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สารบัญ 

 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร์   กิจกรรม  "รณรงค์แต่งกายผ้าไทย"   ๓ 

หลักการและเหตุผล ๓ 
วัตถุประสงค์ ๓ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ 
คณะกรรมการบริหารโครงการ ๔ 
สถานที่ดําเนินโครงการ ๔ 
ตัวชี้วัด ๔ 
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๔ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๔ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕ 

รายนามผู้เข้าร่วม ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม  "รณรงค์แต่งกายผ้าไทย"                     
๖ 

ภาคผนวก ๒ : แบบประเมินโครงการ                                                                                    ๑๐ 
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โครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร์   
กิจกรรม  "รณรงค์แต่งกายผ้าไทย" 

หลกัการและเหตผุล 

เนื่ อ งจากปี  พุทธ ศักราช  ๒๕๕๕   เ ป็ นปี มหามงคล  ที่ สม เด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ต์ิ  พระบรมราชิ นี น าถ  
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
ในพระอัจฉ ริยภาพการออกแบบเครื่ อ งแต่ งกายตามแบบวัฒนธรรมไทย   และการทรงงาน เพื่ ออนุ รักษ์  ศิลปะ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  ให้เชิญชวนรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใส่เส้ือกระดุม ๕ เม็ด หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทย เพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆ และเป็นการ
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมในการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ไทย   

สํานักคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุน ได้เล็งเห็นคุณค่าในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการรณรงค์
แต่งกายผ้าไทย เพ่ือให้ผู้บริหาร  ท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย แบบไทย 
ตลอดจนเป็นการดํารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน อีกทั้ง
เป็นการสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาระกิจที่ ๓ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ จึงขอความมือร่วมกัน
แต่งผ้าไทยสัปดาห์ละ หนึ่งวัน  โดยกําหนดให้แต่งผ้าไทยในทุกวันจันทร์ 

วัตถปุระสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมใหผู้้บริหาร  ท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย 

๒. เพ่ือส่งเสริมใหผู้้บริหาร  ท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ และบุคลากรมีจิตสํานกึในการอนรัุกษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายไทย 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหผู้้บริหาร  ท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ และบุคลากรมีจิตสํานกึรู้คุณค่าความเปน็ไทย 
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ระยะเวลาดาํเนนิโครงการ  

พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ธันวาคม ๒๕๕๕  

คณะกรรมการบรหิารโครงการ 
๑. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษา 
๒. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต ท่ีปรึกษา 
๓. นายดิเรก อึ้งตระกูล ท่ีปรึกษา 
๔. อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ ท่ีปรึกษา 
๕. นายถาวร หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 
๖. นางสาวจันทนา   หมื่นพันธ์ กรรมการ 
๗. นายจักรพันธ์ อินสุด กรรมการ 
๘. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 
๙. นางชูศรี เชาวนารมย์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสาวิตรี   ตรีนาค กรรมการ 
๑๑. นายเจตนิพัทธ์  กวยทอง กรรมการและเลขานุการ 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ  

สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวชีว้ดั  

๑. ร้อยละของจํานวนผู้บริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๒. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

สนบัสนนุพนัธกจิมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงานสร้างสรรค์  พัฒนาองค์กร 

สนบัสนนุยทุธศาสตร์การบรหิารมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 
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 ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสือ่การเรียนรู้เพื่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้บริหาร  ท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ และบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น   

๒. สํานักคอมพิวเตอร์และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 

๓. ผู้บริหาร  ท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ และบุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

๔. เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม   

ผู้บริหาร  ท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๕๖  คน  
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รายนามผู้เข้าร่วม 
ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม  "รณรงค์แต่งกายผ้าไทย" 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ผู้มาประชุม
๑.  ผศ.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา  

๒.  อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ ที่ปรึกษา  

๓.  อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข ที่ปรึกษา  

๔.  อาจารย์วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ ที่ปรึกษา  

๕.  ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  

๖.  อ.อุราพร ศุขะทัต รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  

๗.  นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  

๘.  อ.สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์   

๙.  น.ส.วิลาวัลย์ บัวขํา ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์   

๑๐.  นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์   

๑๑.  นายดิเรก อึ้งตระกูล ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์   

๑๒.  นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร์  

๑๓.  นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ผู้มาประชุม
๑๔.  นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ   

๑๕.  นายธนรรณพ อินตาสาย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน   

๑๖.  นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน   

๑๗.  นายสันติ สุขยานันท์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน   

๑๘.  นายนคร บริพนธ์มงคล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน   

๑๙.  น.ส.จันทนา หมื่นพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

๒๐.  นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข นักวิชาการเงินและบัญชี   

๒๑.  น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

๒๒. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๒๓.  นายเฉลิมพล คํานิกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๒๔.  นายพงศ์ภูมิพันธ์ เต๋ียอนุกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๒๕. นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๒๖.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๒๗. น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๒๘.  นายปวริศร เมธานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

๒๙. น.ส.ฐิตาภา จิโสะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๐.  น.ส.ธันยธร พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๑.  น.ส.ญาดา คนสูงดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์   



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "รณรงคการแตงผาไทย" 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา ๘ SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

  

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ผู้มาประชุม
๓๒.  นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๓.  น.ส.อมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๔.  น.ส.สุกัญญา กวยทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๕.  นายทนงศักดิ์ บุญโสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๖.  นายอนุรักษ์ วรรณคีรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๗.  นางสาวเบญจมาภรณ์  เลิศวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๘.  นางสาวเพ็ญนภา  เช้ารุ่งโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

๓๙.  น.ส.สาวิตรี ตรีนาค นักวิชาการพัสดุ   

๔๐.  นางชูศรี เชาวนารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี   

๔๑.  นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

๔๒.  น.ส.จิตติมา ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

๔๓.  นางวรรณี สมบุญประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

๔๔.  นางสาวนฤดี  สุขลํ้า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

๔๕.  นายถาวร หงษ์ทอง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์    

๔๖.  นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์    

๔๗.  นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์    

๔๘.  นายอุดร วงษ์ไทย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์    

๔๙.  นายอํานาจ นิ่มนวล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์    



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "รณรงคการแตงผาไทย" 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา ๙ SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

  

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ผู้มาประชุม
๕๐.  นายจักรพันธ์ อินสุด ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   

๕๑.  นายสุเมธ อุบลวัฒน์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์    

๕๒. น.ส.มณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

๕๓.  น.ส.สุทิสา  ล้ีอนันต์ศักดิ์ศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

๕๔.  น.ส.วันทนา  ผ่องภักต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

๕๕.  อ.วัชรพงศ์  แสงอ่อน อาจารย์  

๕๖.  อ.ภานุวัฒน์  บุตรเรียง อาจารย์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "รณรงคการแตงผาไทย" 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา ๑๐ SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

  

 

ภาคผนวก ๒ : แบบประเมินโครงการ 
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม   

กิจกรรม  "รณรงค์แต่งกายผ้าไทย" 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
 

โปรดระบุระดับความคิดเห็น และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดระบุ ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยที่สุด

๑. การแต่งกายผ้าไทยมีความเหมาะสม   

๒. บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรม   

๓. การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าท่ี   

๔. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทย   

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่นๆ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
  

                                            
 


