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ประจาเดือน

เมษายน

๒๕๖๐

ที่ปรึกษา :….
 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
 ผศ.ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการนักศึกษา
บรรณาธิการ :….
 ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
 ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กองบรรณาธิการ :….
 นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
 อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
 อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
 ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
 อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
พิสูจน์อักษร :….
 นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
 นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
ออกแบบและเขียนข่าว :….
 นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
สถานที่ติดต่อ :….
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดกาแพงเพชร ๖๙ หมู่ ๑ ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑
แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘
เว็บไซต์ https://acc.kpru.ac.th/
https://www.facebook.com/culturekpru

ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา พร้ อ มด้ ว ย ผศ.ชั ช ชั ย พวกดี รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะดาเนินงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พธู
ราไพ ประภัสสร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม คนใหม่ และ ส่งมอบตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการค่ ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซี ยน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเข้าค่ายเพื่อฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์อาเซียน และได้ร่วม
แสดงนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่นาฏศิลป์อาเซียน ซึ่งมีประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม ได้แก่
๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม ๕. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๖. สหพันธรัฐมาเลเซีย
และ ๗. ประเทศไทย ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมภายในจังหวัดกาแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กาแพงเพชร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร
๒. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.4)
๓. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจาปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถ ในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบาเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราช
จริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้ง
ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการสร้างสรรค์และธารงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน

ในภาคเช้า รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธี
ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัย-เครื่องไทยธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าว
อาศิรวาท โดย นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร การแสดงพิธีเปิด “ราถวายพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สธ กาแพงเพชร และพิธีมอบเกียรติ บัตรให้นักเรียน ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๗ โดย พระโสภณคณาภรณ์ ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

๔ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ในภาคค่า เป็นพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจาปี ๒๕๖๐ โดย รศ.สุวิทย์ วงษ์ บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน พร้อมกับพิธีมอบเกียรติ
บัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนนักแสดงทั้งเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ และมอบ
โล่ให้กับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กาแพงเพชร ที่มีความมานะ อุตสาหะ ในการสืบสานมรดกไทย ผ่านการฝึกหัดอบรมนาฏศิลป์ไทย
ต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี และ ๕ ปี และกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งาน "วิถีถิ่นวิถีไทย เชื่ อมสายใยสู่อาเซี ยน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก"

การดาเนินการจัด งาน “วิถีถิ่นวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก” และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
๒ เมษายน เฉลิ ม พระเกีย รติ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ระหว่ า งวั น ที่ ๓๑ มี น าคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่
๑. กิจกรรมตลาดอาหารพื้นบ้านเมืองกาแพงเพชร (ตลาดย้อนรอยชากังราว)
๒. กิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดกาแพงเพชร (วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร)
๓. ชมนิทรรศการ “๒๕ ปี มรดกโลกเมืองกาแพงเพชร” (อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร)
๔. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานประณีตศิลป์ ร้อยดอกไม้ แกะสลักผลไม้ (วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร)
โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร
๒. สานักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร (อพท.)
๓. วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
๔. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
๕. วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๕

International Friendship Day at Singapore

สานักศิลปะและวั ฒนธรรม ได้รับหนังสือเชิญจาก Unity Primary School ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
School’s International Friendship Day celebrations. ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ Unity Primary School ประเทศสิงคโปร์
โดยจัดชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมในงานดังกล่าว
******************************

โครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วม
แสดงในโครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค)
ครั้งที่ ๖ ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร โดยจัดการแสดง
ในชุด "ศิลปะการแสดง สี่ภาค" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สธ กาแพงเพชร

******************************

รับการประเมินการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เมื่อวั นที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สานั กศิลปะและวัฒนธรรม
ได้รับการประเมินเรื่องของการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
การบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บริ ห าร ต่อ บุ คลากรของ
มหาวิ ทยาลัย ในโครงการแสดงเจตจ านงการบริ หารงานด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๖ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
การฝึกอบรมมารยาทไทย
การฝึกอบรมมารยาทไทย ตามแบบไทย โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน
๒๕๖๐ ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จังหวัดกาแพงเพชร วิทยากรจาก
กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่
๑. อาจารย์วินยั วรวัตร์
๒. อาจารย์มณฑล ยิ่งยวด
๓. อาจารย์ปัณณภัค บัลลังก์

+

รดนาขอพรพระโสภณคณาภรณ์

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ สานักศิล ปะและวัฒนธรรม นาโดย ผู้ อานวยการสานักศิล ปะและวัฒนธรรม พร้อมด้ว ย
ผู้บริหาร บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กาแพงเพชร ร่วมรดน้า ขอ
พรพระโสภณคณาภรณ์ ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

“การอบรมดนตรีไทย” หลักสูตรระยะสัน
ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม จั ด โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจั ง หวั ด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ "การอบรมดนตรีไทย" หลักสูตรระยะ
สั้ น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ ๒ ๔ - ๒ ๘ เ ม ษ า ย น ๒ ๕ ๖ ๐
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑส ถา นจั งห วั ด ก า แพงเ พชร เฉ ลิ ม พร ะ เ กี ย ร ติ
วิ ท ยา กร โด ย อา จา รย์ อนุ ลั ก ษณ์ อาส าสู้ ร องผู้ อ าน วย กา ร
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และนั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า ดนตรี
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

