โครงการจัดงานไหว้ครู ดนตรีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑. หลักการและเหตุผล
พิธีไหว้ ครู ดนตรี ไทย เป็ นประเพณีทางพิธีกรรมอันดีงามทีบูรพาจารย์ได้กํา หนดระเบียบแบบ
แผนให้ปฏิบ ั ติสื บเนื องมาแต่โบราณกาล เพือบูชาคุณพระรัตนตรัย ครูเทพเจ้า และครู มนุ ษย์ ซึ งผู ้ ศึกษา
เล่าเรี ยนดนตรี ไทยเชือว่าเครื องดนตรี ไทยทุกชิ นมีครู เทพเจ้าประจําเครื องสถิตอยู่ การแสดงความเคารพ
บูชาครู บาอาจารย์จึงเป็ นสิ ริมงคล นําความเจริ ญรุ่ งเรื องมาสู่ ผู ้ ปฏิบ ั ติ ทํ าให้จิตใจมั นคง มีขวัญกําลังใจที
ดี และเกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาเล่าเรี ยนดนตรี
การศึก ษาดนตรี ไทยแต่อดี ตเป็ นรู ปแบบการศึกษาในสํานักครู ดนตรี แต่ปัจจุบันเปลียนจาก
การศึกษาในสํานักครู ดนตรี มาเป็ นระบบการศึกษาหลักสู ตรดนตรี ไทย โดยนําองค์ความรู ้จากสํานักครู
ดนตรี ต่า ง ๆ มาพัฒ นาบรรจุ เ ป็ นหลัก สู ตรศึก ษาในสถานการศึก ษา โดยเฉพาะอย่า งยิ งการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีการเปิ ดหลักสู ตรดนตรี ไทยตั งแต่ระดับปริ ญญาตรี จนถึงปริ ญญาเอก จึ งเป็ นการเน้น
ยํ าถึงความสําคั ญของศาสตร์ดนตรี ไทย แม้ ระบบการศึกษาดนตรี ไทยในปัจจุบ ั นจะเปลียนจากการศึกษา
ในสํานักครูมาเป็ นสถานการศึกษา แต่พิธีกรรมการไหว้ครู ย ังสื บเนื องและถ่ายโยงมาถึงปัจจุบ ั นจนเป็ น
จารี ตประเพณีทีพึงกระทํ าเป็ นประจําทุกปี
โครงการจัดงานไหว้ ครู ดนตรี ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ตรดิ ตถ์ จึงใช้ชือว่า พิธี ก รรมไหว้ค รู
ครอบครู ดนตรี ไทย ครั งที๔ ประจําปี ๒๕๕๔ โดยหลักสู ตรสาขาวิชาดนตรี (ไทย) ภาควิชาศิล ปกรรม
ศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ตรดิ ตถ์ ซึ งเป็ น
โครงการทีมุ่งเน้นส่ งเสริ มให้นัก ศึก ษาใช้กิ จกรรมพัฒ นาจิ ตใจด้า นความกตัญ ู ต่อครู บ าอาจารย์
ตระหนักในคุณค่าความเป็ นศาสตร์ทางดนตรี และเรี ยนรู ้พิธีกรรมอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีสู งค่า
ของไทย รวมทั งเพือทํานุบ ํารุง สงเสริ ม สื บทอดจารี ตประเพณีอ ันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่ความเป็ นไทย
สื บไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ส่ งเสริ มให้นักศึกษาใช้กิจกรรมพั ฒนาจิตใจด้านความกตั ญ ูต่อครู บาอาจารย์ ตระหนักใน
คุณค่าความเป็ นศาสตร์ทางดนตรี และเรี ยนรู ้พิธีกรรมอันเป็ นมรดกทางวั ฒนธรรมทีสู งค่าของไทย
๒.๒ เพือทํ านุบ ํ ารุง สงเสริ ม สื บทอดจารี ตประเพณีอ ันดีงามของไทยให้ค งอยู่คู่ความเป็ นไทย
สื บไป

๒.๓ เพือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบ ัน นัก เรี ยน นักศึก ษา และผู ้ สนใจทั วไป เข้า ร่ วมงานพิธี
ไหว้ ครู และครอบครู ดนตรีไทย พร้อมทั งเปิ ดโอกาสให้ศิษ ย์ เก่าและศิษย์ ปัจจุบ ั นส่ งผลงานการบรรเลง
ดนตรี ไทยเป็ นการแสดงความกตั ญ ูกตเวทีแก่ครู บาอาจารย์
๓. เป้ าหมาย
ผู ้ เข้ าร่ วมโครงการ มีโอกาสแสดงความเคารพบูชาคุณพระรัตนตรัย ครู เทพเจ้า และครู มนุ ษย์
รวมทั งได้เจิมหน้าเพือเป็ นสิ ริมงคล ครอบครู เพือเริ มเรียนดนตรี ไทย และครอบครู เพือเรี ยนดนตรี ไทย
ขั นสู ง
๔. สถานทีดําเนินโครงการ อาคารดนตรี สุ นทรี ย ์ ภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๕. ระยะเวลาดําเนินการ วั นที ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๖. งบประมาณในการดําเนินโครงการ รหัส ๕๐๐๔/๕-๐๑-๑๑-๐๖-๑๓๑ จํานวนทั งสิ น๔๐,๐๐๐ บาท
๖.๑ ค่าจ้างเหมาจัดทํ าเครื องสังเวยทั งเครื องคาว เครื องหวาน เครื องกระยาบวช- บั ดพลี
และเครื องประกอบพิธี
๒๒,๑๐๐ บาท
๖.๒ วิทยากรอ่านโองการ(1คน*7ชม.*600บาท)
๔,๒๐๐ บาท
๖.๓ วิทยากรบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธ(ี 2คน*7ชม.*300บาท) ๔,๒๐๐ บาท
๖.๔ ค่าจ้างจัดําเหมาอาหารและ เครื องดืม
๖,๐๐๐ บาท
๖.๕ ค่าจ้างจัดทําป้ ายเวที
๑,๐๐๐ บาท
๖.๖ วั สดุอุปกรณ์
๒,๕๐๐ บาท
๗. ผู ้เข้าร่ วมโครงการ
ผู ้ เข้ าร่ วมโครงการ ได้แก่ ครู อาจารย์สาขาดนตรี ไทย ดนตรี สากล นาฏศิลป์ ศิลปะ นักศึกษา
หลักสู ตรดนตรี ไทย หลักสู ตรดนตรี สากล หลักสู ตรศิลปกรรม นักศึกษาสาขานาฏศิล ป์ นักศึกษาจาก
คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม คณะครู อาจารย์ และนักเรี ยนระดับมั ธยมศึกษา ระดับประถมศึก ษาในเขต
จังหวั ดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทั ย รวมทังผู ้ สนใจเข้ าร่ วมงาน ประมาณ๒๐๐ คน

๘. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
๘.๑ ผู ้ เข้าร่ ว มโครงการมีโอกาสแสดงความเคารพบูชาคุณพระรัตนตรัย ครู เทพเจ้า และครู
มนุษย์
๘.๒ ผู ้ เข้ าร่ วมโครงการได้เจิมหน้าเพือเป็ นสิ ริมงคล ครอบครู เ พือเริ มเรี ยนดนตรี ไทย และ
ครอบครู เพือเรี ยนดนตรี ไทยขั นสู ง
๙. การประเมินโครงการ
๙.๑ ประเมินผลจากแบบสอบถาม
๙.๒ ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผู ้ เข้ าร่ วมโครงการ

ผู ้เสนอโครงการ
(อาจารย์ประยงค์ รืนณรงค์ )
หัวหน้ าภาควิชา
ผู ้ตรวจสอบโครงการ
(อาจารย์วีระพันธ์ ใจสุ บรรณ)
คณบดี
ผู ้อนุมัติโครงการ
(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ อินทจักร์ )

