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ที่ปรึกษา :….
รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผศ.ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา

ประจาเดือน

กันยายน

๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

บรรณาธิการ :….
ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กองบรรณาธิการ :….
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
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
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑๐๔/๕ ถนนปิ่นดาริห์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร. ๐๕๕ - ๗๑๒๙๑๙
แฟกซ์ : ๐๕๕ - ๗๑๒๙๑๘
เว็บไซต์ https://acc.kpru.ac.th/rtmuseum/
https://www.facebook.com/ruanthaimuseum

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีไ หว้ครูและครอบครูน าฏศิ ล ป์ ไ ทย
ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และ ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง
เป็นครูผู้ประกอบพิธี

มหกรรมชิม ช๊อป เที่ยวของดี ๔ จังหวัด @ ชากังราว

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ในงาน
มหกรรมชิม ช๊อป เที่ยวของดี ๔ จังหวัด @ ชากังราว ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม
ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยานจังหวัดกาแพงเพชร

๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประชุมคณะกรรมการ
การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อานวยการสานั ก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มอบหมายให้ ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑
ส านั ก งานงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง งาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๘ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชุมงาน “ชากังราว นครแห่งศิลป์”

ปฐมวัยสุขสันต์ รักกันตลอดกาล

เมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มอบหมายให้
น.ส.ธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์
ฟื้ น ฟู สื บ สาน ศิ ล ปวั ฒ นธรรม “ชากั ง ราว นครแห่ ง ศิ ล ป์ ”
ณ ห้องประชุมธามรงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร

เมื่ อ วั น ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๖๐ ส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ร่วมแสดงในงานปฐมวัยสุขสันต์ รักกันตลอดกาล
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชา
การศึ ก ษาปฐมวั ย คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ก าแพงเพชร ซึ่ ง จั ด การแสดงในชุ ด "ระบ ากฤดาภิ นิ ห าร"
โดยนักแสดงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และนักเรียนศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

ภาพจาก : คุณศุภชัย ศรีงาม

กิจกรรมนาเสนอเส้นทางท่องเที่ยว "ลองเล่น เช่นช่างสิปป์หมู่"

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ บริษัท ฮิล แอนด์ เดียร์ จากัด ได้จัดกิจกรรมนาเสนอเส้นทางท่องเที่ยว "ลองเล่นเช่นช่างสิปป์หมู่"
โดยขอความอนุเคราะห์สถานที่ภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จากสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดงาน
ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การเสวนา การแสดงงานของศิลปินแขนงต่าง ๆ และการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กาแพงเพชร ในชุด “ระบาชากังราว” และ “ระบาสวัสดิรักษา” ซึ่งในการเสวนานั้น ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญ
ประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย
โดยในการจัดงานครั้งนี้ ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม และรองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอีกด้วย

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
เพื่อดาเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อานวยการส านัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มอบหมายให้ ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา
ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจ าส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และนางจั น ทนา คุ้ ม กล่ า
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
อ านวยการเพื่ อ ด าเนิ น การอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ งานพระบรมศพฯ และ
คณะกรรมการดาเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

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

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ผู้อานวยการสานัก ศิ ล ปะ
และวั ฒ นธรรมพร้ อ มด้ ว ย ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อานวยการ
และบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา
ชั้น ๘ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๖ ประจาปี ๒๕๖๐ (รอบชิงชนะเลิศ)

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ
“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๖ ประจาปี ๒๕๖๐ ในการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ได้ผ่านรอบคัดเลือก
เป็นตัวแทนภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๖ ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ ควบคุมการฝึกซ้อม โดย
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ และ น.ส.สุวลัย อินทรรัตน์ ซึ่ง ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ นักศึกษาที่เข้าร่วม
การประกวด ได้แก่
๑. นายนเรศ ยิ่มโรจน์
ชั้นปีที่ ๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
๒. น.ส.พิทยารัตน์ ทองวิเศษ ชั้นปีที่ ๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
๓. น.ส.ขนิษฐา ศรีอารักษ์
ชั้นปีที่ ๒ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
๔. น.ส.ตติยา ทองเครือ
ชั้นปีที่ ๒ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

๔ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
การเสวนา... นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมที่งดงาม
และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชากังราว นครแห่งศิลป์"

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจัง หวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมการเสวนา... นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมที่งดงาม กับมุมมองคนกาแพงเพชร โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ของงานประเพณี
นบพระเล่ น เพลงกั บ วั ฒนธรรมอั นงดงาม ในสายตาและมุ ม มองของคนก าแพงเพชร และในโครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชากังราว นครแห่งศิลป์" สานักศิลปะและวัฒนธรรมนาการแสดงนาฏศิลป์ร่วมแสดงบนเวที โดยนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร ขับร้องโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจาสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ รองผู้อานวยการฝ่ายเครือข่ายและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม และบรรเลงดนตรีโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พิธีแสดงมุทิตาจิต

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้
อาจารย์ วิ ษ ณุ เ ดช นั น ไชยแก้ ว อาจารย์ ป ระจ าฝ่ า ยวิ จั ย
ทางวั ฒ นธรรมและจั ดหารายได้ ส านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาโครงการ
รองรั บ งบประมาณแบบบู ร ณาการตามยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดาเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ขอความอนุ เ คราะห์การ
แสดงชุดราอวยพรในพิธีแสดงมุทิตาจิต “ปลายทางแห่งแสงเทียน
สู่ วั นเกษี ยณที่ ภาคภู มิ ” แด่ ผู้ อ านวยการกองพั ฒนานั กศึ กษา
เนื่องในวาระเกษี ยณอายุ ราชการ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น ๓
อาคารกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
โดยจัดการแสดงในชุด "ระบากฤดาภินิหาร" ซึ่งนักแสดงเป็น
นั ก ศึ ก ษาชมรมศิ ล ปะการแสดง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร

ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาพจาก : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๕

โครงการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย”

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้ง ที่ ๕ ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑
กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร ควบคุมการฝึกซ้อม โดย นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ และ น.ส.สุวลัย
อินทรรัตน์ ซึ่งผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด ได้แก่
๑. น.ส.มโนชา พัดขา
ชั้นปีที่ ๒ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
๒. น.ส.วิศัลย์ศยา คงพล
ชั้นปีที่ ๒ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
๓. น.ส.อารยา วิทยามุ่งมั่น
ชั้นปีที่ ๒ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
๔. นายธรรมรงค์ ตั่นแก้ว
ชั้นปีที่ ๓ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

งานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกาแพง” ประจาปี ๒๕๖๐

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร จัดการแสดงในพิธีเปิดงานประเพณี
"สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกาแพง" ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานโพธิ์ จังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่ง แสดงในชุด “ราร้องก้องไกลสืบสานงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกาแพง” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร
กาแพงเพชร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และจัดการแสดงบนเวทีกลางในงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และ
ของดีเมืองกาแพง" ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอาเภอ จังหวัดกาแพงเพชร
โดยวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร ซึ่งมีการแสดง
ทั้งหมด ๑๔ ชุดการแสดง อาทิเช่น การแสดงโขน ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ระบาอธิษฐาน ระบาชากังราว ระบาสวัสดิรักษา
การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ใกล้รุ่ง และระบาชุดไทยพระราชนิยม เป็นต้น

๖ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

และวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการแสดงของนักศึกษารายวิชาสุนทรียภาพทางศิ ลปะการแสดง นักศึกษารายวิชา
นาฏศิลป์ไทยและการละครสาหรับครูประถมศึกษา และนักศึกษารายวิชาการแปรรูปวรรณกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งมี
การแสดงทั้ง หมด ๑๕ ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๙ และเพลงที่มี เนื้อหา
เกี่ยวกับพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ และการแสดง ๔ ภาค

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาโครงการตามยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว อาจารย์ประจาฝ่ายวิจัย
ทาง
วัฒนธรรมและจัดหารายได้ และอาจารย์นิฐิณี ทองแท้ หัวหน้า
ฝ่ายภูมิทัศน์ สานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม
เชิง
ปฏิบัติการจัดทาโครงการตามยุทธศาสตร์และแผน
บูรณา
การภาค ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่
๒๒ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่
สอด จังหวัดตาก
ภาพจาก : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

งานแถลงข่าวการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

เมื่ อวั นที่ ๒๕ กั นยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิ พิ ธภั ณฑสถานจั ง หวั ดก าแพงเพชร เฉลิ มพระเกี ยรติ ส านั กศิ ลปะ
และวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏก าแพงเพชร จั ดงานแถลงข่ าวการประกวดขั บร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เพื่ อ เป็ น การน้ อ มส านึ กในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเทิ ด พระเกี ยรติ พ่ อหลวงของแผ่ นดิ น
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการสานักงานพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์อาทิตยา ธานีรัตน์ และ
อาจารย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมกัน
แถลงข่าวการจัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในครั้งนี้

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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โครงการจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกาแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อ มธรรมชาติ แ ละศิล ปกรรมท้ องถิ่น จัง หวัดกาแพงเพชร
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมือง
กาแพงเพชร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ คือ อบรมการจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรม "นครชากังราว" สืบเนื่องจากกิจกรรมที่ ๑ คือ
การเสวนากาหนดเขตแผนที่ทางวัฒนธรรม "นครชากังราว" ซึ่งจัดไปเมื่อ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในช่วงเช้า
เป็นการให้ความรู้เรื่อง การจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรม โดย ผศ.วัลลภ ทองอ่อน ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ และอาจารย์
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นเป็นการกาหนดจุดทาง
ภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่อง GPS พร้อมทั้งเป็นการทัศนศึกษา ณ สถานที่ ที่ไ ด้กาหนดไว้แล้ว ซึ่ง ผู้ที่ให้ข้อมูลประวั ติความเป็นมาและ
ความสาคัญ ของแต่ละสถานที่ คือ อาจารย์สันติ อภัยราช ในช่วงบ่ายเป็นการจัดทาแผนที่ทางภูมิศาสตร์ วิทยากร โดย อาจารย์
วนัสนันท์ นุชนารถ รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปกรรมและภูมิทัศน์ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อานวยการสานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น บุ ค คล
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขา กีฬาและนันทนาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
จั งหวั ดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุ มรั ตนอาภา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร ซึ่งจัดโดย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาแพงเพชร
องค์การบริหารจังหวัดกาแพงเพชร และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาแพงเพชร

พิธรี ับโล่เชิดชูเกียรติ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กั น ยายน ๒๕๖๐ ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้า
ร่วมพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง ได้รับคัดเลือก
เป็ น ผู้ ท าคุ ณประโยชน์ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรม ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๐
ประเภทบุ ค คล ณ หอประชุ ม เล็ ก ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไ ทย
กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

๘ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครบรอบ ๔๔ ปี

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมทาบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ร่วมขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครบรอบ ๔๔ ปี ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๒๙ รูป ณ บริเวณรอบสระปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ ชั้น ๓ อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อเป็นการ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่าน
มีต่อพสกนิกร โดยได้ รับความอุปถัมภ์จาก ทุนนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสัง ฆราชูปถัมภ์ ซึ่ง
การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับประถมศึกษา
๒. ระดับมัธยมศึกษา
๓. ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง”
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และจัดการแสดงในชุด “ราบายศรีสู่ขวัญ”
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

