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Making a Thai Flower Garlang

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญ ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอความอนุเคราะห์
วิทยากร โดยได้เรียนเชิญ คุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ในการบรรยายและสาธิตการร้อยมาลัยให้กับชาวต่างชาติ
โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ไ ด้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง และสั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมไทยความชื่ น ชมกั บ ประเพณี ไ ทย
ซึ่งบรรยายในหัวข้อเรื่อง Making a Thai Flower Garlang

กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรแสดง แสง-สี-เสียง
งำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่ อ วั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
การแสดง แสง-สี-เสียง งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
กาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกลีบจาปา
ชั้น ๒ ศาลากลางจัง หวัดกาแพงเพชร โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธาน
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กำรประชุมเตรียมกำรแสดงรำพุทธบูชำเพื่อถวำยสักกำระพระบรมธำตุเจดีย์
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ าส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และนางชนิ ก า ศรี ว รรธนศิ ล ป์ ผู้ จั ด การ
พิพิธภั ณฑสถานจัง หวัด กาแพงเพชร เฉลิมพระเกี ยรติ เข้าร่ วมการประชุมเตรีย ม
การแสดงราพุทธบูชาเพื่อ ถวายสั กการะพระบรมธาตุเ จดี ย์ เนื่องในงานประเพณี
นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชรโดยมี
นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธาน
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

วันเด็กแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พิ พิธ ภั ณ ฑสถานจั ง หวัด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส านั ก ศิ ลปะและวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ ซึ่งในเวลา ๐๙.๔๐ น. ประธานในพิธีโดย รศ.สุวิทย์
+
วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นท่านประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะฯ
เข้าถวายสัง ฆทานพระภิกษุสงฆ์ จานวน ๕ รูป และถวายสั กการะพระโสภณคณาภรณ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานจัง หวั ด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เนื่องในวันปีใหม่) เวลา ๑๑.๐๐ น. ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกล่าว
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ และแจกของให้กับเด็กและเยาวชน

กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง งำนประเพณี นบพระ-เล่นเพลง
เมื่อวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถาน
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ และนางจั น ทนา คุ้ ม กล้ า เจ้ า หน้ า ที่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการจัดงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และ
งานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธาน
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

กำรแข่งขันกีฬำ "รวมใจเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่ วมการแข่ ง ขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจาปี ๒๕๖๑
ณ อาคารแข่งขันกีฬาในร่ม (ฟุตซอล) โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี และการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท ประกอบด้วย ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล
ทีมผสม บาสเกตบอลชาย และแชร์บอล ส่วนในภาคค่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ "พันธ์ผูกและผูกพันธ์" ประจาปี ๒๕๖๑
ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จดั การแสดงในชุด "ฟ้อนแพน"
ซึ่งนักแสดงคือ นางสาวอาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์ อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอัง กฤษ และอาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี
อาจารย์ประจากลุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ทาบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน ๙ รูป จากวัดป่าสมเด็จชัยรังษี โดยมี ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ผู้อานวยการสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่ง ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติร่วมพิธีและทาบุญถวาย
ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย

งำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สานักงาน
สุโขทัย ขอความอนุเคราะห์การแสดงในชุด “ระบาชากังราว” เพื่อแสดงในงานแถลง
ข่ า วการจั ด งานประเพณี น บพระ-เล่ น เพลง และงานกาชาดจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
ประจาปี ๒๕๖๑ ณ หมู่ บ้ านภาคเหนื อ งานเทศกาลเที่ ย วเมื อ งไทย สวนลุม พิ นี
กรุงเทพฯ ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร
และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กำรประชุมหำรือแนวทำงควำมร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับพื้นที่
เมื่ อ วัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ อ านวยการส านัก ศิ ลปะและวัฒ นธรรม
มอบหมายให้ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และนางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อานวยการสานั กศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับพื้นที่
ในการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม อพท.๔ สานักงานพื้นที่
พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร

พิธีเปิดกำรประชุมเหล่ำกำชำดจังหวัด ภำค ๘

เมื่ อวั นที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ส านั กงานเหล่า กาชาดจั ง หวั ดก าแพงเพชร ขอความอนุ เคราะห์ การแสดงในพิ ธีเ ปิ ด
การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๘ (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกาแพงเพชร
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด "ระบาชากังราว"
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

กิจกรรมอบรมกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ระบบ E-RMS)
เมื่ อ วัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ อ านวยการส านัก ศิ ลปะและวัฒ นธรรม
มอบหมายให้ อาจารย์ ว นั ส นั น ท์ นุ ช นารถ และนางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เข้ า ร่ ว มกิ จ การอบรมการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง (ระบบ E-RMS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น ๕ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งจัดโดย
สานักประกันคุณภาพศึกษาและสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งำนรำชภัฏกำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งที่ ๑๔

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร
และบุคลากร สานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดงานราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๔ "สร้างโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมยังร่วมจัดนิทรรศการในงานราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๔ ในครั้งนี้ด้วย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๕

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว
(Service Design)
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจ าส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และนางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้อ านวยการสานั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม เข้า ร่ว มการอบรมเชิ ง ปฏิบัติ การการออกแบบ
ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Service Design) ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ง จัดโดยส านักงานพื้นที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร (อพท.๔)

โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม

0

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย ชุดสวัสดิรักษา ในระหว่าง
วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม และนายศักดา
จงพัชราคม เจ้าของห้องเสื้อคิวท์กูตูร์ จังหวัดกาแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายในแต่ละยุคสมัย เรื่องราวเกี่ยวกับการตัดเย็บผ้ารวมไปถึงผ้าชนิดต่างๆจากนายศั กดา จงพัชราคม และ
เรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทย การแต่งกายผ้าไทยชุดสวัสดิรักษาของผู้คนในสมัยก่อน จาก ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรควำมรู้

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วั ฒ นธรรม มอบหมายให้ อาจารย์ พิ ม พ์ น ารา บรรจง และ
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้ อานวยการสานั กศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม การติดตามความก้าวหน้าการจัดการ
ความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น ๒ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เพื่ อ การจั ด การความรู้ ระดั บ ศู น ย์ / ส านั ก /
สถาบัน/กอง บรรลุตามแผนฯ

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียน
รวมไทยพั ฒ นา๒ จั ง หวั ด ตาก จ านวน ๘๒ คน
เข้ามาทัศนศึกษาในส่วนของพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย
ห้ อ ง ชาติ พั น ธุ์ วิ ทยา ห้ อ ง ปร ะ วั ติ ศ าสตร์ เ มื อ ง
กาแพงเพชร และห้องการแต่งกายสวัสดิรักษา

