
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
โครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งที่ ๒๕ 

(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ) 
ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงละครอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ บรมรำชินีนำถ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 
 

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๕                     (ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ) ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนและบุคคลที่
เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  แสดงออกถึงความจงรักภักดี                         
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการบูรณาการในด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ไทยของ
นิสิต 

การด าเนินงานได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางผู้ด าเนินโคร งการ                 
จึงใคร่ขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา  ณ โอกาสนี้ ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง                 
คณะมนุษยศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินโครงการเพ่ือเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเช่นนี้                       
เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชน ทั้งเพ่ือสืบสานให้ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แก่ชาวไทยต่อไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวอุบลวรรณ  โตอวยพร อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท และมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น จ านวน ๑๙๐ คน  
 ผลการด าเนินโครงการส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ) ครั้งที่ ๒๕ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๑.๔๗ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผู้ด าเนินงานจะได้น าไปปรับปรุงในการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป  
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แบบสรุปโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
รำยงำนสรุปผลโครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งที่ ๒๕ 

(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ) 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประเภทของโครงกำร : โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๑.  ชื่อโครงกำร  โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ครั้งที่ ๒๕ (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
 พระบรมราชินีนาถ) 

    ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง               
๒.  ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอุบลวรรณ โตอวยพร  
    ผู้ประสำนงำน  นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์  
๓.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โทร. ๒๕๒๕    

๔.  หลักกำรและเหตุผล 
เมื่อกล่าวถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ                  

แต่ละชาติ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้อง
มีศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของตนเอง ชาติไทยก็เช่นเดียวกัน ที่มีความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมี
เอกลักษณ์ที่ส าคัญเฉพาะตัวนับเป็นมรดกอันส าคัญที่สร้างความภูมิใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก  
ทั้งนี้เพราะมรดกทางศิลปวัฒนธรรมนอกจากจะมีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงความ
เจริญของประเทศชาติแล้ว ยังเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศอีกด้วยศิลปวัฒนธรรมจะ
เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จะต้องมีการอนุรักษ์ พัฒนาท านุบ ารุงและส่งเสริมเพื่อสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังอย่าง
มีระบบระเบียบ เพ่ือป้องกันการท าลายศิลปวัฒนธรรมของชาติไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม                  
โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อันเนื่องมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่แพร่หลายเข้ามาอย่าง
รวดเร็ว  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มองเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว และเพ่ือเป็น                           
การเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา     
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงได้จัดประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น             
อันเป็นการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนี้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 
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๕. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
2. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
3. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติท่ีดีทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนและบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ 
4. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. เพ่ือเป็นการบูรณาการในด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทยของนิสิต 

๖.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  ครู – อาจารย์ และนักเรียน ในเขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ   
 ๖.๑ เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
  ครู – อาจารย์ และนักเรียน ในเขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ส่งการแสดงเข้า
ประกวดในโครงการ จ านวน  ๑๙๐ คน  

- อาจารย์  จ านวน  ๑๒  คน 
- คร ู  จ านวน  ๒๕  คน 
- นิสิต  จ านวน  ๓๙  คน 
- นักเรียน  จ านวน ๙๒  คน 
- บุคคลภายนอก จ านวน  ๒๒  คน 

 ๖.๒ กิจกรรม/เนื้อหำที่จะด ำเนินกำร 
  การด าเนินการจัดการประกวดการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยแยกเป็น ๒ ระดับ คือ  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
๗.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 ๗.๑ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
  เชิงปริมาณ  : จ านวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ กิจกรรม 
       คือ การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษา และระดับ 
       มัธยมศึกษา 
  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๙๑.๔๗ % 
 ๗.๒ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
  เชิงปริมำณ  : จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๑ โครงการ 

: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๙๐ คน   
  เชิงคุณภำพ  : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ๑๐๐ % 
  เชิงเวลำ       : ร้อยละของโครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา ๑๐๐ % 
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เชิงต้นทุน   : สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
    จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๗.๓ ตัวช้ีวัดประกอบกำรประกันคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. 
ตัวชี้วัดที่ ๑. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 
  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อประชาชน 
 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการ จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 มีการน าผลการประเมินไปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 ๗.๔ ตัวช้ีวัดประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมเกณฑ์ สมศ.  
       (ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
๘.  แผนกำรด ำเนนิงำนตลอดโครงกำร 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ (มีนำคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗) 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวด 
5. ติดต่อคณะกรรมการตัดสิน 
6. ด าเนินโครงการประกวด 
7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

        

 
๙. วันและสถำนที่จัดโครงกำร 
 ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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๑๐.  รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
     ๑๐.๑ งบประมำณที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน  
 ค่ำตอบแทน 

 ๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน   ๓,๐๐๐  บาท 
 ๒. เงินรางวัล      ๑๓,๐๐๐ 

 บาท 
ค่ำใช้สอย 
 ๑. ค่าพาหนะส าหรับกรรมการการตัดสิน   ๒๔,๐๐๐ 

 บาท 
 ๒. ค่าท่ีพักวิทยากร       ๕,๐๐๐   บาท 
 ๓. ค่าเช่าเครื่องแต่งกายส าหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด  
  - ระดับประถมศึกษา    ๒๐,๐๐๐ 

 บาท 
  - ระดับมัธยมศึกษา    ๒๐,๐๐๐ 

 บาท 
๔. ค่าเช่าเครื่องเสียงและไฟ     ๑๕,๐๐๐ 

 บาท 
๕. ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร        ๑,๐๐๐ 

 บาท 
๖. ค่าจ้างพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรการแสดง   ๒๓,๐๐๐ 

 บาท 
๗. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่       ๕,๐๐๐ 

 บาท 
๘. ค่าอาหารและอาหารว่างของผู้เข้าร่วมโครงการ     ๖,๐๐๐ 

 บาท 
ค่ำวัสดุ 
๑. ค่าถ้วยรางวัลพระราชทาน       ๕,๐๐๐  บาท 
๒. ค่าโล่พระราชทาน        ๘,๐๐๐  บาท 
๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์        ๒,๐๐๐  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๑๕๐,๐๐๐ บำท 
      (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
***ทั้งนี้ ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำรไม่เกินงบประมำณ 
 

๑๑.  เงินรำงวัล  



๖ 
 

1. รางวัลที่ ๑  เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อมเกียรติบัตร 

2. รางวัลที่ ๒  เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  โล่พร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัลที่ ๓  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  โล่พร้อมเกียรติบัตร 
4. รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

  
 
 
 
 

๑๒. งบประมำณที่ได้รับในปีท่ีผ่ำนมำ  (งบประมำณแผ่นดิน)  ๑๕๐,๐๐๐  บำท 
๑๓.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ           

1. ประชาชนได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
2. ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งข้ึน 
3. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกซาบซึ้ง หวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ 
5. นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการและพัฒนางานในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านนาฏศิลป์ 



๗ 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ) 

ในวันที ่๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

 
 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.    - ลงทะเบียนรายงานตัวและจับฉลากล าดับการแสดงที่ส่ง    
         เข้าประกวด ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
           พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.    - นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการจัดงาน  
                                    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายเครื่อง 
         ราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  
         พระบรมราชินีนาถ 
๐๙.๑๐-๐๙.๒๐ น.    - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                                    กล่าวรายงานการด าเนินโครงการ  
๐๙.๒๐-๐๙.๓๐ น.    - อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน    

       - พิธีกรกล่าวแนะน าคณะกรรมการ และมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการ 
๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น.        - ร าเบิกโรงถวายพระพรโดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
         ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
๐๙.๔๕-๑๒.๐๐ น.    - การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับมัธยมศึกษา 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    - พักรับประทานอาหาร 
ภำคบ่ำย 
๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.    - ร าเบิกโรงถวายพระพร โดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

         ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๓.๑๕-๑๓.๔๕ น.     - การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษา 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  - ประกาศผลการประกวดนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
       - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โล่รางวัลและถ้วยรางวัล 

   มอบโดยประธานคณะกรรมการจัดงาน 
- น าเสนอการแสดงที่ชนะการประกวดทั้งระดับประถมศึกษา 
   และมัธยมศึกษา  

๑๗.๐๐ น.         - เสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  
                          
 
 

ค ำกล่ำวเปิด 



๘ 
 

โครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  พระบรมรำชินีนำถ) 

ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
ณ  โรงละครอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 
 
 ศิลปวัฒนธรรมไทย คือ สิ่งซึ่งแสดงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม อันเกิดมาจากการรังสรรค์ด้วย
ความชาญฉลาดของบรรพชนไทย แสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะประเทศ  และความมีเอกลักษณ์อัน
ทรงคุณค่ายิ่งแห่งเชื้อชาติตน เพราะนอกจากจะสะท้อนความเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว ยังเป็น
รากฐานความม่ันคงแห่งชาติอีกด้วย 
 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ควรแก่การส่งเสริมสนับสนุนยิ่ง 
เพราะสามารถฝังทัศนคติที่ดีด้านนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชน อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๓ 
พรรษา  
 ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                    
ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ที่สร้างสรรค์งานอัน
ทรงคุณค่าและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  โอกาสนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว  ผมขอเปิด
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ  บัดนี้ 



๙ 
 

ค ำกล่ำวรำยงำน 
โครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
ณ  โรงละครอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 
 
 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งศิลปวัฒนธรรมจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้จักต้องมีการอนุรักษ์พัฒนา ท านุ
บ ารุง และส่งเสริม เพ่ือสืบทอดสู่เยาวชน สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จึงได้จัดการประกวดนาฏศิลป์ไทย
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ขึ้ น 
เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  และทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๘๓ พรรษา  
 ในการจัดงานครั้งนี้มีโรงเรียนในเขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประกวด โดย
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี                     
อาจารย์ อุษา แดงวิจิตร  รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิ เวชกุล  และอาจารย์ อัจฉรา จันที                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีนี อาชายุทธการ ซึ่งอาจารย์ทั้ง ๕ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย                     
จากส านักการสังคีต กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ 
 บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยเปิดกรวยถวายราชสดุดีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   

และในล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ กล่าวเปิดโครงการ
ประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี ๒๕๕๗ ขอเรียนเชิญ 
   



๑๐ 
 

สรุปค่ำใช้จ่ำย 
โครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งที่ ๒๕  

(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ) 
ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ มหำรำชินี มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

งบประมำณที่ได้รับ  ๑๕๐,๐๐๐  บำท   

เอกสำรเบิกงำนกำรเงิน   

๑ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร   

 ๑. อาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี               ๔๐๐  บาท 
 ๒. อาจารย์อุษา แดงวิจิตร             ๔๐๐  บาท 
 ๓. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล             ๔๐๐  บาท 
 ๓. อาจารย์อัจฉรา จันที              ๔๐๐  บาท 
 ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี อาชายุทธการ             ๔๐๐  บาท 

 รวม 
         
๒,๐๐๐  บำท 

๒ ค่ำเดินทำงคณะกรรมกำรฯ   

 ๑  อาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี   
      
๒,๐๔๔.๒๘  บาท 

 ๒.  อาจารย์อุษา แดงวิจิตร 
      
๒,๐๔๔.๒๘  บาท 

 ๓. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล 
      
๒,๐๔๔.๒๘  บาท 

 ๔. อาจารย์อัจฉรา จันที  
      
๒,๐๔๔.๒๘  บาท 

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี อาชายุทธการ 
      
๒,๐๔๔.๒๘  บาท 

 รวม 
    
๑๐,๒๒๑.๔๐  บำท 

    

๓ 
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง (๑๙๑ คน x ๑๘๐
บาท) 

        
๓๔,๓๘๐  บาท 

    

 รวมทั้งสิ้น 
    
๔๖,๖๐๑.๔๐  บำท 

เอกสำรเบิกหน่วยพัสดุ   

๑ ค่ำเช่ำเครื่องแต่งกำย   



๑๑ 
 

 ระดับประถม   

 ๑. ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. ก าแพงเพชร 
          
๕,๐๐๐  บาท 

 ๒. โรงเรียนกวางตง 
          
๕,๐๐๐  บาท 

 ๓. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) 
          
๕,๐๐๐  บาท 

 ๔. โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 
          
๕,๐๐๐  บาท 

 รวม 
        
๒๐,๐๐๐  บาท 

 ระดับมัธยม   

 ๑. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
          
๕,๐๐๐  บาท 

 ๒. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  
          
๕,๐๐๐  บาท 

 ๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๖ 
          
๕,๐๐๐  บาท 

 
๔. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฮือนวัชรพล  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๑๒ (บ้านเอก) 

          
๕,๐๐๐  บาท 

 ๕. ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. (๑) 
          
๕,๐๐๐  บาท 

 ๖. ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. (๒) 
          
๕,๐๐๐  บาท 

 รวม 
        

๓๐,๐๐๐  บาท 

๒ ค่าเช่าเครื่องเสียงและไฟ 
        
๒๐,๐๐๐  บาท 

๓ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร 
          
๓,๐๐๐  บาท 

๔ ค่าจ้างพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์              ๔๕๐  บาท 

๕ ค่าจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดง 
        
๑๔,๐๐๐  บาท 

๖ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 
          
๕,๐๐๐  บาท 

๘ ค่าถ้วยรางวัลพระราชทาน และค่าโล่ 
        
๑๐,๓๐๐  บาท 

๙ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
        
๖๔๘.๖๐  บาท 



๑๒ 
 

 รวม 
   
๑๐๓,๓๙๘.๖๐  บาท 

    

 รวมทั้งสิ้น (งบประมำณ ๑๕๐,๐๐๐ บำท) 
  
๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บำท 

 
เงินรำงวัลกำรประกวด ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท ดังนี้  

- รางวัลที่ ๑  เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลที่ ๒  เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  โล่พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลที่ ๓  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  โล่พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 



๑๓ 
 

สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย ภำควิชำศิลปะกำรแสดง 
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 
ชื่อชุดกำรแสดง  “ราชินยา พัสตราภรณ์” 
รำยละเอียดชุดกำรแสดง 
 การแสดงร าถวายพระพรชุด “ราชินยา พัสตราภรณ์” นี้  สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓
พรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี และเพ่ือใช้เป็นการแสดงเบิกโรงในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เนื้อหากล่าวถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ประพันธ์บทโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม 
 บรรจุเพลงโดย  ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
 ประดิษฐ์ท่ำร ำโดย    อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร 

 
“รำชินยำ พัสตรำภรณ์” 

   แพรวพิลาส สระพราศพร้อย ร้อยด้วยรัก 
  สอดสลัก ถักทอ ก่อเป็นผืน 
  เส้นต่อเส้น เฟ้นสี ฝากฝีมือ 
  ลายต่อลาย สายสื่อ ความเป็นไทย 
   พระแม่เยี่ยม เยือนถิ่นแผ่น ดินสยาม 
  ยลความงาม ผืนผ้า น่าพิสมัย 
  ชุบวิญญาณ บันดาลช่วย ด้วยพระทัย 
  จนบรรเจิด เพริศพิไล ไปแสนนาน 
   สิริกิติ์ สิริโฉม ดุจโคมส่อง 
  พระเกียรติก้อง ปรากฏไกล แผ่ไพศาล 
  ทรงพระเจริญ สิริสวัสดิ์ จิรัฐิตกิาล 
  สุขสราญ เป็นมิ่งขวัญ นิรันดร์เทอญ 
 
หมายเหตุ:  จิรัฐิติกาล อ่านว่า จิ-รัด-ติ-กาน (ท่ีถูกต้องอ่านว่า จิ-รัด-ถิ-ติ-กาน   
  แปลว่า เวลาที่ยั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน คือ กาลเวลาอันยาวนาน  
  แต่ด้วยข้อจ ากัดด้าน จ านวนเสียงในบทกวี จึงอนุโลมให้อ่าน จิ-รัด-ติ-กาน ) 

 
 
 

 



๑๔ 
 

 

 
ร ำเบิกโรงถวำยพระพรโดยนิสิตสำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย กำรแสดงร ำถวำยพระพร 

ชุด “รำชินยำ พัสตรำภรณ์” 
 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 โรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งที่ ๒๕  
(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ) 

 
ระดับประถมศึกษำ 

1. ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
2. โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย 
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ 
4. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จังหวัดพิษณุโลก  

 
ระดับมัธยมศึกษำ 

1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  จังหวัดก าแพงเพชร 
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๖ จังหวัดน่าน 
4. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฮือนวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ 
5. ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. (๑) จังหวัดก าแพงเพชร 
6. ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. (๒) จังหวัดก าแพงเพชร 



๑๖ 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินโครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งที่ 
๒๕ 

(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ) 
ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ 

 
 

๑.  การแสดงต้องเป็นรูปแบบนำฏศิลป์ไทย1 และมีความหมายเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

๒.  จ านวนผู้แสดง ไม่น้อยกว่า ๖ คน  
๓.  เวลาที่ใช้ในการแสดง ๗-๑๕ นาท ี
๔.  การตัดสินพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

     ๔.๑ เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง       
         - บทร้องและการบรรจุเพลงเหมาะสมกับการแสดง ๑๕ 
 คะแนน 
     ๔.๒  การประดิษฐ์ท่าร า     ๓๐  คะแนน 
     ๔.๓  ลีลา จังหวะ และความพร้อมเพรียงของผู้แสดง  ๒๐  คะแนน 
    ๔.๔  เครื่องแต่งกายเหมาะสม    ๒๐  คะแนน 
          ๔.๕  การแปรแถวและการใช้พื้นที่ในการแสดง   ๑๕ คะแนน 
   รวมทั้งสิ้น         ๑๐๐  คะแนน 
 

๕. ต้องเป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่และต้องไม่เคยผ่านการประกวดในโครงการประกวด  
    นาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของทางสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มาก่อน 

๖. การจัดท า CD เพลงส าหรับใช้ในการประกวดโดยเฉพาะ และทางคณะผู้ด าเนินโครงการจะขอ
เก็บ  
CD ไว้  

 
 

 
 
 

                                                           
1 นำฏศิลป์ไทย หมำยถึง ศิลปะการฟ้อนร าไทย หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนร าไทย ทั้งรูปแบบราช

ส านักและนาฏศิลป์พื้นเมือง ที่ประดิษฐ์ข้ึนด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึก
ของผู้ชมให้คล้อยตาม  
 



๑๗ 
 

 
ผลกำรประกวดโครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครัง้ท่ี ๒๕ 

(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ) 
ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ 

 
ระดับประถมศึกษำ 

รำงวัลชนะเลิศ   ได้แก่   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ 
    การแสดงชุด “ฟ้อนถวายปูรณฆะฏะ เฉลิมชนม์พระม่ิงแม่” 
 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  ได้แก่ ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ จังหวัดก าแพงเพชร  
     การแสดงชุด  ร าถวายถวายพระพร  “สดุดีสมเด็จ
     พระแม่ศรีมหาราชินีของปวงชนชาวไทย”  
 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ได้แก่  โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย 
     การแสดงชุด ร าถวายพระพร “ อาศิรวาทสมเด็จ
     พระราชินี” 

 

รำงวัลชมเชย    ได้แก่   โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 
      การแสดงชุด  “สองแควร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชินี” 

 

 
 



๑๘ 
 

ผลกำรประกวดโครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครัง้ท่ี ๒๕ 
(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ) 

ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ 

 
ระดับมัธยมศึกษำ 
   
รำงวัลชนะเลิศ    ได้แก่    ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ  ก าแพงเพชร   
     การแสดงชุด  ร าถวายถวายพระพร “สมเด็จพระราชินี   
     ขัติยะนารีศรีสมัย” 
 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  ได้แก่  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฮือนวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ 
     (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่  
     การแสดงชุด  “ฟ้อนยอขันหย้องบุปผา ปูจาองค์ราชินี 
 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ได้แก่   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
     การแสดงชุด “บุปผามาลี  เทิดพระบารมี พระแม่แห่งชาติ” 
 
รำงวัลชมเชย    ได้แก่   ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ จังหวัดก าแพงเพชร   
     การแสดงชุด  ร าถวายถวายพระพร “พระมิ่งฟ้ามหาราชินี” 

 
 

  



๑๙ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินโครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งที่ ๒๕ 
(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ) 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ 

 
 

1. อาจารย์ตวงฤดี  ถาพรพาสี   นาฏศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากร  
กระทรวงวัฒนธรรม 

2. อาจารย์อุษา แดงวิจิตร   นาฏศิลปิน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร  
กระทรวงวัฒนธรรม 

3. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. อาจารย์อัจฉรา  จันที   วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี อาชายุทธการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



๒๐ 
 

รำยงำนสรุปผลโครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครัง้ท่ี 
๒๕ 

(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ) 
ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ มหำรำชินี มหำวิทยำลัยนเรศวร 
------------------------------------ 

 การด าเนินโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๒๕                     
(ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ)  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘                          
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย และปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนและบุคคล
ที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการบูรณาการในด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์
ไทยของนิสิต 
 ในการด าเนินโครงการครั้งนี้  ได้ด าเนินการจัดการการจัดโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา                  
เข้าร่วมเป็นจ านวน ๔ โรงเรียน และในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วม เป็นจ านวน ๖ โรงเรียน โดยผู้สมัคร
แต่ละโรงเรียนได้ผ่านการฝึกซ้อมการแสดงด้วยความเพียรพยายามอย่างหนักมาเป็นระยะเวลานาน               
ซึ่งถึงแม้จะมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลกลับไป แต่สิ่งที่ทุกโรงเรียนและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกท่านจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว นั่นก็คือประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ อันทรงคุณค่าจาก
ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ส าคัญที่สุดทุกๆ ท่านยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยอีกด้วย  
 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส านักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ  และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ 

1. อาจารย์ตวงฤดี  ถาพรพาสี  นาฏศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากร  
2. อาจารย์อุษา แดงวิจิตร นาฏศิลปิน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร  
3. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. อาจารย์อัจฉรา  จันที วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ 
5. ผศ.มาลีนี  อาชายุทธการ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 ในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ อยู่ในระดับดีมาก  



๒๑ 
 

   รำยงำนสรุปผล 
โครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งที่ ๒๕  

(ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ) 
ในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ มหำรำชินี มหำวิทยำลัยนเรศวร 
--------------------------------------------------- 

 จากการด าเนินโครงการโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
ครั้งที่ ๒๕ (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘   
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา
จ านวน ๒๕๖ ฉบับ น ามาวิเคราะห์และได้ผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน   ๑๙๐ คน 

อาจารย์    จ านวน  ๑๒  คน   
คร ู    จ านวน  ๒๕  คน 
 นิสิต    จ านวน  ๓๙  คน 
นักเรียน     จ านวน  ๙๒  คน 
บุคคลภายนอก (ผู้ปกครอง) จ านวน  ๒๒  คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ๔.๕๑-๕.๐๐ อยู่ในระดับดีมาก   ๓.๕๑-๔.๕๐ อยู่ในระดับดี 
 ๒.๕๑-๓.๕๐ อยู่ในระดับปานกลาง  ๑.๕๑-๒.๕๐ อยู่ในระดับพอใช้ 
 ๐-๑.๕๐      อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

รำยกำรประเมิน  ร้อยละ ระดับ 

๑. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      (เพื่อเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา) 

๔.๗๓ ๙๔.๕๓ ดมีาก 

๒. การประชาสมัพันธ์เหมาะสม ๔.๓๔ ๘๖.๘๔ ด ี

๓. สถานท่ีและระยะเวลาเหมาะสม ๔.๓๔ ๘๖.๘๔ ด ี

๔. ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ ๔.๗๔ ๙๔.๗๔ ดีมาก 

๕.  ตระหนักในคุณค่าของศลิปวฒันธรรม ๔.๒๑ ๘๔.๒๑ ด ี

๖. พึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ ๔.๖๒ ๙๒.๔๒ ดีมาก 

๗. ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป ๔.๗๔ ๙๔.๗๔ ดีมาก 

๘. ไดร้ับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ๔.๘๗ ๙๗.๔๗ ดีมาก 

ผลกำรประเมินในภำพรวมของโครงกำรฯ ๔.๕๗ ๙๑.๔๗ ดีมำก 

 

X



๒๒ 
 

 จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
(ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) ครั้งที่ ๒๕ มีความพึงพอใจในภาพรวม
ของโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ อยู่ในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย คือ ข้อ ๘. ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๗ อยู่ ในระดับดีมาก รองลงมา คือ ข้อ ๔. ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ อยู่ในระดับดีมาก ข้อ 
๗. ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ อยู่ ในระดับดี
มาก ข้อ ๑. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓
 อยู่ในระดับดีมาก ข้อ ๖. พึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒ คิดเป็นร้อยละ
 ๙๒.๔๒ อยู่ในระดับดีมาก ข้อ ๒. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๘๔ อยู่ในระดับดี ข้อ ๓. สถานที่และระยะเวลาเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๘๔ อยู่ในระดับดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๕.  ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ อยู่ในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


