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ก ำหนดกำร 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรมรดกสิ่งทอสุรำษฎร์ธำนี  กิจกรรม สร้ำงสรรค์ผ้ำยกลำยรำชวัตรโคม 

ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 มีนำคม 2565 
ณ ห้องประชุมพุทธทำส และศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ (เรือนสี่ภำค) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
…………………………………………….. 

 
วันพุธที่ 23 มีนำคม 2565 
เวลำ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 09.20 น. พิธีเปิด  ณ ห้องประชุมพุทธทำส 

กล่ำวต้อนรับ 
โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
กล่ำวรำยงำน  
โดย นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

   กล่ำวเปิดงำน   
   โดย นางอุรสา จินโต ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

09.20 - 09.30 น.  พิธีมอบรำงวัล 

“ภูมิรำชภัฏ” สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจ า
พุทธศักราช ๒๕๖๕  แก่นางสาวจิราวัลย์ ปิงเมา  
มอบโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

๐๙.3๐ - ๑0.15 น. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเรื่อง ประวัติควำมเป็นมำผ้ำยกตำรำชวัตร  
(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย: 
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
 
 
 

๑0.15 – 11.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มเรื่อง ประวัติควำมเป็นมำมรดกสิ่งทอสุรำษฎร์ธำนี ณ ศูนย์ศึกษำ 



๒ 
 

มรดกสิ่งทอสุรำษฎร์ธำนี อำคำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม พุทธทำสธรรมโฆษณ์ 
(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย: 
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
11.00 – 12.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มเรื่อง ศึกษำผังลำย และกำรทอผ้ำยกลำยตำรำชวัตรโคม 

(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย: 
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
 

๑๒.30 - ๑๓.3๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

๑๓.3๐ - ๑๖.3๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเรื่อง “การย้อมแดง ชมพู ด้วยครั่ง” 
(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย :  
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนำคม 2565   ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ (เรือนสี่ภำค) 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 

๐๙.0๐ - ๑๒.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเรื่อง “กำรย้อมเหลืองด้วยแก่นแกแลและเปลือกประโหด” 
(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย :  
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
 

๑๒.00 - ๑๓.0๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 



๓ 
 

๑๓.0๐ - ๑๖.0๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเรื่อง “การย้อมเหลืองด้วยแก่นแกแลและเปลือกประโหด” 
(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย :  
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
 

วันศุกร์ ที่ 25 มีนำคม 2565 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 

๐๙.0๐ - ๑๒.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเรื่อง “กำรย้อมสีส้ม” 
(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย :  
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
 

๑๒.00 - ๑๓.0๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

๑๓.0๐ - ๑๖.0๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเรื่อง “การเลี้ยงคราม” 
(แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน) วิทยากรโดย :  
กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรหลัก: อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายชาคร ไมทอง  
กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรหลัก : ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยากรผู้ช่วย: นายวัชรพงษ์ คงไกร 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรหลัก: นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา 

วิทยากรผู้ช่วย: นายเพชรณรงค์ ยิ่งบุตร 
 

หมำยเหตุ :  กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


