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เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์) เจ้าคณะ
ใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมแสดง
มุฑิตาจิต ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗

สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา พร้อมด้วย รองผู้อานวยการ และบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้า
ร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก โดยนาการแสดงชุด ระบาพุทธบูชา “นบพระ-มาฆปุรณมี” เข้าร่วมแสดง ซึ่งบรรเลงดนตรีโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และในพิธีปิดก็เข้าร่วมแสดงกลุ่มภาคเหนือ ชุด “นาฏตะเภรี เจ็ดร้อยปี๋ มิ่งสะหรี ศรีล้านนา”
ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง นักศึกษารายวิชานาฏศิลป์สาหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สธ กาแพงเพชร

แถลงข่าวงาน "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาการแสดงชุด ระบาพุทธบูชา “นบพระ-มาฆปุรณมี” แสดงในงานแถลงข่าว งาน
ประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็ นนั กศึ กษาชมรมศิ ลปะการแสดง มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏก าแพงเพชร และ นั กเรีย นชุ มนุ มนาฏศิล ป์ศู นย์ จริ ยศึ กษา สธ
กาแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
นาการแสดงชุด ราอวยพร แสดงในพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เนื่อง
ในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร
ประจาปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ซึ่ง
นักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ศูนย์จริยศึกษา สธ กาแพงเพชร
บรรเลงดนตรีโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

งานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๐
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดย ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ทธิ์
หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมดนตรี
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ์ และโรงเรียนนาบ่อคาวิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ร่วมแสดง
ใน พิ ธี เ ปิ ด งานประเพณี "นบพระ-เล่ น เพลง และงานกาชาดจั ง หวั ด
กาแพงเพชร" ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระ
บรมธาตุ จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งแสดงในชุดระบาชากังราว โดย นักเรียน
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์และโรงเรียนนาบ่อคาวิทยาคม และในชุด ระบา
พุ ท ธบู ชา “นบพระ-มาฆปุ ร ณมี โดย นั ก ศึ ก ษาชมรมศิ ล ปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริย
ศึกษา สธ กาแพงเพชร
การแสดงเวทีกลางในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงาน
กาชาดจังหวัดกาแพงเพชร" ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอาเภอ จังหวัดกาแพงเพชร
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ นักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง นักศึกษา
รายวิชาสุทรียภาพทางศิลปะการแสดง นักศึกษารายวิชานาฏศิลป์ สาหรับ
เด็กปฐมวัย นักศึกษารายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีและ
นาฏศิ ล ป์ ส าหรั บ ครู ป ระถมศึ ก ษา โปรแกรมวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กาแพงเพชร และเครือข่ายนาฏศิลป์สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
โดย รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร พร้ อ มด้ ว ย ดร.บุ ญญาบารมี สว่ า งวงศ์ อาจารย์ป ระจ า
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ได้ให้เกียรติมาร่วมชมการแสดง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

๔ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๓๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สานักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อานวยการ
บุคลากร สานักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๓๐ รูป ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาหรับโครงการอุปสมบทในครั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ได้เห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเปิดโอกาสให้
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสานึกในพระมหากรุณาธิคุ ณ โดย
การศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ เป็นการบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อุปสมบทพร้อมกัน ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพให้กับนายชวนากร วรินทรโชคถาวร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จัดพิธีทาบุญฉลองพระบวชใหม่ ณ หอประชุม รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต่อจากนั้น
จะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และในวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรม เพื่อสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้ง ๙๙๙ รูป ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และลาสิกขาบท ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗

สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อานวยการ และ
บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ประจาปี
๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์ ” The seventh International Conference on Art and
Cultures in Creative Economy : A Variety of Ethnic Heritage ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นระดั บ นานาชาติ ในการ
เผยแพร่ ค วามก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการของนั ก วิ ชาการ นั ก วิ จั ย
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติ และเพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ และส่ งเสริ ม การน าผลการวิ จั ย ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในช่วงเช้าเป็นพิธี
เปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ และในช่วงบ่าย
มีการลงนาม MOU จากกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และ
ภายในงานยั ง มี ก ารจั ด นิ ท รรศการจากกลุ่ ม เ ครื อ ข่ า ย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ทั้ง ๑๕ สถาบัน อีกด้วย

โครงการแสดงเจตจานง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแสดง
เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และในช่วงบ่าย ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อานวยการ บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมฟังการแสดงเจตจานงฯ โดย รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรและการแสดงปาฐกถา “ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ” โดย ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ณ
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
******************************

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๓๔
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์
หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติเชิญร่วมพิธี
เปิดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๓๔ "พ่อสอนอ่าน" ณ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนี้ สานักวิ ทยบริการฯ ได้ข อ
ความอนุเคราะห์การแสดงในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยจัดการแสดงในชุด
"ราบายศรีสู่ขวัญ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

๖ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผศ.เยาว
ลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม
การประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ประจาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ
ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลาง
จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาแพงเพชร เป็นประธาน

เทศกาลหุ่นโลก กาญจนบุรี
ด้วย มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ร่วมกับ กองพล
ทหารราบที่ ๙ ค่ า ยสุ รสี ห์ จั งหวั ดกาญจนบุรี การท่ องเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย (ททท.) และส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนอื่น ๆ ร่วมกัน จัดเทศกาล Thailand Harmony World
Puppet In Kanchanaburi 2017 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ นธรรมและเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งประเทศ โดย
เทศกาลมีกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ กองถ่ายตานานสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะ
หุ่นต่างชาติ ๔๓ คณะ จาก ๓๐ ประเทศทั่วโลก และคณะหุ่นไทย
จานวน ๒๐ คณะ รวมทั้งสิ้น ๖๓ คณะ เข้าร่วมเทศกาลในครั้งนี้
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร โดย ส านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่างานดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รั ฐ บาลที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ แ ละเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ จึงนานักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานเทศกาล Thailand
Harmony World Puppet In Kanchanaburi 2017 ในระหว่าง
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองถ่ายตานานสมเด็จพระ
นเรศวร จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง นั ก แสดงเป็ น นั ก ศึ ก ษาชมรม
ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และนักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ บรรเลงดนตรีโดย นักศึกษาโปรแกรม
วิ ช าดนตรี ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร

