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ที่ปรึกษา :….
 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
 ผศ.ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ประจาเดือน

มกราคม

๒๕๖๐

งานราตรีศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต

บรรณาธิการ :….
 ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กองบรรณาธิการ :….
 นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
 อาจารย์ประพล จิตคติ
รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย
 อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
 ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
รองผู้อานวยการฝ่ายหอศิลปะและวัฒนธรรม
พิสูจน์อักษร :….
 นางสาวสุวลัย อินทรัตน์
 นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงาน "ราตรีศรี
สักทอง ฉลองบัณฑิต" หนึ่งความสาเร็จ หนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KPRU ในชุดการ
แสดง "ราอวยพร" โดย อาจารย์ กลุ่ม วิชานาฏศิ ลป์ แ ละการละคร คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร

วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐

ออกแบบและเขียนข่าว :….
 นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
สถานที่ติดต่อ :….
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดกาแพงเพชร ๖๙ หมู่ ๑ ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑
แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘
https://www.facebook.com/culturekpru

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิม
พระเกี ย รติ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด งานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ
พิพิธภัณฑสถานกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ไม่ได้เปิดให้เฉพาะ
เด็ ก ๆที่ เ รี ย นในชุ ม นุ ม นาฏศิ ล ป์ ศู น ย์ จ ริ ย ศึ ก ษา สธ ก าแพงเพชรเท่ า นั้ น ซึ่ งเด็ ก เยาวชน
ประชาชนภายนอกก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้

๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
งานแถลงข่าวนิทรรศการ
ราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓

วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

เมื่อ วัน ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ สานัก ศิลปะและวัฒ นธรรม
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นตัวแทนวาง
พานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะเนื่องใน“วันพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช” ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการ จังหวัดกาแพงเพชร
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร จัดงานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชร
วิชาการ ครั้งที่ ๑๓ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการ
แสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒
มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดย รศ.สุ วิ ทย์ วงษ์ บุ ญมาก อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร เป็ นประธานการจั ดงานแถลงข่ าว พ ร้ อ ม ด้ ว ย
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.พิสมั ย รบชนะชัย
พูลสุข หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณบดี ๕ คณะ ให้เกียรติ
และชี้แจงรายละเอียดการจัดงานให้กับสื่อมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร
อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมงานแถลงข่าว
ในครั้งนี้

พิธีเปิดงาน "นิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ"
ครั้งที่ ๑๓

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน"นิทรรศการ
ราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ" ครั้งที่ ๑๓ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน”และ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ
ชั้น ๑ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์งานดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
นิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เวทีกลาง หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้
ประกอบด้วย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ นักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง และนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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๓

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ ในงานราชภัฏ
กาแพงเพชรวิชาการครั้งที่ ๑๓ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เวทีกลาง (หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมให้นักเรียน
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้าง
ความสั มพั น ธ์ ส ร้างเครือข่า ยความร่ว มมือทางด้ านศิล ปะและวั ฒ นธรรมอีกด้ ว ย ซึ่งงานในครั้ งนี้มีทั้งคณะนักแสดงนานาชาติ และเครื อข่า ย
ภายในประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้
เครือข่ายต่างประเทศ
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สาธารณรัฐตุรกี - สาธารณรัฐคาซัคสถาน - สาธารณรัฐประชาชนจีน
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเบีย - สาธารณรัฐอินเดีย เครือข่าย
ภายในประเทศ
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๔ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

โดยนอกเหนือจากการแสดงแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มอบของที่ระลึก
ให้กับคณะนักแสดง และ รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นใหกับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า คณะนักแสดงจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Workshop) ส่วนในภาคค่า เป็นการแสดงจาก
คณะนักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศ การเต้น Street Dance จากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ศูนย์จริยศึกษา สธ การแสดงจากนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา และโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และการประกวดนางไห ซึ่งในการประกวดนางไหในครัง้ นี้ ได้รับเกียรติจาก อ.จารุวรรณ คงเผ่าพงษ์ อ.นพวรรณ เพชร
รัตน์ และอ.ปิยะดา พรหมอินทร์ ครูชานาญการพิเศษ และ อ.สถาปัตย์ เรียงปาน อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การจัดประกวดครั้งนี้ และ
ผลการประกวดจากผูเ้ ข้าประกวด ๑๒ คน รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐริกา ไชยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
รางวัล
รองชนะเลิ ศอัน ดับ ๑ นางสาวฐัม พิต า อินตา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รางวั ลรองชนะเลิศ อันดั บ ๒
นายอาทิตย์ กมุลทะรา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ นางสาวพิทยารัตน์ ทองวิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร และนางสาวอรณิช เทพนิกร คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง
และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ น.ส.สุ
วลัย อินทรัตน์ หัวหน้าสานักงานสานักศิลปะฯ และ น.ส.จีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว เจ้าหน้าที่ประจาสานัก
ศิ ล ปะฯ เป็ น ผู้ แ ทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการและคณะกรรมการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร
ประจาปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร

ประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๐

สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม และ น.ส.ธฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลาปางเวียงทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอีกด้วย

๖ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดกาแพงเพชร
.

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสานักงานพื้นที่พิเศษอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–กาแพงเพชร (อพท.๔) จัด “การประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ ” ขึ้น ซึ่งในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถานที่ในการจัดการประกวด “นาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ” โดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจ
วิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และได้รับเชิญให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏยประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึ กษา ได้แก่ ระบาชากังราว และระบากาแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน์ และการประกวดดุริ ยางคศิลปะระดับประชาชนทั่วไป โดยเน้ น
ศิลปะการแสดงประจาท้องถิ่น ได้แก่ รากลองยาวพื้นบ้าน เพื่อสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมและมูลค่าการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลก
ผลการประกวด ประเภทนาฏยประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม (ระบาชากังราว)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร (ระบาชากังราว)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา (ระบาชากังราว)
และ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม (ระบากาแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน์)
- รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนนาบ่อคาวิทยาคม และ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ (ระบาชากังราว)
ผลการประกวด ประเภทดุริยางคศิลปะ ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ คือ กลองยาว โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ กลุ่มร่มสักทอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
- รางวัลชมเชย คือ ชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลปากดง และ กลองยาวหนองหญ้ามุ้ง
- รางวัลขวัญใจ คือ กลองยาวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลทรงธรรม

