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ประจาเดือน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม พฤศจิกายน
Art and Culture Center
Kamphaeng Phet Rajabhat University

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

๒๕๖๐

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย

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 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดง
ในงานแถลงข่ า วการแข่ ง ขั นกี ฬ าชาวไทยภูเ ขา แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ๓๐
"กาแพงเพชรเกมส์" ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว กาแพงเพชร โดยจัดการแสดง
ในชุด “ระบารวมเผ่าชาวเขา” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การประชุมภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มอบหมายให้ นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และนายปณัยกร ธรรมสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วม
การประชุม ภาคีเ ครื อข่ ายการท่ องเที่ย วจัง หวั ดก าแพงเพชร ณ ห้องประชุ ม
โรงแรมเนาวรัตน์ เฮอริเทจ จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งจัดโดย สานักงานพื้นที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร (อพท.๔) องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
งานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ด้ ว ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ขอความ
อนุเคราะห์นักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง ร่วมแสดงในงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขต
ดงโดก กรุ ง เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว โดยจั ด การแสดงในชุ ด
กฤดาภินิหาร ซึ่ง ควบคุมการแสดงโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจ า
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ต้อนรับมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากวัดใหม่เจริญผล จังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดง
ต้ อ นรั บ คณะมู ล นิธิ มนตรี ตราโมทในพระราชู ป ถั ม ภ์ โดยจั ด การแสดงทั้ ง หมด ๒ ชุ ด คื อ ระบ าอธิ ษ ฐาน และระบ าชากัง ราว
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

"ราชภัฏลอยกระทงธารประทีป ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐"

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
กองพัฒนานักศึกษา ให้จัดการแสดง แสง สี เสียงในพิธีเปิดงานลอยกระทง "ราชภัฏลอยกระทงธารประทีป ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐"
ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการแสดงประกอบด้วย ๑.การแสดงเพื่อน้อม
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ และทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และ
ตราประจามหาวิทยาลัย ๒. การแสดงที่ กล่าวถึง ตานานนางนพมาศ ซึ่ง นักแสดงในครั้ง นี้เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

กิจกรรม "ส.ว.ญ. งามแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว"

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมส่ง เสริมวัฒนธรรมหญิงจัง หวัดกาแพงเพชร
(ส.ว.ญ.) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาแพงเพชร และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาแพงเพชร
ได้จัดกิจกรรม "ส.วญ. งามแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว" โดยขอความอนุเคราะห์สถานที่ภายใน
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ จากสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดงาน
ในครั้งนี้ รวมถึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตในหัวข้อเครื่อง
แต่ ง กาย นุ่ ง ห่ ม สมไทย และท าเครื่ อ งว่ า งไทย และขอความอนุ เ คราะห์ ก ารแสดง
โดยจัดการแสดงในชุด “ระบาชากังราว” และ “ระบาสวัสดิรักษา” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร และนักศึกษาชมรมศิิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

ประชุมคณะทางานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน)

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผศ.ดร.พธู ร าไพ ประภั ส สร ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจ าส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม รองผู้อานวยการ และบุคลากรพิพิ ธภั ณฑสถาน
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะ ท าง าน พิ จ าร ณาก ลั่ น ก ร อง โคร ง ก าร / กิ จกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (ด้านการท่องเที่ยว) ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถาน
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ ต้อนรับคณะ
คณะครู แ ละนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ จากโรงเรี ย น
เทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกาแพงเพชร ที่เข้ามาทัศนศึกษา
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
และศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ

๔ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ ๑๐ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ บริเวณวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด “ระบาชากังราว” และ “ระบารวมเผ่าชาวเขา” ซึ่ง นักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร และนักศึกษาชมรมศิิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงการอบรมสัมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดาเนินงานเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแบะศิลปกรรมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามแนวทางการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ซึ่งจัดโดย สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

