กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพช่างศิลปหัตถกรรมไทยและช่างฝีมือ ประจาปีงบประมาณ 2565
จัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2564 มาตรา 8 (5) ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการสืบสาน ส่งเสริม
คุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางาน
ศิลปหัตถกรรมไทย สานักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก จึง
ได้จั ดกิ จกรรมสื บสานงานหั ตถกรรมผ่ านครูสู่ เยาวชน โดยมุ่งเน้ นการส่ งต่อองค์
ความรู้ เทคนิ คและแนวคิ ดในการสร้างสรรค์ งานศิ ลปหั ตถกรรม ให้ แก่ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้นาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนและสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดต่อไปยังเยาวชน กลุ่มผู้สนใจ เพื่อพัฒนาต่อยอด
งานศิลปหัตถกรรมในการสร้างอาชีพต่อไป โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
พั ฒ นารู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์ ศิ ล ปหั ตถกรรมที่ ได้ รั บความนิ ยมในปั จจุ บั น อาทิ ผ้ า
จักสาน ผ่านการถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

หลักการและเหตุผล

:

วัตถุประสงค์

: 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจาก สศท.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทักษะและประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม
2. เพื่อเพิ่มทักษะการทางานศิลปหัตถกรรมให้กับเครือข่ายบุคลากรด้านการศึกษา
ให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดสอนต่อยังเยาวชน
ผู้สนใจ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรม ในการสร้างอาชีพต่อไป
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการอนุรักษ์ สืบ
สานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม ในการ
พัฒนาและการรังสรรค์งานให้มีความร่วมสมัย
4. เพื่ อ สร้ างการรั บ รู้ ถึ งบทบาทของ สศท. ในการอนุ รั ก ษ์ สื บสานภู มิ ปั ญ ญา
ส่งเสริมและพัฒนางานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าหัตถศิลป์ไทย

รูปแบบกิจกรรม

: 1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ พัฒนาเทคนิค ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ งานศิลปะ และงาน
ศิลปหัตกรรม ให้แก่ครูโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา หรือ สมาชิก สศท.
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ แบ่งเป็น 4 ฐาน ดังนี้
- ฐานที่ 1 ฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการมัดและย้อมสีธรรมชาติ”
วิทยากร/ผู้ถ่ายทอด : ครูนิทัศน์ จันทร ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2564
งานผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และทีมวิทยากร
- ฐานที่ 2 ฝึกปฏิบัติ “งานตัดกระดาษ”
วิทยากร/ผู้ถ่ายทอด : น.ส.ปอลิณ หยุ่นตระกูล ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม
ปี 2559 งานตัดกระดาษ และทีมวิทยากร

- ฐานที่ 3 ฝึกปฏิบัติ “งานจักสาน”
วิทยากร/ผู้ถ่ายทอด : รศ.วาสนา สายมา สมาชิก สศท.
งานจักสานไม้ไผ่ และทีมวิทยากร
- ฐานที่ 4 ฝึกปฏิบัติ “งานหัตถกรรมของใช้ จากวัสดุที่หลากหลาย
(ผ้า จักสาน และหนัง)”
วิทยากร/ผู้ถ่ายทอด : นางสุชฎา คล่องนักรบ สมาชิก สศท. และทีมวิทยากร
3. ประเมินความพึงพอใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนา
งานหัตถกรรมจากผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งรับผลงานจากการฝึกปฏิบัติไป
เป็นตัวอย่างในการพัฒนางานต่อไป
4. มอบใบรับรองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม

: วันที่ 1 – 3 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

: ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

: ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า 80 คน

รับสมัคร

: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565
หรือสมัคร Online ที่ www.sacit.or.th
หรือ QR Code รับสมัคร

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม : นางสาวปัทมา ตลับทอง โทร. 08 9105 0407
กรุณาติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สานักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
โทร. 0 3536 7054-9 ต่อ 1337 สายด่วน 1289
โทรสาร 0 3536 7050-1
Website : https : //www.sacit.or.th
e-mail : pathama.t@sacit.or.th

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
“กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน” ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2565
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………….……………………
โทรศัพท์ ………………………………….…………………. โทรสาร …………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………….………………………………………………………..
โรงเรียน …………….………………………………………………………………………………………………………………..
จังหวัด …………………………………………………… วิชาที่สอน .................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………….……………………
โทรศัพท์ ………………………………….…………………. โทรสาร …………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………….………………………………………………………..
โรงเรียน …………….………………………………………………………………………………………………………………..
จังหวัด …………………………………………………… วิชาที่สอน .................................................................
3. ต้องการที่พักสาหรับการอบรมครั้งนี้หรือไม่
 ต้องการที่พัก

 ไม่ต้องการที่พัก

4. แจ้งความประสงค์ในการเข้าพัก หากต้องการพักคู่กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล
…………………………………………………………………….…………………………............……………………………..
(SACIT ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักให้กับผู้เข้ารับการอบรม กรณีไม่ระบุชื่อผู้ที่จะพักด้วย)
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่เบอร์โทรสาร 035-367-051
หรือสมัคร Online ที่ www.sacit.or.th หรือ QR Code
ผู้ติดต่อประสานงาน
นางสาวปัทมา ตลับทอง โทร. 089-105-0407
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก สานักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
เลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 0 3536 7054 Fax : 0 3536 7051 หรือ Call Center 1289
E-mail : pathama.t@sacit.or.th

QR Codeรับสมัคร

