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สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเยาวชน
นาฏศิ ล ป์ อ าเซี ย น ในระหว่ า งวั น ที่ ๓๑ มี น าคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุม ทีปัง กรรัศมีโ ชติ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ จั ด อบรมหลั ก สู ต รนาฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นให้ กั บ เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
อาเซีย น ได้ ศึก ษาเรีย นรู้ นาฏศิ ลป์ อาเซีย นร่ วมกัน และมีโอกาสแลกเปลี่ย น
เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติจริงด้านนาฏศิลป์อาเซียน

๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โดยวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๑ เป็ น การอบรมนาฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นของแต่ ล ะประเทศ และวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เป็น กิจ กรรมเสวนา “บทบาทนาฏศิล ป์อ าเซีย นเพื่ อส่ ง เสริ มการท่อ งเที่ยวเมื องมรดกโลก” (The Role of ASEAN Dance in
Promoting World Heritage Tourism) ซึ่งมีประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม ได้แก่
๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒. สหพันธรัฐมาเลเซีย ๓. สาธารณรัฐเกาหลี ๔. สาธารณรัฐอินเดีย
และ ๕. ประเทศไทย ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมภายในจังหวัดกาแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ จริยศึกษา
สิรินธร กาแพงเพชร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร
๒. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.๔)
๓. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
๔. อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษำยน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เป็ น “วั นอนุ รักษ์ มรดกไทย” ด้ว ยตระหนั กในพระปรีช าสามารถในด้า น
ศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะ
ทรงเป็นแบบอย่างในการบาเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ ในสาขาต่าง ๆ เช่น
วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ในการสร้างสรรค์และธารงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน

ในภาคเช้า รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัย-เครื่องไทยธรรม และตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง โดยกิจกรรมทาบุญนี้มีชื่อว่า “อิ่มบุญ อุ่นใจ นุ่งไทย ใส่บาตร” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวอาศิรวาท โดย นายศิวะ แสงมณี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย การแสดงพิธีเปิด “ราถวายพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กาแพงเพชร และพิธีมอบเกียรติ บัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๘ โดย พระโสภณคณาภรณ์ ผู้อานวยการ
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
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ในภาคค่า เป็นพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจาปี ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร นายธัชชัย
สีสุวรรณ เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน การแสดงพิธีเปิด “ราฉุยฉายถวายพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กาแพงเพชร พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน โดย นายธัชชัย สีสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร พิธีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนนักแสดงทั้งเครือข่ายภายในประเทศ และเครือข่ายนานาชาติ
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พิธีมอบโล่ให้กับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร ที่มีความมานะ อุตสาหะ ในการสืบสานมรดกไทย ผ่านการฝึกหัดอบรมนาฏศิลป์ไทยต่อเนื่อง
เป็นเวลา ๑๐ ปี และ ๕ ปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา และกิจกรรม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเครือข่ายภายในประเทศ และเครือข่ายนานาชาติ

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรม
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว โดย ชุ ม ชนเทศบาล
เมื อ งก าแพงเพชร ขอความอนุ เ คราะห์
การแสดง ในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
โดยจั ด การแสดงในชุ ด “ร าบายศรี สู่ ข วั ญ ”
ซึ่ ง นั ก แสดงเป็ น นั ก เรี ย นชุ ม นุ ม นาฏศิ ล ป์
ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

งำนแถลงข่ำว “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำยนำไหล
ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาการแสดง
ชุด “ราแม่ศรี” และการละเล่นของเด็กไทย แสดงในงานแถลงข่าว “สงกรานต์
มงคล ก่อพระทราย น้าไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจาปี ๒๕๖๑ ณ เกาะกลาง
แม่ น้ าปิ ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ซึ่ ง นั ก แสดงเป็ น นั ก เรี ย นชุ ม นุ ม นาฏศิ ล ป์
ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร
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๕

กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ประจ าจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรม
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ชั้ น ๓ ศาลากลางจั ง หวั ด ก าแพงเพชร โดยมี นายพิ จิ ต ร
วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธาน
ภาพจาก : สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร

งำน “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย นำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจำปี ๒๕๖๑

สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาการแสดงและการละเล่นของเด็กไทย แสดงในงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทราย น้าไหล
ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เกาะกลางแม่น้าปิง จังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

ถ่ำยทำรำยกำร “คู่ข่ำวเสำร์-อำทิตย์”

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทีมรายการ “คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์” เดินทางมาถ่ายทารายการ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง ๙ MCOT HD หมายเลข ๓๐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ประชาชนกลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์ และท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ โดยเลือกจังหวัด
กาแพงเพชร ในการทารายการสด “คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์” เพื่อรายงานข่าวดังกล่าว
ซึ่งทางรายการได้ขอความอนุเคราะห์จากสานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแสดงชุด “ระบาชากังราว” เพื่อบันทึกภาพ
การแสดงและร่วมพุดคุยในรายการ และใช้สถานที่ภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในการถ่ายทารายการ

๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ทำบุญปีใหม่ไทยสงกรำนต์รำชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ ยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจ าส านั ก ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญปีใหม่ไทยสงกรานต์ราชภัฏ ประจาปี ๒๕๖๑ "สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพอาละวาด" ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร เป็นประธานในพิธีและกล่าวค าอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย นอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วย พิธีทาบุ ญ
วันขึ้นปีใหม่ไทย การประกวดนางสงกรานต์ “๔๐ ปี ยังมีไฟ สวยใสอยู่นะออเจ้า” การแสดง “ระบาพุทธบูชา” โดย นักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร พิธีสรงน้าพระพุทธวิธานปัญญาบดี พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจาปี ๒๖๗๐ และพิธีรดน้า
ดาหัวขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ เมษายน
๒๕๖๑ ณ George Town World Heritage Incorporated ประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความร่วมมือทางการศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๗

โครงกำรจิตอำสำมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชน

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวั ฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวจีรวรรณ ผึ่ง บางแก้ว และ นายปณัย กร ธรรมสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ในกิจกรรม “วันจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย” ซึ่งเป็นมติ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และที่ประชุมมหาวิทยาลัยเอกชน ให้ดาเนินการจัดงาน “วันจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย” ขึ้น
ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้จัดกิจกรรม ณ วัดวังยาง จังหวัดกาแพงเพชร

กิจกรรม “ครูต้นแบบมำรยำทไทย”

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการ
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นางสาว
อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และนางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย” ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ณ ธนาคารธนชาต
อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ เพื่อให้ครูผู้สอนซึ่งถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดมารยาทไทยได้
อย่างถูกต้องต่อเยาวชนของชาติต่อไป

