
แบบฟอรมโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  พิธีไหวครูและครอบครูนาฏศิลป 

ภายใตแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 “นาฏศิลป” เปนศาสตรดานการแสดงสาขาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนแตราชสํานัก มีการสืบทอดจากรุนสูรุนมามิได

ขาด  และไมสามารถคนพบตนกําเนิดท่ีแทจริงไดวาครูคนแรกเปนมนุษยคนใด แตสืบทอดกันมาวาเกิดแตเทวดา 

องคท่ีสําคัญท่ีสุดคือพระศิวะหรือพระอิศวรท่ีทรงแสดงการฟอนรํา 108 ทา และไดมีการบันทึกทารําของพระองค

ไวเปนตําราการฟอนรําท่ีเรียกกันวา “ตํารานาฏยศาสตร” ท่ีระบุชื่อผูแตงวา “พระภรตฤาษี” ความผูกพันกับครู

ตั้งแตชั้นเทพจนมาถึงชั้นพราหมณและถูกเผยแพรไปท่ัว เชื่อกันวาจากครูฤาษีพราหมณสูครูมนุษย ไดถูกถายทอด

จากรุนสูรุนมาอยางเหนียวแนนมิไดจางหาย ถือเปนประเพณีปฏิบัติท่ีจะตองทําการไหวครู บูชาครู ระลึกถึง

พระคุณของครูท้ังหมดท่ีกลาวมา เพ่ือเปนพลังยึดเหนี่ยวความเชื่อและศรัทธาในสิ่งท่ีเคารพนับถือ กลอมเกลาเปน

พลังสําคัญในการสืบทอดศิลปะการแสดงใหคงอยูตลอดไป 

 พิธีไหวครูและครอบครูนาฏศิลป เปนพิธีท่ีสําคัญยิ่งสําหรับผูท่ีศึกษาศาสตรทางดานนาฏศิลป เปนการ

แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครูท่ีทานไดประสิทธิ์ประสาทวิชา  อีกท้ังการจัดพิธีไหวครูยัง

แสดงถึงการนับถือครูตั้งแตระดับเทพลงมารวมถึงครูมนุษย พิธีการครอบและรับมอบเปนการยอมรับวาเปนผูทรง

ภูมิท่ีสามารถจะเปนผูสืบทอดงานทางดานนาฏศิลปตอไปไดอยางถูกตองและครบถวน 

พิธีไหวครูและครอบครูเปนพิธีท่ีสามารถเปดโอกาสใหบุคคลท่ีศรัทธาและนับถือในเทพผูประสิทธิ์ประสาท

วิทยาการตางๆ เขารวมพิธี เพ่ือกราบไหวบูชาและระลึกถึงพระคุณครูไดโดยท่ัวหนา 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ืออนุรักษสืบสานประเพณีพิธีการไหวครูนาฏศิลป 

 3.2 เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีและรําลึกถึงพระคุณครู 

 3.3 เพ่ือสรางเสริมประสบการณการปฏิบัติงานดานนาฏศิลปใหกับนักศึกษา  

4. เปาหมาย 

 4.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ไดอนุรักษสืบสานประเพณีพิธีการ

ไหวครูและครอบครูนาฏศิลป เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีและรําลึกถึงพระคุณครู 

 4.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) นักศึกษาสามารถนําองคความรูท่ีไดมาปรับใชในการสรางเสริม

ทักษะและประสบการณดานนาฏศิลป และเปนการเผยแพรผลงานของนักศึกษาออกสูสาธารณชน 
 

 

5. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

 5.1 นักศึกษาไดอนุรักษสืบสานประเพณีพิธีการไหวครูและครอบครูนาฏศิลป  

 5.2 นักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีและรําลึกถึงพระคุณครู 

 5.3 นักศึกษาไดรับทักษะและประสบการณจากการปฏิบัติงานดานนาฏศิลป 



2 
 

 
 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

  มีผูเขารวมโครงการ  200  คน  ประกอบดวย  

5.1 อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 50 คน  

5.2 นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 150 คน 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

ณ หอประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

จัดโครงการวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

9. ผูประกอบพิธีไหวครู/นักดนตรีประกอบพิธีไหวครู จํานวน  9  คน (ภายนอก  จํานวน 9 คน)  

      9.1 ผูประกอบพิธีไหวครู   

1. อาจารยไพฑูรย เขมแข็ง  สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

2. อาจารยเลียว  คงกําเนิด  สังกัดหนวยงาน  สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

9.2 นักดนตรีประกอบพิธไีหวครู   

1. นายชยพร  ไชยสิทธิ์ สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

2. นายบรรเทา รอดภัย  สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

3. นายจักรพล จบสัญจร สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

4. นายณัฐเศรษณ  ดําเนินผล  สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

5. นายอานนท  ไกรแกว สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

6. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง  สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

7. นายภัทรพงษ  สิงหแกว  สังกัดหนวยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช 

 

10. วิธีการจัดโครงการ 

 จัดพิธไีหวครูและครอบครูนาฏศิลป  จํานวน 1 วัน  เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีและรําลึกถึง    

พระคุณครู 
 

 11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา  ชูสงค อาจารยสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 



กําหนดการ 

พิธีไหวครูและครอบครูนาฏศลิปไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี  8 สิงหาคม 2562  

ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

                                         
 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 

เวลา 08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.15  น. พิธีเปดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จุดเทียนชัยมงคล, เทียนเงิน, 

 เทียนทอง   

เวลา 09.15 – 12.00  น.  เริ่มพิธีไหวครูนาฏศิลปไทย โดย   

  อาจารยไพฑูรย  เขมแข็ง ครูผูประกอบพิธีพราหมณ นํากลาว คําบูชาพระ 

 รัตนตรัย  คําชุมนุมเทวดา ผูประกอบพิธีอานโองการอัญเชิญเทพแหงครู   

 เทวดา  ครูอาจารย 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 16.30 น. พิธีไหวครู พิธีครอบ พิธีรับมอบ  โดยอาจารยไพฑูรย  เขมแข็ง, 

  อาจารยเลียว  คงกําเนิด  รําถวายมือ  ลาครู  

 

 

---------------------------------- 

 

 



แบบตอบรับ 

พิธีไหวครูและครอบครูนาฏศลิปไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 

ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

..................................................... 

 

ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 

ตําแหนง.............................................................................................................................................. 

หนวยงาน/สังกัด................................................................................................................................. 

โทรศัพท......................................................................โทรสาร............................................................ 

 

  ไมเขารวม 

  ยินดีเขารวมไหวครูและครอบครูนาฏศิลปไทย  จํานวน.......................คน 

  นํานักเรียนนักศึกษา หรือผูสนใจ เขารวมไหวครูนาฏศิลปไทย  

   เขารวมพิธีไหวครูนาฏศิลปไทย  จายคาดอกไม , ธูปเทียน คนละ 59 บาท   

       จํานวน................คน 

  พิธีครอบ จายคาจัดขันกํานล (ขันกํานล , เงินกํานล , เครื่องกํานล)  คนละ 129 บาท   

       จํานวน................คน 

 พิธีรับมอบ จายคาจัดขันกํานล (ขันกํานล , เงินกํานล , เครื่องกํานล)  คนละ 159 บาท   

       จํานวน................คน 

       (กรณีนํานักเรียน, นักศึกษาหรือผูสนใจเลือกเขารวมพิธีใดพิธีหนึ่ง) 

 

หมายเหตุ :  

- ผูเขารวมพิธีไหวครู ตองเตรียมผานุงโจงกระเบนเขารวมพิธีไหวครู 

 

โปรดสงแบบตอบรับภายในวันท่ี  5  สิงหาคม 2562  

 คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 160  ถนนกาญจนวนิช  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  9000 

 โทร 0-7426-0264  โทรสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0-7426-0230 

 e-mail : art@skru.ac.th 



แบบฟอรมโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

1. ช่ือโครงการ เสวนาทิศทางการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบัน 

ภายใตแผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สวนท่ี 2 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนนิการ 

1.  หลักการและเหตุผล 

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันศาสตรทางดานนาฏศิลปและการแสดงเปนศาสตรท่ีมีคุณคาสําหรับชาติไทยเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นาฏศิลปและการแสดงมีบทบาทสําคัญหลายอยาง เพราะเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนไทย

ทุกชนชั้นตั้งแตเกิดจนตาย บทบาทสําคัญดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามความตองการของมนุษย ซ่ึงอาจจําแนกได

ดังนี้ 1) นาฏศิลปและการแสดงมีบทบาททางการศึกษา คือมีการจัดตั้งสถานศึกษาสําหรับการเรียนการสอนนาฏศิลปและการ

แสดงข้ึนหลายแหง ท้ังของภาครัฐและเอกชน ท่ีทําการสอนทางดานนาฏศิลปและการแสดงโดยตรง มีหนาท่ีทํานุบํารุงรักษา

ศิลปะโดยตรง 2) นาฏศิลปและการแสดงมีบทบาททางดานธุรกิจและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงบทบาทนี้เห็นไดอยาง

ชัดเจนในงานเทศกาลการทองเท่ียวตางๆ ท่ีท้ังทางภาครัฐและเอกชนเปนผูจัดข้ึน ซ่ึงการแสดงท่ีใชจัด ไดแก การแสดงใน

รูปแบบของมหรสพสมโภช การแสดงแสง เสียง หรือสื่อผสม เปนตน ซ่ึงการแสดงเหลานี้ถือเปนจุดขายท่ีสําคัญท่ีสามารถเรียก

นักทองเท่ียวเขาประเทศไดอยางชัดเจน 3) นาฏศิลปและการแสดงในบทบาทการอนุรักษและเผยแพรเอกลักษณของชาติ 

เนื่องจากนาฏศิลปไทยมีเอกลักษณท่ีชัดเจนคือความออนชอย สวยงาม ท่ีไมเหมือนชาติใดในโลก ซ่ึงในปจจุบันอาจจะมีการ

ผสมผสานระหวางนาฏศิลปไทยและศิลปะการแสดงจากประเทศอ่ืน  ๆแตก็ยังคงมีกลิ่นอายของเอกลักษณความเปนนาฏศิลป

ไทยท่ีไมเหมือนชาติใดในโลกเอาไว 

ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ไดเปดทําการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2521 โดยไดใชชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอน

แตกตางกันไปตามการปรับปรุงหลักสูตรในแตละปการศึกษา ทางหลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนการสอนให

นักศึกษาแตละรุนสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลปและการแสดงเปนของตนเองท่ีเปนเอกลักษณถาวรของชาว

ใต ซ่ึงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลปและการแสดงท้ังหมด 35 รุน การแสดงใน

แตละรุนจะไดรับการถายทอดไปสูรุนตอๆ ไปในหลักสูตรในรายวิชาเรียนเพ่ือเปนการรักษาการแสดงในแตละรุนไว

ใหเปนท่ีจดจําและคงความเปนเอกลักษณของรุนนั้นๆ ไวใหนานเทานาน ทางสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดงจึง

ตองการจัดเสวนาทิศทางการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบันข้ึนเพ่ือใหศิษยเกาของสาขานาฏศิลป

และการแสดงไดรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงท่ีมา ความสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแตละยุคซ่ึงเก่ียวเนื่อง

กับการแสดงแตละรุนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้ยังเปนการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประสบการณในการ

การออกแบบผลงานสรางสรรคและกระบวนการการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลปและการแสดงระหวางรุนพ่ี

และรุนนองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพ่ือนําแนวทางท่ีไดมาใชในการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงชุดตอไปใน

ปจจุบัน 



 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบัน 

2.2 เพ่ือศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบัน 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดง 

3. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

3.1 นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจดานการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบันและทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบัน 

 3.2 นักศึกษาไดนําองคความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน  

4.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

4.1 เชิงปริมาณ   

 นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง จํานวน 30 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 90 

4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหาหรือหัวขอท่ีจัดกิจกรรม ไมนอยกวา 3.51 คะแนน 

4.2.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอยกวา 3.51 คะแนน 

4.3 เชิงเวลา  

 สามารถจัดโครงการไดเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

อาคาร  58 หอง โรงละคร ชั้น 4  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

จัดโครงการวันท่ี 9 สิงหาคม 2562  

7. วิทยากร 

7.1วิทยากร  จํานวน 6 คน  

7.1.1 อาจารยราตรี ศรีสุวรรณ    ขาราชการบํานาญ 

7.1.2 อาจารยรจนา ศรีใส     ขาราชการบํานาญ 

7.1.3 อาจารยอาภา ศรียะพันธุ    ขาราชการบํานาญ 

7.1.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุปผาชาติ อุปถัมภนรากร  ขาราชการบํานาญ 

7.1.5 อาจารยปทมาพร ชเลิศเพ็ชร    ขาราชการบํานาญ 

7.16 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน ดวงวิเศษ  ขาราชการบํานาญ 

 



กําหนดการโครงการ 

เสวนาทิศทางการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบัน 

วันท่ี 9  สิงหาคม 2562 

อาคาร 58 หอง โรงละครช้ัน 4 คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

 

เวลา 08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ 

เวลา 09.00 - 12.00 น. เสวนาในหัวขอ ศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการสรางสรรคนาฏศิลปและ

การแสดงในยุคปจจุบัน  โดยวิทยากร 

1. อาจารยราตรี ศรีสุวรรณ 

2. อาจารยรจนา ศรีใส 

3. อาจารยอาภา ศรียะพันธ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุปผาชาติ อุปถัมภนรากร 

5. อาจารยปทมาพร ชเลิศเพ็ชร 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน ดวงวิเศษ 

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 - 16.00 น. เสวนาในหัวขอ แลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดงในยุคปจจุบัน

และกระบวนการสรางสรรคนาฏศิลปและการแสดง   โดยวิทยากร 

1. อาจารยราตรี ศรีสุวรรณ 

2. อาจารยรจนา ศรีใส 

3. อาจารยอาภา ศรียะพันธ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุปผาชาติ อุปถัมภนรากร 

5. อาจารยปทมาพร ชเลิศเพ็ชร 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน ดวงวิเศษ 

 

 

**กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

เสวนาทศิทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการแสดงในยุคปัจจุบัน 

วนัที ่9  สิงหาคม 2562  อาคาร 58  โรงละครช้ัน 4  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

 

ช่ือ...........................................................................สกุล................................................................................. 

ตาํแหน่ง........................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน / สงักดั ........................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................ 

หมายเลขโทรศพัท.์..............................................................โทรสาร.............................................................. 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี............................................................................................................................................ 

 

  � ยนิดีเขา้ร่วมโครงการ 

  � ไม่ยนิดีเขา้ร่วมโครงการ 

 

 

        ....................................................... 

                                  ( ..................................................................... ) 

 

 

โปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที ่ 5  สิงหาคม 2562  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 160  ถนนกาญจนวนิช  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  9000 

 โทร 0-7426-0264  โทรสารมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 0-7426-023  

 e-mail : art@skru.ac.th 
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