จดหมายข่าว Newsletter

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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Kamphaeng Phet Rajabhat University
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
University
ที่ปรึกษา :….
รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผศ.ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา

พิธีเปิดงำน “เทศกำลกินกุ้งก้ำมกรำมและ
เกษตรแฟร์กำแพงเพชร”

บรรณาธิการ :….
ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กองบรรณาธิการ :….
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
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 ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาการแสดง
เพื่อแสดงในพิธีเปิดงาน “เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและเกษตรแฟร์กาแพงเพชร”
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

โครงกำรถนนคนเดินเทศกำลอำหำรไทย

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตาบลนครชุมขอความอนุเคราะห์
การแสดงและการละเล่นของเด็กไทย เพื่อแสดงในกิจกรรมโครงการถนนคนเดิน
เทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้ อนยุ ค ) ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ครั้ ง ที่ ๖
ณ บริ เ วณตลาดนครชุ ม (หน้ า ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วผั ด ไทยแม่ สุ ภ าพนครชุ ม )
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งนั กแสดงเป็นนั กเรียนชุ มนุมนาฏศิ ลป์ ศูนย์ จริ ยศึ กษา
สิรินธร กาแพงเพชร

๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
"ชำกังรำว นครแห่งศิลป์"

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ "ชากังราว นครแห่งศิลป์" ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด
“ระบาสี่ภาค” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กาแพงเพชร

โครงกำรจัดทำหนังสือมำรยำทไทย

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทาโครงการจัดทาหนังสือมารยาทไทย
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๒ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ๒.เพื่อจัดทาหนังสือคู่มือ “มารยาทไทย” ที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามหลักมารยาทไทย
เป็นสื่อการศึกษา และอ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนเป็นคู่มือในการปฏิบัติ ฝึกฝน เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้งดงาม ๓.เพื่อเผยแพร่หนังสือ
มารยาทไทยให้กับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ๔.เพื่อเป็นการธารงรักษา
วัฒนธรรมด้านมารยาทไทย อันเป็นรูปแบบปฏิบัติของคนไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย ซึ่งได้จัดพิมพ์ในรูปแบบ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรม
มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทาหนังสือมารยาทไทย และร่วมเป็นแบบถ่ายภาพมารยาทไทยร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร อีกด้วย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
จัด การประชุม ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุ ม ชั้น ๒ ส านักศิ ลปะและวั ฒนธรรม โดยมี
ผศ.ชั ช ชั ย พวกดี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมและกิ จ การ
นักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

กำรประชุมประจำปีภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติฯ

ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์ห รรษา ผู้เชี่ย วชาญประจาส านักศิ ลปะและวัฒนธรรม และนางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดการประชุม ซึ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
กล่าวเปิดการประชุมโดย เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวรายงานการจัดงาน
โดย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และในช่วงพิธีเปิดมีการมอบโล่รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ
ซึ่งนางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

โครงกำรนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการนาเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของ
หลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านการบูรณาการพันธกิจ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และร่วมนาเสนอบนเวที จานวน ๑ เรื่อง และในรูปแบบโปสเตอร์ จานวน ๒ เรื่อง ณ หอประชุม
รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

