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“เชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจ าปี 2560 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

1.  หลักการและเหตุผล 

งานศิลปหัตถกรรม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ  ที่มีการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และกระบวนการสร้างสรรค์งานผ่านช่างฝีมือที่มีความรู้ความช านาญจากรุ่นสู่รุ่น หากแต่ความรู้
เหล่านี้ไม่ได้มีการบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ให้เป็นรูปธรรม จึงลบเลือนและสูญหายไปตามกาลเวลา ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถ ที่ได้รักษาและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่ทรงคุณค่า
เหล่านี้ให้เป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” นั้น จึงเสมือนเป็นการบันทึกองค์ความรู้รวบรวมชีวประวัติ  ผลงาน และ
เกียรติคุณของบุคคลเหล่านี้ ไว้  เ พ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่คุณค่าของครูทุก  ๆ ท่าน สู่ผู้สนใจในงาน
ศิลปหัตถกรรม เยาวชน และสาธารณชนได้รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการเก็บรักษาข้อมูลภูมิปัญญา 
งานศิลปหัตถกรรมของครูช่างเหล่านี้ไว้เป็นแหล่งความรู้แม่แบบ เพ่ือถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือคัดสรรบุคคลผู้ที่มีองค์ความรู้ ทักษะความช านาญในงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะในงาน
หัตถกรรมที่ก าลังจะสูญหายหรือเหลือผู้ท าน้อย เป็นผู้ถ่ายทอดผลงานอันประณีต และทรงคุณค่าให้กับลูกหลาน 
ชุมชน เครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเชิดชูเกียรติเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจ าปี 2560 

2.2 เพ่ือรวบรวมเก็บรักษา ประวัติ ผลงาน องค์ความรู้ของบุคคลที่ได้สืบทอดงานหัตถกรรมของไทย 
ที่แสดงถึงการสั่งสมและรักษาภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษทั้งศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ มิให้ 
สูญหายไปตามกาลเวลา เพ่ือประโยชน์ต่อการสืบค้น ศึกษา เรียนรู้ และเผยแพร่ 

2.3 เพ่ือเผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงาน เทคนิคเชิงช่าง เอกลักษณ์ รูปแบบ ลวดลาย รวมถึงการถ่ายทอด
แนวคิดแรงบันดาลใจในการท างานหัตถกรรม ผ่านสื่อนิทรรศการ การสาธิต อันจะน าไปสู่การสร้างการรับรู้ เรียนรู้ 
สร้างแรงบันดาลใจ และช่วยกันอนุรักษ์ รักษางานศิลปหัตถกรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป 

3. คุณสมบัตเิบื้องต้น 
   3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีทักษะ ความช านาญขั้นสูง หรือ เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นหรือบุคคลทั่วไป และ
ยังคงสร้างสรรคง์านศิลปหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง     
      3.2 เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์ ผลงานที่โดดเด่นในสาขางานศิลปหัตถกรรมนั้นๆ 
      3.3 เป็นผู้อนุรักษ์ การสืบทอด สร้างสรรค์ผลงานที่ยังคงรายละเอียดอันเป็นองค์ประกอบของงานศิลปหัตถกรรม
ในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิปัญญาดั้งเดิมและยังคงสืบสานเพ่ืออนุรักษ์คุณค่าความเป็นไทยผ่านงานหัตถศิลป์ให้เหมาะสม
กับยุคสมัย 
     3.4 เป็นผู้ที่แสดงถึงจิตวิญญาณของการเป็นครู เสียสละ ทุ่มเทในการเผยแพร่ การสอนและถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่ลูกหลาน เครือญาติ ชุมชน กลุ่มคน เครือข่าย และบุคคลที่สนใจ 
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      3.5 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน กลุ่มคนหรือเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่เป็น  
ที่ยอมรับ 
      3.6 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับนับถือ 

4. การคัดสรร 

4.1 ผู้เสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อตนเอง หรือชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อ
และผลงาน พร้อมรายละเอียดข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือบันทึกลงแผ่น CD หรือ 
DVD หรือ VDO เพ่ือประกอบการพิจารณา 

4.2 กรณีที่บุคคลเดียวกัน ได้มีการเสนอชื่อเข้ารับการคัดสรรทั้งสองประเภทในคราวเดียวกัน ได้แก่  
ครูช่างศิลปหัตถกรรม และครูศิลป์ของแผ่นดินนั้น ศ.ศ.ป. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคุณสมบัติเพียง 1 ประเภทเท่านั้น  
โดยคณะกรรมการคัดสรรฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

4.3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จะแจ้งผลการคัดสรรของคณะกรรมการ แก่ผู้ผ่านการคัดสรร
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผลการคัดสรรของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.4 ผู้ที่ผ่านการคัดสรร จะได้รับการส่งเสริม เผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 

นายปาณัสม์ ปลอดมีชัย  
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเชิดชูครูช่าง สายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์  

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  
59 ม. 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290  
โทร. 098-795-6525 ,035-367-054 ต่อ 1356 แฟกซ์ 035-367-051 
E-mail: panus.p@sacict.mail.go.th  

และดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและผลงานได้ที่ www.sacict.or.th  

ภายในวันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2560 
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แบบเสนอชื่อและผลงานเพ่ือการคัดสรร “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจ าปี 2560 

 
1. ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ-นามสกลุ...............................................................................อาย.ุ...........ปี   วัน-เดือน-ปีเกิด.............................. 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................... 
การศึกษา.................................................................................................................................................................. 
ท างานหัตถกรรมด้าน……………………………………………………………………ระยะเวลาในการท างานหัตถกรรม...........ป ี
ช่ือกลุ่ม (ถ้ามี)....................................................................................................จ านวนสมาชิกภายในกลุม่.......... คน 

2. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี…………….หมู่............ตรอก/ซอย................................................ถนน.......................................................... 
ต าบล/แขวง………………………………………………………………………..อ าเภอ/เขต.............................................................      จังหวัด
......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ (บ้าน)................................... 
โทรศัพท์มือถือ................................................E-mail.................................................................................................. 
ID : Line …………………………………………………….Facebook : ………………………………………………………………………… 

3. การท างานหัตถกรรม 

3.1 ประวัติการท างานหัตถกรรม (บรรยายความเป็นมาตั้งแตร่ับการถ่ายทอดจนถึงปัจจุบัน) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
3.2 แนวความคิด/ปรัชญาในการท างาน และความมุ่งหวังในการสบืทอดงานหัตถศิลป ์
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

3.3 แนวความคิดและการสืบสาน หรือสืบทอดภูมิปัญญา 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
3.4 การถ่ายทอดภูมิปญัญา และการพัฒนาการถ่ายทอด (ระบุรูปแบบวิธีการถ่ายทอด/การพัฒนาการถ่ายทอด และผู้รับการถ่ายทอด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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4. ผลงานที่ปรากฎโดยละเอียด พร้อมชื่อผลงาน รูปแบบ ลวดลาย และจุดเด่นของผลงาน 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

5. บรรยายกระบวนการท างาน อุปกรณ์  เคร่ืองมือ วัตถุดิบ พอสังเขป พร้อมแนบรูปประกอบ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

6. ประสบการณ์การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

7. เกียรติบัตร หรือรางวัลที่เคยได้รับ ระบุผลงานที่สร้างชื่อเสียง ได้รับรางวัล 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
8. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นหรือผู้เสนอในกรณีหนว่ยงานหรือบุคคลอื่นเป็นผู้เสนอ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
9. ผู้ติดต่อในกรณีสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 
......................................................................................................โทรศัพท์................................................................. 
 

                                                                ลงช่ือผู้เสนอ.................................................................... 
                                                                          (........................................................................) 
                                                                         วันท่ี.................................................................... 

 
 
 ข้อมูลผู้เสนอ : (ในกรณีหน่วยงาน หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้เสนอ) 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................................ต าแหน่ง ............................................................
หน่วยงาน ................................................................... .........................................................................................  
ที่อยู่........................................................................................................................................ .............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
โทรศัพท์.............................................................E-Mail…………………………………………………………………………………… 


