-9

จดหมายข่าว Newsletter

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
Art and Culture Center

Kamphaeng Phet Rajabhat University

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

ประจาเดือน

ตุลาคม
๒๕๖๐

พิธีเปิดป้ายถวายความอาลัยด้วยสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

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

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญ
ประจาสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรพิพิธภัณฑสถานจัง หวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายถวายความอาลัย ด้วยสานึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร และมอบทุนเพื่อการจัดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ โดยมีพระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอาเภอเมืองกาแพงเพชร
รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณ
หน้าประตูสะพานโคม อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญ
ประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรพิพิธภัณฑสถานจัง หวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดี ทัศน์ทางไกล
(Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมกลีบจาปา ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มอบหมายให้ ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เข้าร่วมพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ของหน่วยงานและประชาชน
เพื่ อ ใช้ ใ นพิ ธีถ วายดอกไม้จั นทน์ข องประชาชนในส่ ว นภูมิ ภาค ในงานพระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกาแพงเพชร ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และงานอานวยการ
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวั ฒ นธรรม มอบหมายให้ รองผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และงานอานวยการ พิธีถวาย
ดอกไม้ จั น ทน์ใ นส่ วนภูมิ ภาค ในงานพระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช จั ง หวั ด ก าแพงเพชร
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร

พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
จัดการแสดงในพิธีพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประดิษฐานภายในเมรุมาศจาลองประจาจังหวัดกาแพงเพชร ณ สนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ซึ่งการแสดงใน
ชุด “ระบาดาวดึง ห์ ” นักแสดงโดย อาจารย์อโณทัย ส้มอ่า อาจารย์ประจาวิชานาฏศิลป์ไ ทย และนางสาวกัญ ญาณัฐ จันทวงษ์
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

พิธีบาเพ็ญกุศลทาบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธีบาเพ็ญกุศลทาบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี ณ พิพิธภัณฑสถานจัง หวัดกาแพงเพชร โดยมีพระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต และ รศ.วิสิฐ ธัญ ญะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ภายในพิธีประกอบด้วยพิธี ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน ๑๙ รูป โดยมีคุณศิวะ แสงมณี
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการ นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุ ศล จากนั้นเป็นพิธีมอบ
ทุนการศึกษา “ทุนน้าพระทัยสมเด็จพระสังฆราช” ให้เยาวชนที่ชนะการประกวดเขียนบทความสานึก ในพระมหากรุณ าธิ คุ ณ
เรื่ อ ง “แนบภาพไว้ ที่ อ ก ย าภาพไว้ เ หนื อ เกล้ า ” ทุ น ละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๘ ทุ น และพิ ธี ส ดุ ดี เ ชิ ญ ชู พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการฝึกอบรมการจัดทาระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทาระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์
ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่
๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร โดยมี คุ ณ บุ ษ ยมาส แสงเงิ น ผู้ อ านวยการ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายใน
การอบรมครั้งนี้
ภาพจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๔ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
แถลงข่าวงานมหรสพสมโภชเนื่องในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญ
ประจาสานักศิ ล ปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้บริหารสานัก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ออกรายการวิทยุ อสมท.กาแพงเพชร เพื่อแถลงข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหรสพสมโภชเนื่ อ งในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อการดาเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวั ฒ นธรรม มอบหมายให้ ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ประจาสานักศิ ล ปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้บริหารสานัก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม บุ ค ลากรพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อการดาเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับ
งานพระบรมศพฯ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๐ และคณะกรรมการด าเนิน งานพิธี ถวาย
ดอกไม้จันทน์ฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

ประชุมหารือระหว่างกองอานวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางจันทนา คุ้มกล่า เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างกองอานวยการ
ร่ วมงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ของกระทรวงมหาดไทยกั บ จั ง หวั ด
ณ ห้องประชุมกลีบจาปา ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร ชั้น ๒ ผ่านระบบ Video
Conference จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

ส่งมอบดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับมอบดอกไม้จันทน์จากสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกาแพงเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๕

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดกาแพงเพชร
ณ พระเมรุมาศจาลอง สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
จังหวัดกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดย สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของเวทีกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร โดย สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร และโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม จัดการแสดงมหรสพ
สมโภชเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ การบรรเลง
วงปี่พาทย์นางหงส์ประโคมย่ายาม การขับร้องเพลงจากผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ที่จัดขึ้นในวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร การขับร้องเพลงประสานเสียง การบรรเลงเพลงวงออร์เคสตราเครื่องสาย
การแสดงชุด “ระบาชากังราว” การแสดงหุ่นกระบอก เป็นต้น

๖ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

และในส่วนของหน้าพระเมรุมาศจาลอง การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ได้แก่ การแสดงระบาถวายอาลัยน้อมดวงใจส่งเสด็ จสู่ สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจ ตราบเท่านิรันดร์ นักแสดงโดย นักเรียน อาจารย์
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม บรรเลงดนตรีโดย วงปี่พาทย์มอญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
การแสดงระบากิ่งไม้ เงินทอง นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย วงดนตรี
ไทย โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม การแสดงโขนหน้าไฟ ตอน พระรามตามกวาง และตอน ยกรบ นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์ จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย วงดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร การแสดงระบาชากังราวน้อมเกล้า
ถวายพ่อของแผ่นดิน ธ คือดวงใจไทยทั่วหล้า นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร นักศึกษา
ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ และ
ศิษย์เก่าชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย วงดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นต้น
ภาพจาก : Suppawit Jintasumet , โสตทัศนวัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

