมออนไลน
 ๒.  ผูขอใชบริการตองแจงลวงหนากอนเยี่ยมชมอยางนอย ๓ วัน
 ๓.  หากยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดเยี่ยมชมกรุณาแจงลวงหนากอนอยางนอย ๑ วัน 
 ๔.  ใหบริการครั้งละไมเกิน ๕ คน 
 ๕.  ผูใชบริการตองไมเคลื่อนยายอุปกรณตางๆ หรือจับตองสิ่งของภายในหอง
 ๖.  ไมอนุญาตใหนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปในหอง
 ๗.  ผูขอใชบริการตองลงชื่อเยี่ยมชม และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นหลังเยี่ยมชมทุกครั้ง

ระเบียบการใช้ห้องวิจิตรแพรพรรณท้องถิ่นไทย

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๑๖



ประสานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ลงทะเบียน

แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่อธิบายแนะนําห้อง

เยี่ยมชมตามอัธยาศัย

ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น

ติดต่อสํานักงาน

ไม่

ผู้รับบริการ

รับ

ขั้นตอนการให้บริการ

ห้องวิจิตรแพรพรรณท้องถิ่นไทย

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๑๗



 หองวิศิษฏศิลป/หองพุทธธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนหองไวสําหรับ

จัดโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมการแสดงไดแก ดนตรีไทย มโนราห หนังตะลุง มวยไชยา และนาฏศิลป เปดโอกาสให

ผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสเรียนรู ฝกทักษะสรางประสบการณ 

สถานที่ตั้ง

 หองวิศิษฏศิลป ชั้น ๑ และหองพุทธธรรม ชั้น ๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลขที่ ๒๗๒ หมูท่ี ๙ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท ๐๗๗-๙๑๓๓๕๔

โทรสาร ๐๙๙-๙๑๓๓๕๕

เวลาทําการ 

 วันจันทร - วันศุกร เปดใหบริการตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 เวนวันหยุดราชการและวันหยุดวันนักขัตฤกษ

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องวิศิษฏ์ศิลป/ห้องพุทธธรรม 

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและประชาชนผูสนใจทั่วไป

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องวิศิษฏ์ศิลป/ห้องพุทธธรรม

 ๑. การขอใชเปนหมูคณะ สามารถเขาใชไดครั้งละไมเกิน ๖๐ คน รอบละไมเกิน ๒๐ คน

 ๒.  ลงทะเบียนกอนเขาใชหองวิศิษฏศิลป/หองพุทธธรรม 

 ๓.  ไมอนุญาตใหจับตองสิ่งของหรือเครื่องดนตรีที่อยูในหองกอนไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่

 ๔.  ไมอนุญาตใหนําอาหาร-นํ้าดื่ม และสัตวเลี้ยงเขาในหองนิทรรศการ

 ๕.  แตงกายสุภาพ สํารวมกิริยา ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น

 ๖.  หามสูบบุหรี่ภายในหองนิทรรศการ

 ๗.  กรณีการขอเขาชมนอกเวลาราชการ ใหผูใชประสานการเขาชมลวงหนา ไมนอยกวา ๓ วัน และตองไดรับ

  อนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน

ระเบียบการใช้ห้องวิศิษฏ์ศิลปและห้องพุทธธรรม

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๑๘



ขั้นตอนการให้บริการห้องวิศิษฏ์ศิลปและห้องพุทธธรรม

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๑๙



ระเบียบการใช้บริการห้องประชุมพุทธทาส ๑, ๒  

เวลาทําการ

 เปดใหบริการวันจันทร - ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องประชุมพุทธทาส ๑, ๒ อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 ๑. ผูขอใชบริการสามารถดําเนินการไดดังนี้
    ๑.๑ ขอรับแบบฟอรมการขอใชงานหองประชุมไดที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
   ๑.๒  ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตสํานักฯ www.http://culture.sru.ac.th
  ๑.๓  ทําบนัทกึขอความขอใชบรกิารหองประชมุ และในทกุกรณตีองไดรบัอนุญาตจากผูอํานวยการสาํนักศิลปะ
   และวัฒนธรรมกอนใชหองประชุมทุกครั้ง
 ๒. ผูขอใชบริการตองสงแบบฟอรมการขอใชงานหองประชุมลวงหนาอยางนอย ๕ วัน
 ๓. กรณียกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการขอใชงานหองประชุม กรุณาแจงลวงหนากอน ๑ วัน
 ๔. กําหนดใหเปดหองประชุมลวงหนา ๑ ชั่วโมง โดยจะเปดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณโสตฯ กอนเริ่ม
  ประชุม ๓๐ นาที
 ๕. ผูขอใชบรกิารตองดาํเนนิการจัดเตรยีมสถานทีเ่อง และสามารถเตรยีมสถานทีไ่ดกอน ๑ วนั ทัง้นีใ้นการเคลือ่น
  ยายอุปกรณตางๆ ภายในหองประชุม ตองมีเจาหนาที่อยูประจํา หรือแจงเจาหนาที่ทราบกอน
 ๖. ไมอนุญาตใหติดปายใดๆ บริเวณเวทีสัมมนา และในกรณีที่มีการติดปายขอความใดๆ บริเวณผนังหองประชุม
  เพ่ือดาํเนนิการจดักจิกรรมจะตองปลดออกใหเรยีบรอย หามทิง้รองรอยเพือ่รกัษาสภาพหองประชมุใหสะอาด 
  สวยงามพรอมใหบริการในระยะยาว
 ๗. ควรใชงานอุปกรณตางๆดวยความระมัดระวัง หากมีปญหาขัดของโปรดแจงเจาหนาที่ใหดําเนินการแกไข
  อยาแกไขเองเพราะอาจเกดิความเสยีหายได และหากมอีปุกรณชาํรดุ / สญูหาย ผูใชตองรบัผดิชอบตามมูลคา
  ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ๘.  การจัดอาหารกลางวัน หรืออาหารวางรับรองผูเขารวมประชุม ผูขอใชบริการจะตองจัดหาดูแลเองและ
  ไมอนุญาตใหรับประทานกลางวันในหองประชุม อนุโลมในสวนของอาหารวางที่ไมมีกลิ่นรุนแรงเทานั้น
 ๙.  ผูขอใชบรกิารตองดแูลรบัผดิชอบ เกบ็ขยะและตรวจสอบความเรียบรอยตางๆภายในหองใหสะอาดเรียบรอย 
 ๑๐. หลังจากใชหองประชุมเสร็จแลว หากมีการนําโตะ-เกาอี้เขาไปเพิ่มเติมกรุณาจัดเก็บเขาที่เดิมใหเรียบรอย
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอความกรุณาแจงเจาหนาที่ประจําหองหรือเจาหนาที่ในสํานักศิลปะและ
  วัฒนธรรมทราบ 
 ๑๑. กรณหีนวยงานเอกชนขอเชาหองประชมุตองดําเนนิการผานสํานกัจัดการทรัพยสินของมหาวทิยาลัยราชภฏั
  สุราษฎรธานี (เบอรโทร : ๐๗๗-๓๕๕-๖๘๕, ๐๗๗-๙๑๓-๓๔๔) และชําระคาเชาหองประชุมผานสํานัก
  จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (อัตราคาเชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

หมายเหตุ : ๑. หองประชมุใหบรกิาร วนัและเวลาราชการ (ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) กรณีขอใหบริการนอกเวลา
    ราชการผูขอรับบริการตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน
        ๒. ผูขอใชหองประชุม ตองรับผิดชอบคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกเจาหนาที่ที่มี
    หนาที่ควบคุมดูแลหองประชุม 

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๒๐



ขั้นตอนการจองห้องประชุม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

 . กรณีผู้ขอใช้บริการเปนหน่วยงานภายใน

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒๑



        ๒. กรณีผู้ขอใช้บริการเปนหน่วยงานภายนอก

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๒๒



ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดธรรมโฆษณ์

เวลาการเปดให้บริการ

 วันจันทร - ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

การใช้บริการของห้องสมุดธรรมโฆษณ์

 การใชบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารนิเทศ

ประเภทสมาชิก ประเภททรัพยากร จํานวนการยืม หมายเหตุ

นักศึกษาภาคปกติ หนังสือทั่วไป ๗ เลม / ๑๐ วัน -

หนังสือทั่วไป ๗ เลม / ๑๐ วัน -

วิดีทัศน ๗ แผน / ๗ วัน -

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หนังสือทั่วไป ๑๕ เลม / ๑๔ วัน -

วิดีทัศน ๗ แผน / ๗ วัน -

อาจารย หนังสือทั่วไป ๒๐ เลม / ๑๒๐ วัน -

วิดีทัศน ๗ แผน / ๗ วัน -

เจาหนาที่ หนังสือทั่วไป ๑๐ เลม / ๓๐ วัน -

วิดีทัศน ๗ แผน / ๗ วัน -

บุคคลภายนอก - - อนุญาตใหถายเอกสารไดอยางเดียว โดยการ

ยื่นบัตรประชาชนใหกับเจาหนาที่หองสมุด

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุดธรรมโฆษณ์  

 ๑. โปรดแตงกายสุภาพเขาหองสมุด
 ๒.  เซนชื่อในการเขาใชบริการหองสมุดทุกครั้ง
     ๓.  หามนําอาหารหรือเครื่องดื่ม และขนม เขามารับประทานในหองสมุด
 ๔.  หามพูดคุยกันเสียงดัง หรือ สงเสียงดังรบกวนผูอื่น
 ๕.  ทุกครั้งที่ลุกจากเกาอี้ควรเลื่อนเกาอี้เก็บใหเรียบรอย
 ๖.  หนังสืออานเสร็จแลวใหนําหนังสือไปเก็บที่รถเข็นพักหนังสือเจาหนาที่จะนําหนังสือไปขึ้นชั้นหนังสือ
 ๗.  หามนาํหนงัสอืออกจากหองสมดุโดยไมไดผานการยมืหรือตัดหรือฉีกหนงัสือเปนการทาํลายทรัพยสินของหองสมุด
 ๘. หามนําบัตรนักศึกษาที่มิใชของตนเองมายืมหนังสือ หรือใหผูอื่นมายืมแทนไมไดนอกจากเจาของบัตรนักศึกษา
  เทานั้น 
 ๙. หองสมุดอนุญาตใหฝากหนังสือได แตไมอนุญาตใหฝากยืม นอกจากเจาของบัตรนักศึกษาจะเปนผูมายืมหนังสือ
  เองเทานั้น
 ๑๐. กอนออกจากหองสมุด กรุณาแสดงหนังสือ สิ่งพิมพตางๆ ตอเจาหนาที่หองสมุด เพื่อตรวจเช็คหนังสือวาไดรับ
   การยืมอยางถูกตองกอนออกจากหองสมุด
 ๑๑. ผูใชบริการสะแกน QR Code แบบประเมินการใชบริการหองสมุด

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒๓



ขั้นตอนการใหบริการแนะนําการสืบคนหนังสือและการคนหาหนังสือบนชั้น ขั้นตอนการใหบริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๒๔



ขั้นตอนการใหบริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

เริ่มต้น

ผูใชแสดงบัตรสมาชิกพรอมดวย
ทรัพยากรสารนิเทศที่จะยืม

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

ตรวจสอบขอมูลการยืมครั้งกอน

ยืมหนังสือเพิ่มหรือไม

แกไขขอมูลสมาชิก

กรอกรายละเอียดหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ประทับตราวันกําหนดสง

จบการทํางาน

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ยังไมคืน

คืนแลว

ยืมเพิ่ม

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒๕



ขั้นตอนการใหบริการคืนทรัพยากรสารนิเทศ

เริ่มต้น

ผูใชแสดงบัตรสมาชิกพรอมดวย
ทรัพยากรสารนิเทศที่จะคืน

ตรวจสอบกําหนดสง

ตรวจสอบสภาพหนังสือ

คํานวนคาปรับ

คํานวนคาปรับ

แสกนคืนหนังสือ

ประทับตราวันกําหนดคืน

จบการทํางาน

เกินกําหนด

ไมเกิน

ชํารุด

ไมชํารุด

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๒๖



ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องอินทปญโญ

 ๑. กรณีใชหองในการจัดกิจกรรมฃ
   ๑.๑. ผูขอใชบริการสามารถ
   ๑.๑.๑ ขอรับแบบฟอรมการขอใชงานหองประชุมไดที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม หรือทําบันทึก
    ขอความขอใชบริการหองอินทปญโญ
   ๑.๑.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรมขอใชหองอินทปญโญไดที่ http://culture.sru.ac.th/และตองไดรับ
    อนุญาตจากผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมกอนใชหองอินทปญโญทุกครั้ง
  ๑.๒. ผูขอใชบริการตองสงแบบฟอรมการขอใชงานหองอินทปญโญลวงหนาอยางนอย ๗ วันกรณียกเลิก
   หรือเลื่อนกําหนดการขอใชงานหองอินทปญโญ กรุณาแจงลวงหนากอน ๑วัน
      ๑.๓. กําหนดใหเปดหองอินทปญโญลวงหนา ๑ ชั่วโมง โดยจะเปดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณโสตฯ
   กอนเริ่มประชุม ๓๐ นาที
      ๑.๔. ผูขอใชบริการตองดําเนินการจัดเตรียมสถานที่เอง และสามารถเขาจัดสถานที่ไดกอน ๑ วันจัดกิจกรรม 
   ทั้งนี้ในการเคลื่อนยายอุปกรณตางๆ ภายในหองอินทปญโญ ตองมีเจาหนาที่อยูประจํา หรือแจง
   เจาหนาที่ทราบกอน
  ๑.๕. การตดิปายใดบรเิวณผนงัหองอนิทปญโญเพือ่ดําเนนิการจัดกจิกรรมจะตองปลดออกใหเรียบรอย หามทิง้
   รองรอยเพื่อรักษาสภาพหองประชุมใหสะอาด สวยงามพรอมใหบริการในระยะยาว
  ๑.๖.  ใชงานอุปกรณตางๆดวยความระมัดระวัง หากมีปญหาขัดของโปรดแจงเจาหนาที่ใหดําเนินการแกไข
   อยาแกไขเองเพราะอาจเกดิความเสยีหายได และหากมอีปุกรณชาํรดุ / สญูหาย ผูใชตองรบัผิดชอบตาม
   มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
  ๑.๗.  ผูขอใชบริการตองดูแลรับผิดชอบ เก็บขยะและตรวจสอบความเรียบรอยตางๆภายในหองใหสะอาด
   เรียบรอย 
  ๑.๘. หลังจากใชหองอินทปญโญเสร็จแลว หากมีการนําโตะ-เกาอี้เขาไปเพิ่มเติมกรุณานําออกจากหอง
   อินทปญโญดวย
      ๑.๙.  ภายหลังเสร็จสิ้นการใชหอง ขอความกรุณาแจงเจาหนาที่ประจําหองหรือเจาหนาที่ในสํานักศิลปะและ
   วัฒนธรรมทราบ
     ๑.๑๐ ผูใชบริการสะแกน QR Code แบบประเมินการใชบริการหองอินทปญโญ
 ๒. กรณีใชหองในการอานหนังสือพุทธทาส
      ๒.๑. โปรดแตงกายสุภาพเขาหองอินทปญโญ
      ๒.๒  เช็นชื่อในการเขาใชบริการหองสมุดอินทปญโญทุกครั้ง
      ๒.๓  หามนําอาหารหรือเครื่องดื่ม และขนม เขามารับประทานในหองอินทปญโญ
      ๒.๔  หามพูดคุยกันเสียงดัง หรือ สงเสียงดังรบกวนผูอื่น
      ๒.๕  ทุกครั้งที่ลุกจากเกาอี้ควรเลื่อนเกาอี้เก็บใหเรียบรอย

ระเบียบการใช้บริการห้องอินทปญโญ

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒๗



      ๒.๖  หนังสืออานเสร็จแลวใหนําหนังสือไปเก็บที่รถเข็นพักหนังสือเจาหนาที่จะนําหนังสือไปขึ้นชั้นหนังสือ      
  ๒.๗  หามนําหนังสือออกจากหองอินทปญโญโดยไมไดผานการยืมหรือตัดหรือฉีกหนังสือ เปนการทําลาย
   ทรัพยสินของหองอินทปญโญ
  ๒.๘ หามนําบัตรนักศึกษาที่มิใชของตนเองมายืมหนังสือ หรือใหผูอื่นมายืมแทนไมไดนอกจากเจาของบัตร
   นักศึกษาเทานั้น 
   ๒.๙  อนญุาตใหฝากหนงัสอืได แตไมอนญุาตใหฝากยมื นอกจากเจาของบตัรนกัศกึษาจะเปนผูมายมืหนงัสอืเอง
   เทานั้น
  ๒.๑๐ กอนออกจากหองอนิทปญโญ กรณุาแสดงหนงัสอื  สิง่พมิพตางๆ ตอเจาหนาที ่เพือ่ตรวจเชค็หนงัสอืวาไดรบั
    การยืมอยางถูกตองกอนออกจากหองอินทปญโญ
   ๒.๑๑ ผูใชบริการสะแกน QR Code แบบประเมินการใชบริการหองอินทปญโญ

หมายเหตุ : หองอินทปญโญใหบริการ วันและเวลาราชการ (ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.) กรณีขอใหบริการ
   นอกเวลาราชผูขอรับบริการตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๒๘



ขั้นตอนการใช้บริการห้องอินทปญโญ

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒๙



ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องนิทรรศการประวัติท่านพุทธทาส

 ๑. ผูขอใชบริการสามารถ
  ๑.๑ ขอรับแบบฟอรมการขอใชหองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาสไดท่ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หรือทํา
บันทึกขอความขอใชบริการหองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาส
  ๑.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรมขอใชหองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาสไดที่ http://culture.sru.ac.th/และ
ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมกอนใชหองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาสทุกครั้ง
 ๒. ผูขอใชบริการตองสงแบบฟอรมการขอใชงานนิทรรศการประวัติทานพุทธทาสลวงหนาอยางนอย ๕ วัน
 ๓. หากยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการขอใชงานนิทรรศการประวัติทานพุทธทาสกรุณาแจงลวงหนากอน ๑ วัน
 ๔.  กําหนดใหเปดหองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาสลวงหนา ๑ ชั่วโมง โดยจะเปดไฟเครื่องปรับ อากาศ กอน
เริ่มประชุม ๓๐ นาที
 ๕. ผูใชบริการสะแกน QR Code แบบประเมินการใชบริการหองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาส

หมายเหตุ : หองนิทรรศการประวัติทานพุทธทาสใหบริการ วันและเวลาราชการ (ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  
   กรณีขอใหบริการนอกเวลาราชผูขอรับบริการตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

ระเบียบการใช้บริการห้องนิทรรศการประวัติท่านพุทธทาส

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๓๐



ขั้นตอนการใช้บริการห้องนิทรรศการประวัติและผลงานท่านพุทธทาส

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๓๑



 นิทรรศการวถิชีวีติชาวสุราษฎรธาน ีสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธาน ีเปนทีร่วบรวม
สิ่งของที่เปนเครื่องมือเคร่ืองใช ที่เกิดจากภูมิปญญาในชุมชนทองถิ่น การเก็บรวบรวมเครื่องใชที่เคยใชมาในอดีต
โดยใหบริการแก นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป โดยผูเขาชมตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

สถานที่ตั้ง

 หองนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎรธานี ชั้น ๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
เลขที่ ๒๗๒ หมู ท่ี ๙ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐โทรศัพท ๐๗๗-๙๑๓๓๕๔
โทรสาร ๐๗๗-๙๑๓๓๕๕

เวลาทําการ 

 วันจันทร - วันศุกร เปดใหบริการตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 เวนวันหยุดราชการและวันหยุดวันนักขัตฤกษ

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและประชาชนผูสนใจทั่วไป

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี

 ๑. การเขาชมเปนหมูคณะ สามารถเขาชมไดครั้งละไมเกิน ๖๐ คน รอบละไมเกิน ๒๐ คน
 ๒.  ลงทะเบียนกอนเขาชม ในทะเบียนผูเขาชมนิทรรศการ
 ๓.  ไมอนุญาตใหจับตองสิ่งของหรือตัวอยางวัตถุพิพิธภัณฑ
 ๔.  ไมอนุญาตใหนําอาหาร - นํ้าดื่ม และสัตวเลี้ยงเขาในหองนิทรรศการ
 ๕.  แตงกายสุภาพ สํารวมกิริยา ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
 ๖.  หามสูบบุหรี่ภายในหองนิทรรศการ
 ๗. กรณีการขอเขาชมนอกเวลาราชการ ใหผูใชประสานการเขาชมลวงหนา ไมนอยกวา ๓ วัน และตองไดรับ
  อนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน

ระเบียบการใช้ห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๓๒



แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนให้บริการ

ห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๓๓



ข้อปฏิบัติในการใช้บริการลานธรรม

 ๑. ผูขอใชบริการสามารถ
  ๑.๑ ขอรับแบบฟอรมการขอใชบริการลานธรรมไดท่ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หรือทําบันทึกขอความขอ
ใชบริการลานธรรม
  ๑.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรมขอใชบริการลานธรรมไดท่ี http://culture.sru.ac.th/ และตองไดรับอนุญาต
จากผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมกอนใชบริการลานธรรมทุกครั้ง
 ๒. ผูขอใชบริการตองสงแบบฟอรมการขอใชบริการลานธรรมลวงหนาอยางนอย ๕ วัน
 ๓. หากยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการขอใชบริการลานธรรมกรุณาแจงลวงหนากอน ๑วัน
 ๔. ผูขอใชบริการตองดําเนินการจัดเตรียมสถานที่เอง และสามารถเขาจัดสถานที่ไดกอน ๑วันจัดกิจกรรม ทั้งนี้
ในการเคลื่อนยายอุปกรณตางๆ ภายในลานธรรม ตองมีเจาหนาที่อยูประจํา หรือแจงเจาหนาที่ทราบกอน
 ๕. หามการติดปายใดๆบริเวณผนังลานธรรม
 ๖. การใชสถานที่หากเกิดปญหาขัดของโปรดแจงเจาหนาที่ใหดําเนินการแกไข อยาแกไขเองเพราะอาจเกิดความ
เสียหายได ผูใชตองรับผิดชอบตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ๗. ผูขอใชบริการตองดูแลรับผิดชอบ เก็บขยะและตรวจสอบความเรียบรอยตางๆภายในลานธรรมใหสะอาด
เรียบรอย 
 ๘. หลังจากใชลานธรรมเสร็จแลว หากมีการนําโตะ-เกาอี้เขาไปกรุณานําออกจากลานธรรมดวย
 ๙. ภายหลังเสร็จสิ้นการใชลานธรรม ขอความกรุณาแจงเจาหนาที่ประจําลานธรรมหรือเจาหนาที่ในสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมทราบ
 ๑๐. ผูใชบริการสะแกน QR Code แบบประเมินการใชบริการลานธรรม

หมายเหตุ : ลานธรรมใหบริการ วันและเวลาราชการ (ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.) กรณีขอใหบริการนอกเวลา 
   ราชผูขอรับบริการตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

ระเบียบการใช้บริการลานธรรมและลานธรรมะในสวน
ขั้นตอนการใช้บริการลานธรรมและลานธรรมะในสวน

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๓๔



ขั้นตอนการใช้บริการลานธรรมและลานธรรมะในสวน

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๓๕



ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนการออกแบบเรือนไทยสี่ภาค ที่มี
เอกลักษณโดดเดนของแตละภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขนาดพื้นที่
ใชสอยแตกตางกันอาทิ เรือนไทยภาคกลาง มีขนาดพื้นที่ใชสอยประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร เรือนไทยภาคใต มีขนาด
พื้นที่ใชสอยประมาณ ๒๕๐ ตารางเมตร เรือนไทยภาคเหนือ (ลานนา) มีขนาดพื้นที่ใชสอยประมาณ ๔๖๐ ตารางเมตร 
เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) มีขนาดพื้นที่ใชสอยประมาณ ๒๖๐ ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อตอบสนองดําริของ
มหาวทิยาลยั ทีต่ระหนกัวาหอพทุธทาสธรรมโฆษณ ซ่ึงเปนทีท่าํการของสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม หนวยงานทีม่ภีารกจิ
หลักในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สมควรไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมยิ่งขึ้น ดวยการจัดสรางเรือนไทยสี่ภาคขึ้น เพื่อ
ใชเปนแหลงศึกษาเรยีนรูวถิชีวีติไทยสีภ่าค รองรบักระแสความเคลือ่นไหวทางวชิาการและสงัคมทีใ่หความสาํคญักับงาน
ดานศลิปวฒันธรรมและภมูปิญญาทองถิน่ โดยจะเปนศนูยกลางในการเรียนรูจัดการเรียนการสอน สําหรับนกัศกึษาดาน
การจัดการวัฒนธรรม และวัฒนธรรมศึกษา สงเสริมการถายทอดแลกเปลี่ยน และพัฒนาองคความรูวัฒนธรรม วิถีไทย 
ที่เหมาะสม กับสภาวการณในปจจุบันและอนาคต รวมถึงใชเปนสถานที่รับรองจัดกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม ถายทอด
องคความรูใหคนในชมุชนและบคุคลทัว่ไปไดมโีอกาสศกึษาขอมลูทางดานประวตัศิาสตร ศลิปวฒันธรรม และ ภมูปิญญา 
รวมถึงสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นสืบไป

   ควบคุมการออกแบบโดย รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี (ศิลปนแหงชาติ, ราชบัณฑิต)

๓๖ คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ติดตอเจาหนาที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรณีไม่เก็บค่าธรรมเนียม

ผูขอรับบริการทําหนังสือราชการ, บันทึกขอความ, กรอกแบบฟอรมขอเขาชม

เจาหนาที่รับหนังสือ

ตรวจสอบ/เช็คตารางการเขาชม

เสนอผูอํานวยการ พิจารณาอนุมัติ

ผูอํานวยการอนุมัติการเขาชม

แจงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

บันทึกสถิติการใชสถานที่ผูขอใชบริการ

อนุมัติ
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการใหทราบ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณ 
สถานที่ เอกสาร ใหพรอมบริการ

แจงวิทยากร/มัคคุเทศก
หากมีการขอใชบริการ

หากไมอนุมัติ
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการใหทราบ

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๓๗



ติดตอเจาหนาที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูใชบริการทําหนังสือราชการ,บันทึกขอความ,กรอกแบบฟอรมขอเขาชม

เจาหนาที่รับหนังสือ

ตรวจสอบตารางการใชสถานที่

เสนอผูอํานวยการ พิจารณาอนุมัติ

ผูอํานวยการอนุมัติการเขาชม

อนุมัติ 
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ

หากไมอนุมัติ
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ

       ติดตอเจาหนาที่เก็บคาธรรมเนียม
 - ถายฟรีเวดดิ้ง 2,000 บาท
 - จัดพิธีมงคลสมรส 4,000 บาท

แจงวิทยากร/มัคคุเทศก
หากมีการขอใชบริการ

แจงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณ 
สถานที่ เอกสาร ใหพรอมบริการ

บันทึกสถิติการใชสถานที่ผูขอใชบริการ

ผูอํานวยการอนุมัติการเขาชม

อนุมัติ 
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ

หากไมอนุมัติ
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ

กรณีเก็บค่าธรรมเนียม

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๓๘



เวลาทําการ

 เปดใหบริการวันจันทร - ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ๑. ผูขอใชบริการสามารถดําเนินการไดดังนี้
  ๑.๑ ขอรับแบบฟอรมการขอใชบริการไดที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
   ๑.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตสํานักฯ www.http://culture.sru.ac.th
      ๑.๓ ทําบันทึกขอความขอใชบริการ และในทุกกรณีตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมกอนใชบริการทุกครั้ง
 ๒. ผูขอใชบริการตองสงแบบฟอรมการขอใชบริการลวงหนาอยางนอย ๕ วัน
 ๓. กรณียกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการขอใชบริการกรุณาแจงลวงหนากอน ๓ วัน
 ๔. กรณีติดปายใด ๆ ตองแจงสํานักศิลปะฯ ทราบกอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
 ๕. หลังเสร็จสิ้นการใชบริการ ผูรับบริการตองดําเนินการจัดเก็บสถานที่ โตะ เกาอี้ และขยะทั่วบริเวณพรอมทั้ง
ตรวจสอบความเรียบรอยของเรือน
 ๖. กรณีเกิดความเสียหายในตัวเรือน และอุปกรณ รวมถึงบริเวณเรือนไทย หรือของสูญหาย ผูรับบริการตอง
รับผิดชอบตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  ๗. ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาแจงเจาหนาที่ดูแลเรือนทราบ 
 ๘. กรณีขอเชาเรือนสี่ภาคตองดําเนินการผานสํานักจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
(เบอรโทร : ๐๗๗-๓๕๕-๖๘๕, ๐๗๗-๙๑๓-๓๔๔) และชําระคาเชาผานสํานักจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(อัตราคาเชาตามมหาวิทยาลัยกําหนด)

หมายเหตุ : ๑. หองประชุมใหบริการ วันและเวลาราชการ (ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) กรณีขอใหบริการนอก 
     เวลาราชการผูขอรับบริการตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน
       ๒. ผูขอใชบริการ ตองรับผิดชอบคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกเจาหนาที่ที่มีหนาที่
    ควบคุมดูแลหองประชุม

ระเบียบการใช้บริการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๓๙



อาคารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 อาคารแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ กอสรางขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในการกอสราง จํานวน ๕๐ ลานบาท จากการสนับสนุนงบประมาณจากกลุมจังหวัด จํานวน 
๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และใชงบมหาวิทยาลัยสมทบ จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยการคาดหวังวาการจัดสรางแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ จะสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวที่เหมาะกับเอกลักษณของ
จังหวัด ตลอดทั้งชวยขยายพื้นที่การทองเที่ยว ขยายตลาดการทองเที่ยว สามารถสงมอบคุณคาการทองเที่ยวที่ดีสูสังคม 
สรางประโยชนใหเกิดผลเชิงบวกท้ังตอเศรษฐกิจ และสังคม ของจังหวัดสุราษฎรธานีสูการทองเที่ยวระดับภาคใต มี
วัตถุประสงคในการกอสรางเพื่อสรางแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของ
จังหวัดสุราษฎรธานี เช่ือมโยงเสนทางทองเที่ยวภายในจังหวัดและระหวางจังหวัดภาคใต เพื่อตอบรับกระแสการทอง
เที่ยวโลก เพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแกประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี และใกลเคียง และเพื่อ
เปนศูนยเรยีนรูเผยแพรวถิพีทุธทาสและศนูยเรยีนรูขอมลูศลิปวฒันธรรมทองถิน่อนัเปนเอกลกัษณของจงัหวดัสรุาษฎรธานี
ใหแพรหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 อาคารแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมดรวม ๔,๔๖๙ ตารางเมตร
ประกอบดวย พืน้ทีใ่ชสอยภายในตวัอาคาร จาํนวน ๓,๓๓๕ ตารางเมตร และพืน้ทีใ่ชสอยบริเวณภายนอกอาคาร จาํนวน 
๑,๑๓๔ ตารางเมตร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๓ ชั้น ประกอบดวย สวนนิทรรศการ สวนแสดง
วัฒนธรรมทองถิ่น ลานวัฒนธรรม ลานนิทรรศการหมุนเวียน หองประวัติ หองผลงาน หองวิจิตรศิลป หองมหรสพทาง
วิญญาณ ลานกิจกรรมปฏิบัติธรรม หองประชุมขนาด ๓๖๐ ที่นั่ง หองรับรองแขกพิเศษ หองแตงตัวเตรียมความพรอม
นักแสดงชาย หองแตงตัวเตรียมความพรอมนักแสดงหญิง 

๔๐ คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



 หองนิทรรศการ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เปนที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม มวยไชยา และมโนราห เพื่อสรางความตระหนักในคุณคาแหงศิลป
และวัฒนธรรมและสงเสริมการเรยีนรูดานศิลปะการแสดงพืน้บาน เปนมรดกสบืสานศาสตร และศลิปถิน่ใตใหแกเยาวชน
และชุมชน โดยใหบริการแก นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป โดยผูเขาชมตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง

 หองนิทรรศการ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เลขท่ี ๒๗๒ หมูท่ี ๙ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท 
๐๗๗ - ๙๓๑๓๕๔ โทรสาร ๐๗๗ - ๙๑๓๓๕๕

เวลาทําการ 

 วันจันทร - วันศุกร เปดใหบริการตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 เวนวันหยุดราชการและวันหยุดวันนักขัตฤกษ

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและประชาชนผูสนใจทั่วไป

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 ๑. การขอใชเปนหมูคณะ สามารถเขาใชไดครั้งละไมเกิน ๖๐ คน รอบละไมเกิน ๒๐ คน
 ๒.  ลงทะเบียนกอนเขาใชหองนิทรรศการ 
 ๓.  ไมอนุญาตใหจับตองสิ่งของหรือเครื่องดนตรีที่อยูในหองกอนไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่
 ๔.  ไมอนุญาตใหนําอาหาร-นํ้าดื่ม และสัตวเลี้ยงเขาในหองนิทรรศการ
 ๕.  แตงกายสุภาพ สํารวมกิริยา ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
 ๖.  หามสูบบุหรี่ภายในหองนิทรรศการ
 ๙.  กรณีการขอเขาชมนอกเวลาราชการ ใหผูใชประสานการเขาชมลวงหนา ไมนอยกวา ๓ วัน และตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน

ระเบียบการใช้ห้องนิทรรศการ อาคารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๔๑



ขั้นตอนการให้บริการห้องนิทรรศการ 

อาคารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๔๒



ระเบียบการใช้บริการห้องจัดการแสดง อาคารแหล่งท่องเที่ยวพุทธทาสธรรมโฆษณ์

เวลาทําการ

 เปดใหบริการวันจันทร - ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องจัดการแสดงอาคารแหล่งท่องเที่ยวพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 ๑. ผูขอใชบริการสามารถดําเนินการไดดังนี้
     ๑.๑ ขอรับแบบฟอรมการขอใชงานหองจัดการแสดงไดที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
      ๑.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตสํานักฯ www.http://culture.sru.ac.th
     ๑.๓ ทําบันทึกขอความขอใชบริการหองจัดการแสดง และในทุกกรณีตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมกอนใชหองจัดการแสดงทุกครั้ง
 ๒. ผูขอใชบริการตองสงแบบฟอรมการขอใชงานหองจัดการแสดงลวงหนาอยางนอย ๕ วัน
 ๓. หากยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการขอใชงานหองจัดการแสดง กรุณาแจงลวงหนากอน ๑ วัน
 ๔. กําหนดใหเปดหองจัดการแสดงลวงหนา เปดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณโสตฯ ลวงหนา ๑  ชั่วโมง
 ๕. ไมอนุญาตใหติดปายใดในหองจัดการแสดงและหามเคล่ือนยายอุปกรณตางๆ  และควรใชงานอุปกรณดวย
ความระมัดระวัง หากมีปญหาขัดของโปรดแจงเจาหนาที่ใหดําเนินการแกไข หากแกไขเองเพราะอาจเกิดความเสียหาย
ได และหากมีอุปกรณชํารุด / สูญหาย ผูใชตองรับผิดชอบตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ๖. การจัดอาหารกลางวนั หรอือาหารวางรบัรองผูเขารวมประชมุ ผูขอใชบรกิารจะตองจดัหาดแูลเองและไมอนญุาต
ใหนําอาหารทุกชนิดรับประทานในหองจัดการแสดง
 ๗. ผูขอใชบริการตองดูแลรับผิดชอบ เก็บขยะและตรวจสอบความเรียบรอยตางๆภายในหองใหสะอาดเรียบรอย 
 ๘. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอความกรุณาแจงเจาหนาที่ควบคุมหองจัดการแสดงทราบ 

หมายเหตุ : ๑. หองประชุมใหบริการ วันและเวลาราชการ (ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) กรณีขอใหบริการ
    นอกเวลาราชการผูขอรับบริการตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน
       ๒.  ผูขอใชหองประชุม ตองรับผิดชอบคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกเจาหนาที่ที่มี
    หนาที่ควบคุมดูแลหองประชุม

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คูมื คูมื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๔๓



ขั้นตอนการให้บริการห้องจัดการแสดง

อาคารแหล่งท่องเที่ยวพุทธทาสธรรมโฆษณ์

คูมื สํานักศิลปะและวัฒธรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 สํานักศิลปะและวัฒธรร ๔๔



ขั้นตอนการให้บริการห้องจัดการแสดง

อาคารแหล่งท่องเที่ยวพุทธทาสธรรมโฆษณ์




