
 

 

 
 
  

 
  



 
 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

เจ้าของ : ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จังหวัดก ำแพงเพชร 
๖๙ หมู่ ๑ ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทร ๐-๕๕๗๐-๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑  

 ที่ปรึกษา : ผศ.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ผศ.ชัชชัย  พวกดี   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม  

และกิจกำรนักศึกษำ  

 บรรณาธิการ : ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผศ.เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

     กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 พิสูจน์อักษร : นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์        
   นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง 

      ออกแบบรูปเล่ม : นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

 ออกแบบหน้าปก :  นำยปณัยกร  ธรรมสอน 
 

  



 

 

ค าน า 

 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร และโครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้
ด ำเนินงำนนอกแผนปฏิบัติรำชกำร โดย โครงกำร/กิจกรรม ท่ีนอกแผนปฏิบัติรำชกำรจะแบ่งเป็น ๓ ข้อ ได้แก่
๑.โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีด ำเนินกำร ๒.โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีเข้ำร่วมกับเครือข่ำย และ ๓.กำรให้บริกำรงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และรวมไปถึงกำรด ำเนินงำนของหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
ก ำแพงเพชร โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งระยะเวลำกำรด ำเนินงำนต้ังแต่
วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐       
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้สนใจท่ัวไปเป็นอย่ำงดี  

 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร) 
                                                                             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

                                                                                



 
 

 

สารบัญ 
 
ส่วนที่ ๑ เก่ียวกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม      ๑ 
 ประวัติควำมเป็นมำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     ๒ 

ประวัติควำมเป็นมำของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  ๓ 
ประวัติศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร       ๔  
ศูนย์รวบรวมสำยพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ     ๔ 
โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     ๕ 
โครงสร้ำงองค์กรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     ๕ 
คณะผู้บริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      ๖ 
บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      ๗ 
บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  ๗ 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์    ๘ 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม     ๙ 
สรุปโครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร   ๑๐  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) 
ตำรำงโครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ๑๑ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) 

¤ โครงกำรจัดนิทรรศกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญำท้องถิ่น   ๑๓ 
¤ โครงกำรกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งท่ี ๗    ๑๖ 
¤ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม    ๑๙ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำยเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน    ๒๑ 
¤ โครงกำรสืบสำนงำนศิลปะและวัฒนธรรมผ่ำนผลิตภัณฑ์ชุมชน   ๒๘ 
¤ โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ    ๓๑ 
   พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ 
¤ โครงกำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม    ๓๕ 
¤ โครงกำรส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม   ๓๗ 
¤ โครงกำรไหว้ครูดนตรีไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐     ๓๘ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำจิตปัญญำและเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ๔๑ 
¤ โครงกำรท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์     ๔๓  
   กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
¤ โครงกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์     ๔๕ 
   กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
¤ โครงกำรอบรมมำรยำทไทยและกำรประกวดมำรยำทไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐  ๔๗ 
¤ โครงกำรเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม    ๕๑ 
¤ โครงกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร   ๕๓ 
¤ โครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ ๕๖ 
¤ โครงกำรพิธีไหว้ครูนำฏศิลป์ ประจ ำปี ๒๕๖๐     ๕๙ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

สรุปโครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆนอกแผนปฏิบัติรำชกำร  ๖๑  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) 
ตำรำงโครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีด ำเนินกำร    ๖๒  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) 

¤ พิธีถวำยน้ ำสรงพระบรมศพ และลงนำมถวำยอำลัยพระบำทสมเด็จ   ๖๔ 
   พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร  
    สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร 
¤ นำยกสภำให้เกียรติเย่ียมชมนิทรรศกำรภำพของพ่อ    ๖๕ 
¤ พิธีบ ำเพ็ญกุศลปัญญำสมวำร ๕๐ วัน      ๖๖ 
¤ งำน ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง "คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" 
 - กำรฝึกซ้อมเพื่อจัดเตรียมควำมพร้อมงำน      ๖๗ 
 - งำน “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ”   ๖๗ 
¤ งำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐      ๖๙ 
¤ กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ   ๖๙ 
¤ พิธีถวำยปริญญำศิลปศำสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    ๗๐ 
¤ กำรประชุมเครือข่ำยหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด (กลุ่ม ๔)     ๗๑ 
¤ สรงน้ ำขอพรพระโสภณคณำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร ๗๑  
   เฉลิมพระเกียรติ 
¤ กำรประชุมโครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ  ๗๒ 
   สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
¤ กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนพธิีถวำยดอกไม้จันทน์พระรำชพิธี ๗๒ 
   พระรำชทำนเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
   จังหวัดก ำแพงเพชร 
¤ โครงกำรท ำดีเพื่อพ่อ อบรมท ำดอกไม้จันทน์     ๗๓ 
¤ โครงกำรอบรมกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  ๗๔ 
¤ กำรประชุมทบทวนแผนฯ และพิจำรณำงบประมำณ ประจ ำปี ๒๕๖๑  ๗๕  
   ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
¤ กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินตนเอง (SAR)   ๗๕  
   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
¤ บันทึกเทปถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   ๗๕ 
   เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๕ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
¤ โครงกำรดอกไม้จันทน์ท ำด้วยใจถวำยพ่อหลวง     ๗๖ 
¤ โครงกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
 - งำนแถลงข่ำวกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์   ๗๗ 
 - โครงกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์    ๗๗ 

 
 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

ตำรำงโครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้ำร่วมกับเครือข่ำย   ๗๙  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) 

¤ งำนสำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๕๙   ๘๘ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและจัดหำรำยได้ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ๘๙ 
¤ รับกำรประเมินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  ๘๙ 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์     ๘๙ 
¤ กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  ๙๐  
   ระดับมหำวิทยำลัย 
¤ กำรประชุมผู้รับผิดชอบโครงกำรบริกำรวิชำกำร     ๙๐ 
¤ พิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ และลงนำมถวำยอำลัย   ๙๑  
   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
¤ กำรประชุมเพื่อหำรือเตรียมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งท่ี ๗  ๙๑ 
¤ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวำยควำมอำลัย     ๙๑ 
   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
¤ พิธีน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณและแสดงควำมไว้อำลัย   ๙๒  
   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
¤ กำรประชุมกำรวำงแผนกำรบริกำรวิชำกำร     ๙๓ 
¤ โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเขียนโครงกำรเพื่อจัดท ำงบประมำณ ๙๓ 
   บูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
¤ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรลงคะแนนออกเสียงเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ๙๓ 
   รำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ กำรประชุมกำรจัดท ำค ำของบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  ๙๔  
   แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง  
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
¤ พิธีแสดงควำมอำลัยถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ๙๔ 
¤ กำรประชุมเพื่อจัดเตรียมงำน “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ”    ๙๕ 
¤ กิจกรรม "รวมพลังแห่งควำมภักดี"      ๙๕ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้น ำหน่วยอนรุักษ์   ๙๖ 
   ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
¤ โครงกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (Reprofiling)  ๙๖  
   ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ ครั้งท่ี ๒ 
¤ กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ฐำนข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย  ๙๗ 
¤ งำนแถลงข่ำวและลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ    ๙๗ 
¤ พิธีกล่ำวค ำปฏิญำณและถวำยพระพรชัยมงคล รัชกำลท่ี ๑๐   ๙๘ 
¤ กำรอบรมกำรใช้ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (E-SPR) ๙๘ 
¤ กำรประชุมเพื่อเตรียมกำรจัดงำน " ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" ๙๙ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

¤ พิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด ในโครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ ๙๙ 
   ระหว่ำงคณะฯ "ปลำบึกเกมส์" ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
¤ โครงกำรประชุมเสวนำ "แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ประโยชน์ในกำร   ๑๐๐ 
   น ำเกณฑ์ EdPEx/TQA 
¤ กำรประชุมช้ีแจงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิน บัญชี และพัสดุ  ๑๐๐  
   ส ำหรับหน่วยงำนองค์กร 
¤ กำรประชุมเตรียมงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙   ๑๐๐ 
¤ โครงกำรถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน" ประจ ำปี ๒๕๖๐    ๑๐๑ 
¤ กำรประชุมกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๓ ๑๐๑ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง  ๑๐๒ 
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
¤ กำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์พื้นบ้ำนใน "เทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่  ๑๐๒  
   ๒๕๖๐ จังหวัดก ำแพงเพชร" 
¤ งำนรำตรีศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต      ๑๐๓ 
¤ งำนแถลงข่ำวนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๓   ๑๐๓ 
¤ วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช       ๑๐๔ 
¤ พิธีเปิดงำน"นิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร" ครั้งท่ี ๑๓       ๑๐๔  
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี  ๑๐๕ 
   นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐  

 ¤ กำรประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๐๕  
   ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

 ¤ โครงกำรประกวดนำฏศิลปะและดุริยำงคศิลปะ จังหวัดก ำแพงเพชร   ๑๐๖ 
¤ งำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๖ “สำนศิลป์ ถิ่นสองแคว”   ๑๐๗  
¤ งำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 - งำนแถลงข่ำวงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง"    ๑๐๘  

และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
- พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เนื่องในงำนประเพณีนบพระ–เล่นเพลง ๑๐๘ 
และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
- พิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ๑๐๙  
ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
- กำรแสดงเวทีกลำงในงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด ๑๑๐ 
จังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

¤ พิธีบรรพชำอุปสมบทหมู่ ๓๐ รูป ในโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป 
 - โครงกำรอุปสมบทหมู่ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ  ๑๑๑ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
- พิธีท ำบุญฉลองพระบวชใหม่      ๑๑๑   

¤ พิธีเปิดโครงกำรแสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ๑๑๒ 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
¤ พิธีเปิดนิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุด ครั้งท่ี ๓๔ "พ่อสอนอ่ำน"   ๑๑๒ 
¤ เทศกำล Thailand Harmony World Puppet In Kanchanaburi ๒๐๑๗  ๑๑๓ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม  ๑๑๔  
   ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
¤ พิธีลงนำมควำมร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กและเยำวชน  ๑๑๔  
   และรับชมกำรแสดลงละครเวทีเรื่อง ซ่อน  
¤ ต้อนรับ Professor Mitsuhiro Oda President, Japan Society of Library and ๑๑๕  
   Information Science และ ศ.ดร.ชุติมำ สัจจำนันท์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ งำนสังสรรค์ “ส ำรับก ำแพง ร่วมแรงสร้ำงสรรค์ สหพันธ์ เกรียงไกร”   ๑๑๕ 
¤ กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดโครงกำร สคบ.สัญจร จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๑๕ 
¤ กำรประชุมสัมมนำเชิงวิชำกำรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ๑๑๖ 
   สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่ำงๆ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
¤ โครงกำร สคบ.สัญจร จังหวัดก ำแพงเพชร     ๑๑๖ 
¤ กำรอบรมกำรใช้งำนเว็บไซต์และโมบำยแอพพลิเคช่ัน Museum Thailand  ๑๑๖ 
¤ โครงกำร  School’s International Friendship Day celebrations.  ๑๑๗ 
¤ โครงกำรถนนคนเดินและเทศกำลอำหำรไทย (ตลำดย้อนยุค) ครั้งท่ี ๖  ๑๑๘ 
¤ กิจกรรมกำรฝึกหัดอบรมมำรยำทไทย ในโครงกำรบรรพชำสำมเณรถวำยเป็น  ๑๑๘ 
   พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ๑๑๙ 
¤ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรเขียนโครงกำรเพื่อจัดท ำงบประมำณ  ๑๑๙ 
   บูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
¤ กิจกรรมท ำบุญปีใหม่ไทย "สงกรำนต์ เพลินสุข ๒๕๖๐"    ๑๒๐ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “เรื่อง กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยเชิงประเด็น ๑๒๐ 
   โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
   สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
¤ พิธีเปิดในโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน กำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๒๑ 
¤ กำรเสวนำวิชำกำร "เย็นศิระเพรำะพระบริบำล"     ๑๒๑ 
¤ กำรประชุมกำรจัดนิทรรศกำรและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในงำนพระรำชพิธีถวำย ๑๒๒  
   พระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
   จังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
¤ ร่วมตรวจพื้นท่ีสถำนท่ีจัดพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ  ๑๒๒ 
   พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม   ๑๒๒ 
   ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
¤ กิจกรรมตำมรอยคุณธรรมรัชกำลท่ี ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกำลท่ี ๑๐  ๑๒๓  



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

¤ พิธีรดน้ ำด ำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๐ แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ๑๒๓   
   นำยกสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ งำนเสวนำ “แนวทำงกำรอนุรักษ์และพฒันำคุณค่ำเมืองมรดกโลก   ๑๒๓  
   สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร” 
¤ ต้อนรับคณะสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ     ๑๒๔ 
¤ โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตรหน่วยงำนสำยสนับสนุน ๑๒๔  
   ด้ำนบริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และด้ำนวิจัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  
¤ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรจัดท ำ(ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์ใหม่   ๑๒๕  
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร" ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
¤ ต้อนรับคณะอนุกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมประจ ำภำค ๖   ๑๒๕ 
¤ กำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนและหำรือเตรียมงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติฯ ๑๒๖  
   เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
¤ กำรประชุมปฏิบัติกำร "กำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ๑๒๖   
   ระยะ ๒๐ ปี (กิจกรรมท่ี ๒) 
¤ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร "มหำวิทยำลัยกับกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม" ๑๒๖ 
¤ ลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรบริกำรวิชำกำรและกำรศึกษำวิจัยด้ำนศิลปะ ๑๒๗  
   วัฒนธรรม ศำสนำประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
¤ โครงกำรฝึกอบรม “ลูกไก่” สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม ่รุ่นท่ี ๕    ๑๒๗ 
¤ กำรประชุมหำรือและแลกเปล่ียนแนวคิดในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  ๑๒๗ 
   โครงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรท่องเท่ียวกับทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ กำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อรองรับประเมิน  ๑๒๘  
   Webometrics 
¤ พิธีบำยศรีสู่ขวัญ "บำยศรีสู่ขวัญสำนสัมพันธ์สักทองคล้องใจ"   ๑๒๘  
   โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
¤ พิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ๑๒๙ 
   และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ “คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน” 
¤ กำรประชุมกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๐  ๑๒๙ 
¤ กำรประกวด Freshy boy and girl KPRU ๒๐๑๗    ๑๓๐ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ ๑๓๐  
   Writing Research Articles for International Journals 
¤ โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๐  ๑๓๑  
   "ชำกังรำว นครแห่งศิลป์" 
¤ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำงองค์พระวิษณุกรรม     ๑๓๑ 
¤ กำรประชุมเพื่อรับฟังกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งมรดกโลก ๑๓๒ 
   ก ำแพงเพชรฉบับใหม่  
¤ กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง กำรประเมินโครงกำร : ท ำอย่ำงไรให้ถูกต้อง ๑๓๒ 
   และเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

¤ กิจกรรม " แสง สี เสียงเมืองชำกังรำว"      ๑๓๓ 
¤ พิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๐      ๑๓๔ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม ๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐   ๑๓๔ 
¤ กำรเสวนำพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ก้ำวต่อตำมรอยพ่อ" ๑๓๔ 
¤ กำรประชุมเพื่อหำแนวในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  ๑๓๕ 
   ประจ ำปีของอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
¤ กำรประชุมเพื่อพัฒนำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับกำรจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  ๑๓๕ 
¤ พิธีลงนำม และประกำศเจตนำรมณ์ มหำวิทยำลัย ปลอดเหล้ำ ปลอดบุหรี่  ๑๓๕ 
¤ โครงกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๗  ๑๓๖ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่  ๑๓๖  
   และของดีเมืองก ำแพง 
¤ งำนจัดเล้ียงเพื่อรับรองแขกต่ำงประเทศ      ๑๓๗ 
¤ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้  Green Office      ๑๓๗ 
¤ พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยรำชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ   ๑๓๘  
   สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
¤ โครงกำรขุดลอกคูคลองก ำจัดวัชพืช และมหำวิทยำลัยสะอำด   ๑๓๘ 
¤ พิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง      ๑๓๙ 
¤ โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำระดับท่ีสูงขึ้น กำรประเมินค่ำงำน กำรวิเครำะห์  ๑๓๙ 
   ค่ำงำนเพื่อกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของบุคลำกรสำยสนับสนุน ครั้งท่ี ๑ 
¤ กำรประชุมกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ ๑๓๙  
   ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
¤ โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน "มหำวิทยำลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงำน"   ๑๔๐ 
¤ กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู ๑๔๐  
   สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์” 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีทอดผ้ำป่ำแถวและฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง ๑๔๐  
   งำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
¤ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ ๑๔๑   
   เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
¤ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ ๑๔๑  
   เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
¤ กำรประชุมเพื่อเตรียมงำนกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งท่ี ๘  ๑๔๒   
   ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
¤ กำรประชุมเรื่องนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์  ๑๔๒  
¤ กำรประชุมเรื่องขบวนแห่ ในงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่   ๑๔๒  
   และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
¤ พิธีรับสนองพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม แต่งต้ังอธิกำรบดี  ๑๔๓ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

¤ กำรประชุมเรื่องกำรจัดกำรแสดงเวทีกลำง ในงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่ ๑๔๔  
   และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
¤ กำรประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทำงอันเกี่ยวเนื่องกบังำนพระบรมศพ   ๑๔๔ 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ๑๔๔ 
¤ สำยใยพลศึกษำ ๒๖ สิงหำมุทิตำจิต      ๑๔๕ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดพิธีบรรพชำอุปสมบท   ๑๔๕ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่    ๑๔๕ 
   และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรมองค์กรแห่งควำมสุข     ๑๔๖ 
   "Happy Workplace KPRU" 
¤ มหกรรมชิม ช๊อป เท่ียวของดี ๔ จังหวัด @ ชำกังรำว    ๑๔๖ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๘   ๑๔๗ 
¤ กำรประชุมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม ๑๔๗  
   “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์” 
¤ งำนปฐมวัยสุขสันต์ รักกันตลอดกำล      ๑๔๗ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพื่อด ำเนินกำรอันเกี่ยวเนื่อง   ๑๔๘ 
   กับงำนพระบรมศพ  
¤ กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน     ๑๔๘ 
¤ กำรเสวนำ... นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมท่ีงดงำม กับมุมมองคนก ำแพงเพชร  ๑๔๘ 
¤ โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชำกังรำว นครแห่งศิลป์" ๑๔๙ 
¤ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร       ๑๔๙ 
¤ พิธีแสดงมุทิตำจิต “ปลำยทำงแห่งแสงเทียน สู่วันเกษียณท่ีภำคภูมิ”   ๑๕๐ 
¤ งำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 - พิธีเปิดงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง"  ๑๕๐  

ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
- กำรแสดงบนเวทีกลำงในงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่และ  ๑๕๑ 
ของดีเมืองก ำแพง"  ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

¤ โครงกำร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย  ๑๕๒  
   “กำรประกวดมำรยำทไทย” ระดับอุดมศึกษำ (ท่ัวประเทศ) ครั้งท่ี ๕ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำโครงกำรตำมยุทธศำสตร์และแผนบูรณำกำรภำค ๑๕๒ 
¤ งำนวันเยำวชนแห่งชำติ จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐   ๑๕๓ 
¤ วันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ครบรอบ ๔๔ ปี  ๑๕๓ 
¤ พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม   ๑๕๔ 
¤ งำนเกษียณอำยุรำชกำร “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง”     ๑๕๔ 

 
 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

ตำรำงกำรให้บริกำรงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  ๑๕๕  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) ด้ำนบุคลำกร 

¤ โครงกำรร ำกลองยำวและตีกลองยำวเพื่อสุขภำพ และสืบสำนวัฒนธรรมไทย  ๑๕๖ 
¤ กำรจัดอบรมกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์      ๑๕๗ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำกไม้โมกมัน ๑๕๘  
   "ช่อทิพย์เทวมำลำ" 
¤ โครงกำรอบรมดอกไม้จันทน์ "ท ำด้วยใจภักดี" ให้กับชำวไทยภูเขำอ ำเภอคลองลำน ๑๕๙  
   จังหวัดก ำแพงเพชร 
¤ โครงกำรชำวต ำบลทรงธรรมร่วมใจแสดงควำมอำลัยและถวำยพระรำชกุศลแด่ ๑๖๐ 
   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช “กิจกรรมท ำดีเพื่อพ่อ 
   สอนท ำดอกไม้จันทน์” 
¤ กิจกรรมอบรมท ำดอกไม้จันทน์       ๑๖๑ 
¤ โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อยกระดับกำรบริกำรประชำชน   ๑๖๒ 
¤ โครงกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น   ๑๖๓  
   (กำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) 
¤ ร่วมเป็นแขกรับเชิญ ในรำยกำร พิงกี้เฟรนส์ ซึ่งออกอำกำศ    ๑๖๔ 
   ทำงช่อง ๓ แฟมิล่ี ช่อง ๑๓  
¤ โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ Thailand ๔.๐ สู่ควำมส ำเร็จ   ๑๖๕ 
¤ Making  a Thai Flower Garland      ๑๖๖ 
¤ กำรแต่งกำยนำฏศิลป์ไทย       ๑๖๗ 
¤ กำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวำยแด่ในหลวง รัชกำลท่ี ๙    ๑๖๘ 

ตำรำงกำรให้บริกำรงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  ๑๖๙  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) ด้ำนสถำนท่ี 

¤ ถ่ำยท ำรำยกำร “เทยเท่ียวไทย”       ๑๗๐ 
¤ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี    ๑๗๐ 
¤ กำรอบรมกระบวนกำรแลกเปล่ียนรู้ "นุ่งห่มสมอยู่เรือนไทย"   ๑๗๑ 
¤ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๗๑ 
¤ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก โรงเรียนอนุบำลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๒ 
¤ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก โรงเรียนอนุบำลธรรมรัตน์ จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๗๒ 
¤ ถ่ำยท ำสำรคดีภำคภำษำอังกฤษ       ๑๗๒ 
¤ ลงพื้นท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำรถ่ำยภำพ ในพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร   ๑๗๓ 
¤ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ จังหวัดสุโขทัย  ๑๗๓ 
¤ ถ่ำยภำพแฟช่ันนิตยสำรกุลสตรี       ๑๗๔ 
¤ กิจกรรมน ำเสนอเส้นทำงท่องเท่ียว “ลองเล่น เช่นช่ำงสิปป์หมู่”   ๑๗๕ 

อ้างอิงท้ายเล่ม          ๑๗๖  



๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑  
เกี่ยวกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  



๒ 
 

 

ประวัติความเป็นมาส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นอำคำรศูนย์ภูมิภำคศึกษำ มีช่ือว่ำ
หอศิลปะดุริยนำฏ ต้ังอยู่ เลขท่ี ๖๙ หมู่  ๑ ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร มีกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นพันธกิจหนึ่งของมหำวิทยำลัย โดยมีหน้ำท่ีและภำรกิจเกี่ยวกับ                   
กำรอนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม กำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยทำงวัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งกำรพัฒนำวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ประเพณีของท้องถิ่น ของจังหวัด และของชำติ 

นอกจำกนี้ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังด ำเนินงำนในฐำนะท่ีเป็นหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมซึ่งแต่เดิม
ตำมพระรำชบัญญัติส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๒๒ กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศ
จัดต้ัง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำวัฒนธรรมวิทยำลัยครูก ำแพงเพชร”เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๓๓                 
เพื่อท ำหน้ำท่ีช่วยปกป้องรักษำส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนำวัฒนธรรมของชำติในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ศูนย์ดังกล่ำวให้
เรียกว่ำ “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชรวิทยำลัยครูจังหวัดก ำแพงเพชร” จนกระท่ัง เมื่อองค์
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศ
เห็นสมควรจัดต้ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐ 
มิถุนำยน ๒๕๔๗ จึงได้ปรับเปล่ียนช่ือเป็น“ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม”เป็นต้นไป 

ปัจจุบัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังอยู่รอบนอกพื้นท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
บริเวณติดริมแม่น้ ำปิง  โดยมีอำคำรภูมิภำค และหอศิลปะดุริยนำฏ เป็นส ำนักงำนในกำรด ำเนินงำนบริหำร
จัดกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

และเมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙ เจ้ำประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ำอำวำส
วัดบวรนิเวศวิหำร มำประกอบพิธีส่งมอบพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ                  
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช                     
สกลมหำสังฆปริณำยก ให้เป็นส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ณ พื้นท่ีต้ัง 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี ๑๐๔/๕ ถนนปิ่นด ำริห์ อ ำเภอเมือง จังหวัด
ก ำแพงเพชร และประทำนพระบรมสำทิสลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และพระบรมสำทิสลักษณ์ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ให้กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และแขกผู้มีเกียรติท่ีเข้ำร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธี  



๓ 
 

 

ส ำหรับประวัติควำมเป็นมำของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ                  
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร มีประวัติดังนี้ 
 

ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
มูลนิธิปริยัติ ศึกษำ ญสส ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช                       

สกลมหำสังฆปรินำยก โดยพระโสภณคณำภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหำร ร่วมกับนำยวัลลภ                 
เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดก ำแพงเพชร โดยนำยศิวะ แสงมณี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในขณะนั้น 
ร่วมจัดท ำโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้ำถวำยเนื่องใน
มหำมงคลวโรกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันท่ี ๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เลือกท ำโครงกำร
จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เลือกรูปแบบอำคำร
พิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภำคกลำง สร้ำงด้วยไม้สักทอง บนเนื้อท่ี ๒๕ ไร่ ๔๕ ตำรำงวำ         
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงกรุณำโปรดเกล้ำฯ เสด็จพระรำชด ำเนินทรงประกอบ
พิธีวำงศิลำฤกษ์ ในวันท่ี ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนช่ือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่ำ "พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินเปิดเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

 



๔ 
 

 

ประวัติศูนย์จริยศึกษา สิรินธร 

 
จัดสร้ำงเพื่อเป็นกำรสนองพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                          

เมื่อทรงเสด็จพระรำชด ำเนินวำงศิลำฤกษ์ มีพระรำชกระแสบำงตอนว่ำ "ให้อนุรักษ์และเผยแพร่งำนประณีตศิลป์  
สู่เยำวชน" จึงจัดให้มีกำรเปิดอบรมแก่เยำวชน มีกำรเรียนกำรสอน และสำธิตแก่นักท่องเท่ียวในวันเสำร์ - 
อำทิตย์ สอนพระพุทธศำสนำ มำรยำทไทย นำฏศิลป์ไทย ร้อยมำลัย ใบตอง แกะสลัก ศิลปะประดิษฐ์ปั้นแห้ง ฯลฯ 

 
ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ 

 
จังหวัดก ำแพงเพชรมีช่ือเสียงในฐำนะเป็นเมืองกล้วยไข่มรดกทำงธรรมชำติท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ

เมืองก ำแพงเพชร และเพื่อสนองแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                      
ให้อนุรักษ์สำยพันธุ์กล้วย ซึ่งเป็นผลไม้บริโภคของคนไทยต้ังแต่เยำว์วัย ได้มีกำรรวบรวมสำยพันธุ์กล้วยไว้                 
ท้ังกล้วยประดับ กล้วยบริโภค และกล้วยอนุรักษ์ มำกกว่ำ ๑๕๐ สำยพันธุ์ เพื่อกำรศึกษำและวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
  



๕ 
 

 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำน

ธุรกำร กำรเงิน พัสดุ 
กำรบริหำร
ส ำนักงำน  

งำนประกันคุณภำพ 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำนวิจัย 

กำรจัดหำรำยได้และ
กิจกรรมนักศึกษำ
ด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำนด้ำน

เครือข่ำย ภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง 

ชำติ ศำสนำ  
พระมหำกษัตรีย์และ

งำนท ำนุบ ำรุง 
อนุรักษ์ ส่งเสริมงำน
เผยแพร่ ศิลปะและ

วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำนด้ำน 
ศิลปกรรม ออกแบบ
ตกแต่งภูมิทัศน์และ 
หอศิลป์สง่เสริมกำร
จัดแสดงงำนด้ำน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบด้ำน

สื่อสำร กำรจัดกำร 
สื่อสำรสำรสนเทศ              
กำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำรผ่ำนสื่อ

ออนไลน์ 
 

มีหน้ำที่จัดแสดง
นิทรรศกำร 

กำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรม  
เป็นแหล่งเรียนรู้สำย

พันธุ์กล้วย และ 
บริกำรสถำนที่ในงำน

พิธีกำรต่ำงๆ 

โครงสร้างการบริหารของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
โครงสร้างองค์กรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 

ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร 
และประกัน

คุณภำพ 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิจัยทำง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมนักศึกษำ
และจัดหำรำยได้ 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยเครือข่ำยและ
ส่งแสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยศิลปกรรม
และภูมิทัศน์ 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยสื่อสำรและ

สำรสนเทศ 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 

ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

งำนบริหำรและ
ประกันคุณภำพ 

งำนเครือข่ำยและ
ส่งแสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

งำนศิลปกรรม
และภูมิทัศน์ 

งำนวิจัยทำง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมนักศึกษำ
และจัดหำรำยได้ 

งำนสื่อสำรและ
สำรสนเทศ 

งำนพิพิธภัณฑ์ 
เรือนไทย 



๖ 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 

อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยเครือข่ำยและส่งแสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยว์นัสนันท์  นุชนารถ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยศิลปกรรมและภูมิทัศน์ 

อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยสื่อสำรและสำรสนเทศ 

คณะผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยงำนวิจัยทำงวัฒนธรรม 
กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ 



๗ 
 

 

นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
หัวหน้ำส ำนักงำน และ 

ฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 

นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนธุรกำร และงำนประชำสัมพันธ์) 

นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
หัวหน้ำฝ่ำยเครือข่ำยและ

ส่งเสริมเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 

นางจันทนา  คุ้มกล่ า 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนธุรกำร กำรเงิน และศิลปวัฒนธรรม) 
  

นางสาวจารี  ชื่นชอบ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนประณีตศิลป์) 
  

นายปณัยกร  ธรรมสอน 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนคอมพิวเตอร์) 
  

บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

บุคลากรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



๘ 
 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  

ปรัชญา 
สืบสำนภูมิปัญญำ เสริมสร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงำนท่ีอนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม

อำเซียน 
พันธกิจ 

๑. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญัญำท้องถิ่น  
๒. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล  
๓. บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
๔. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมนักศึกษำและ 

กำรวิจัย  
๕. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ 

ค่านิยมหลัก 
A = Activity of Art: กำรกระตือรือร้นด้ำนศิลปะ  
C = Culture Conservation: วัฒนธรรม 
T = Tradition: ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
อนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วฒันธรรมอำเซียน 

เป้าประสงค์  
๑. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 
๒. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่น มีควำมตระหนักและเห็นคุณค่ำของ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๓. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมไทย            

ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอำเซียน 
๔. มีเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
๕. ส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมนักศึกษำและกำรวิจัย 
๖. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมกีำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ ์ 
๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๒. สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๓. พัฒนำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอำเซียน  
๔. สร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรม

นักศึกษำและกำรวิจัย 
๖. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนท่ี ๒  
ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

สรุปกิจกรรมของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑  

๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙ 
 

๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ 

นิทรรศการภาพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" 
- กำรประชุมเพ่ือเตรียมงำนนิทรรศกำรภำพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" 
  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- จัดนิทรรศกำรภำพของพ่อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒  
 

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๐ 
 
 

๒๐ – ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ 
- ประชำสัมพันธ์นิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งที่ ๑๓ "ศำสตร์พระรำชำ                    
  สู่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน” และกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งที่ ๗ 
  ณ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งที่ ๗  ในงำนรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร                 
  ครั้งที่ ๑๓ “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน” 
  ณ เวทีกลำง หน้ำอำคำรทีปังกรรัศมโีชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 ๑๕ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

๓  
๗ มี.ค. ๒๕๖๐ 

 
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐ 

 
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ 

 
 
 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐ 

๓๑ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ 
 

๓๑ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ 
 

๒ เม.ย. ๒๕๖๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน  
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำยเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน  
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำยเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน  
  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำยเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน   
  และงำน "วิถีถ่ินวิถีไทย เชื่อมสำยใยสู่อำเซียน ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก"  
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- แถลงข่ำวโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำยเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
  ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำยเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน 
  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
- งำน "วิถีถ่ินวิถีไทย เชื่อมสำยใยสู่อำเซียน ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก" 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษำยน ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔  
 

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐ 
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ 

โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก าแพงเพชร “อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”  
ณ วัดวังพระธำตุ นครไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๕  
 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
“ด้ำนกำรแสดงร่วมสมัย” ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 



๑๒ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๖  

 
๑๑ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐ 

และ 
๒๕ – ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐ 
๒๔ – ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 
 
"อำหำรไทยชำววัง" ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
 
"กำรอบรมดนตรีไทย" หลักสูตรระยะสั้น ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
(เรือนไทย) 

๗ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ณ ห้องสำรภี ชั้น ๔ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘ ๒๕ – ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพมหำนคร 

๙ ๑ – ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑  
๗ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 
๗ ก.ค. ๒๕๖๐ 

โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 
- แห่เทียนพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ วัดวังยำง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒  
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 
๗ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 
๑๖-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 

โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- กำรอบรมมำรยำทไทย ในงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่  
  ณ ห้องรำชพฤกษ์  อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประกวดมำรยำทไทย (ภำยในมหำวิทยำลัย)  
  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   
- กำรประกวดมำรยำทไทย โครงกำรธนชำต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย   
  ณ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓ ๑๐ – ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
ณ สมำคมเพ่ือจุฬำลงกรณ์มหำรำชำนุสรณ์ ประเทศสวีเดน 

๑๔  
 

๙ ส.ค. ๒๕๖๐ 
 
 

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐ 
 

โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร  
- โครงกำรจัดท ำแผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร 
  กิจกรรมที่ ๑ “เสวนำกำรก ำหนดเขตแผนที่ทำงวัฒนธรรม นครชำกังรำว” 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- โครงกำรจัดท ำแผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร 
  กิจกรรมที่ ๒ “อบรมกำรจัดท ำแผนที่ทำงวัฒนธรรม นครชำกังรำว” 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๕ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ โครงการอบรมสัมมนาสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๖ ๒ – ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 



๑๓ 
 

 

โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมงานนิทรรศการภาพพ่อของแผ่นดิน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 

 
หลักการและเหตุผล 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนหลักในกำรดูแลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท้ังในส่วนของนักศึกษำ เยำวชน และประชำชนท่ัวไป เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำข้อมูล กำรจัดนิทรรศกำรด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อจัดแสดงผลงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อให้บริกำรกับ
นักศึกษำ บุคลำกร และประชำชนท่ัวไปได้ศึกษำข้อมูลด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  

ตำมท่ีได้มีประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช                 
มหิตลำธิเบศรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร สวรรคต ลงวันท่ี ๑๓  ตุลำคม ๒๕๕๙ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรนิทรรศกำรภำพพ่อ
ของแผ่นดิน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” แสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช 
มหิตลำธิเบศรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร และจัดกำรประกวดวำดภำพและ
ภำพถ่ำย“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป ได้มีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร                    
สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร 

 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 ๑. เพื่อจัดนิทรรศกำรภำพพ่อของแผ่นดิน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” แสดงควำมอำลัยแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช                   
บรมนำถบพิตร 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมอำลัยแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช       
บรมนำถบพิตร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษำและประชำชนท่ัวไป  จ ำนวน  ๓๐๐ คน 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันท่ี ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ  อำคำรภูมิภำค  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  



๑๔ 
 

 

การประชุมเตรียมงานนิทรรศการภาพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" 
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

นิทรรศการภาพของพ่อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

 

 

 
 



๑๖ 
 

 

โครงการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งท่ี ๗ 
ในงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งท่ี ๑๓ 

 
หลักการและเหตุผล 

กำรแสดงดนตรีนำฏศิลป์นำนำชำติ ได้ริเริ่มขึ้นโดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนดนตรี
และนำฏศิลป์ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำกำรศำสตร์ทำงด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นออกสู่สำกลอัน
จะท ำให้เกิดควำมมั่นใจและภูมิใจท่ีจะอนุรักษ์วัฒนธรรมอันล้ ำค่ำเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ในงำนกำรแสดงดนตรี
นำฏศิลป์นำนำชำติ ได้จัดให้มีกิจกรรมกำรแสดงของต่ำงประเทศ และเครือข่ำยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำรแสดงดังกล่ำวอีกมำกมำย และภำยในงำนได้มีกิจกรรมท่ีเป็น
กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม คือ กำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง  

โดยในครั้งนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรกำรแสดงดนตรีนำฏศิลป์
นำนำชำติ ครั้งท่ี ๗  โดยได้จัดร่วมกับงำนรำชภัฏก ำแพงเพชร วิชำกำร ครั้งท่ี ๑๓ เป็นกำรแสดงให้เห็นถึง
ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน เผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม  ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำ 
บุคลำกรและประชำชนท่ัวไปได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ร่วม
ถึงเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในระดับประเทศ
และต่ำงประเทศ 

 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน เผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนท่ัวไปได้มี โอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
๓. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักแสดงจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน ๕ ประเทศ 
๒. เครือข่ำยทำงวัฒนธรรมภำยในประเทศ จ ำนวน  ๓ เครือข่ำย 
๓. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชน จ ำนวน  ๖๐๐ คน 

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่ำงวนัท่ี  ๑๙ - ๒๒  มกรำคม ๒๕๖๐  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ ๑๓ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ คร้ังที่ ๗ 
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  

 

  
 



๑๘ 
 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ คร้ังที่ ๗ ในงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการคร้ังที่ ๑๓  
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐                  
ณ เวทีกลาง หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 



๑๙ 
 

 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
“การประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๗” 

 
หลักการและเหตุผล  

ด้วย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก ำหนดจัดโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม              
เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ทำงด้ำนวิชำกำร งำนวิจัยด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย จ ำนวน ๑๕ สถำบัน  (Thailand 
University Art and Culture  Network)  โดยจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๗  ประจ ำปี ๒๕๖๐  ภำยใต้หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์บนควำม
หลำกหลำยทำงมรดกชำติพันธุ์”   The seventh International Conference on Art and Cultures in 
Creative Economy : A Variety of Ethnic Heritage  ระหว่ำงวันท่ี  ๑๕ – ๑๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐  ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน
ระดับนำนำชำติ  ในกำรเผยแพร่ควำมก้ำวหน้ำ ทำงวิชำกำรของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ นิสิตนักศึกษำ 
ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ของกลุ่มกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรแลกเปล่ียนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับนำนำชำติ  และเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและ
ส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับ
นำนำชำติ   
 2. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. เพื่อให้บุคลำกรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย   
 ผู้บริหำร บุคลำกรและนักศึกษำ จ ำนวน  ๒๕ คน 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่ำงวนัท่ี  ๑๕ – ๑๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 
โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

“การประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๗” 
ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  
 
หลักการและเหตุผล 
 อัตลักษณ์หรือนำฏยลักษณ์ของนำฏศิลป์แต่ละประเทศ คือ ลักษณะเฉพำะของนำฏศิลป์ชุดใดชุดหนึ่ง                      
ซึ่งสำมำรถบ่งช้ีหรือจ ำแนกออกมำได้เด่นชัด และง่ำยแก่กำรจดจ ำร ำลึกถึง โดยพิจำรณำจำก ลักษณะเฉพำะ
ของเครื่องแต่งกำย ท้ังรูปแบบ วัสดุและสี จำกอุปกรณ์กำรแสดงต่ำงๆ จำกดนตรีท้ังเสียงดนตรีท่ีบรรเลงเป็น
หลัก วิธีบรรเลง และส ำเนียงของท่วงท ำนอง และจำกกำรแสดงโดยดูจำก องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้ำท่ี เพศ
และวัยของผู้แสดง ตลอดจนโครงสร้ำงของกำรแสดงชุดหนึ่งๆ กำรน ำตัวบ่งช้ีดังกล่ำวมำเป็นเครื่องก ำหนด                   
นำฏยลักษณ์ของกำรแสดงแต่ละชุด จะท ำให้กำรศึกษำนำฏศิลป์ ชุดนั้นๆ เป็นไปได้ง่ำย รวดเร็วตรงประเด็น
และแม่นย ำ เอเชียเป็นทวีปท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีภูมิศำสตร์ท่ีแตกต่ำงและมีชำติพันธ์ท่ีหลำกหลำย 
เอเชียมีควำมเจริญมำช้ำนำนเป็นบ่อเกิดของอำรยธรรมส ำคัญของโลกหลำยด้ำนด้วยกันส่งผลให้เอเชียเป็น 
ดินแดนท่ีคงควำมส ำคัญในทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม มีบทบำทในหน้ำประวัติศำสตร์โลกอย่ำง 
ต่อเนื่องตรำบจนทุกวันนี้  เอเชียเป็นทวีปท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีภูมิศำสตร์ท่ีแตกต่ำงและมีชำติพันธ์
ท่ีหลำกหลำย เอเชียมีควำมเจริญมำช้ำนำนเป็นบ่อเกิดของอำรยธรรมส ำคัญของโลกหลำยด้ำนด้วยกันส่งผลให้
เอเชียเป็น ดินแดนท่ีคงควำมส ำคัญในทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม มีบทบำทในหน้ำประวัติศำสตร์โลก
อย่ำง ต่อเนื่องตรำบจนทุกวันนี้ 
 ปัจจุบันกำรเรียนนำฏศิลป์ มิได้จ ำกัดอยู่เพียงแต่วงแคบภำยในประเทศแต่เพียงเท่ำนั้น หำกแต่มีกำร
ขยำยกำรเรียนรู้และกำรศึกษำออกสู่ประเทศต่ำง ๆ กำรเรียนรู้ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงย่อมส่งผลดีต่อกำร
เตรียมพร้อมเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับคนในชำติ และเช่ือมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประชำคมอำเซียน 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ทำงด้ำนศิลปะให้กับคนภำยในภูมิภำคเดียวกัน  กำรเรียนรู้ร่วมกันยังก่อให้
เกิดควำมเข้ำใจอันดีและควำมสมำนฉันท์ของผู้คนท่ีมีควำมแตกต่ำงกันออกไปด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำผ่ำนงำน
ศิลปะ ส่ิงเหล่ำนี้ถือเป็นฐำนท่ีส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนได้เป็นอย่ำงดี  
 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และทักษะกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ                  
ต่ำง ๆ ในประชำคมอำเซียนให้แก่เยำวชน  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                 
จึงได้จัดให้มีโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ขึ้น โดยโครงกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นศึกษำ 
ถ่ำยทอด ควำมเข้ำใจในนำฏศิลป์อำเซียน ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรเรียนรู้ และน ำมำบูรณำกำรใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับเยำวชนในด้ำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียน ร่วมถึงเป็นกำรเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยกับประเทศอำเซียน  
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียนได้ศึกษำเรียนรู้นำฏศิลป์อำเซียนร่วมกัน 
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียนได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้  

พร้อมฝึกปฏิบัติจริงด้ำนนำฏศิลป์อำเซียน 
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียน ได้แสดงกำรแสดงนำฏศิลป์ของแต่ละ

ประเทศ เพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่นำฏศิลป์อำเซียน  
 



๒๒ 
 

 

     
เป้าหมาย   
 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรนำฏศิลป์อำเซียน จ ำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. นักเรียนและนักศึกษำจำกประเทศอำเซียน   จ ำนวน  ๑๐๐ คน 
๒. นักเรียนของสถำนศึกษำในจังหวัดก ำแพงเพชร  จ ำนวน ๖๐ คน 
๓. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  จ ำนวน  ๖๐ คน 
๔. นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สธ. จ ำนวน  ๓๐ คน 
๕. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ ำนวน ๓๐ คน 
๖. นักศึกษำมหำวิทยำลัยศรีปทุม ขอนแก่น จ ำนวน ๒๐ คน 

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่ำงวันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ – ๒ เมษำยน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏก ำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๓ 
 

 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน      
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

ณ ห้องสมุดสมเด็จพระสัญญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)                            

 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน  

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลปอ์าเซียน 

และงาน "วิถีถ่ินวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก"  
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 



๒๔ 
 

 

แถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

  
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการบอกข่าวเล่าเร่ือง ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

  



๒๕ 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐  

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

 

 

 



๒๖ 
 

 

งาน "วิถีถ่ินวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก" 
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

  

  

   

 
 



๒๗ 
 

 

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

  

 

  

  
 



๒๘ 
 

 

โครงการสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
หลักการและเหตุผล 

กำรสืบสำนงำนศิลปะและวัฒนธรรมผ่ำนผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ท่ีถือว่ำเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยในปัจจุบันชุมชนต่ำง ๆ 
ภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของตัวเอง ดังนั้นส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีควำม
สนใจท่ีจะต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์ชุมชนมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรบรำหรจัดกำรและส่งเสริมกำรบริหำร 
กำรตลำดท่ีเป็นระบบ และเพื่อจัดหำและคัดเลือกมำเป็นผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประจ ำมหำวิทยำลัย ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเครือข่ำยทำงด้ำนชุมชนและส่งเสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำชุมชนและ
มหำวิทยำลัย 

 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อศึกษำค้นคว้ำ และวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก ำแพงเพชร    
๒. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้ำของท่ีระลึกส ำหรับชุมชน   

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชำชน ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  จ ำนวน  ๒๐ คน 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
๑. วันท่ี ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๐  ณ วัดวังพระธำตุนครไตรตรึงษ ์

๒. วันท่ี ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๐  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก าแพงเพชร  
“อบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”  

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ วัดวังพระธาตุ นครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 



๓๐ 
 

 

โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก าแพงเพชร  
“อบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”  

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

  
 

 

 

 

 



๓๑ 
 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ 

หลักการและเหตุผล 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบให้ดูแลพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเป็นกำรสนองตอบต่อพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับ
เยำวชน ประชำชนท่ัวไปได้ศึกษำและเพิ่มทักษะด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป   

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำวชนและประชำชนท่ัวไป  
๒. เพื่อประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพพิิธภัณฑสถำน

จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
๓. เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
 

กลุ่มเป้าหมาย   
 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  คือ  เยำวชน และประชำชนในจังหวัดก ำแพงเพชร  จ ำนวน ๑๕๐ คน 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  ระหว่ำงเดือน ตุลำคม ๒๕๕๙ – มิถุนำยน ๒๕๕๙  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร  เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม “ด้านการแสดงร่วมสมัย” 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 

 
 



๓๓ 
 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม "อาหารไทยชาววัง" 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
และ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 



๓๔ 
 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม "การอบรมดนตรีไทย" หลักสูตรระยะสั้น  
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

  

  

  

 
 



๓๕ 
 

 

โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
“การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบรูณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย” 
     

หลักการและเหตุผล 
กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันเป็นกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกองค์ควำมรู้ท่ีมี

กำรถ่ำยทอดท้ังจำกอำจำรย์ นักวิชำกำรและผู้ทรงคุณวุฒิในศำสตร์ของสำขำวิชำนั้น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
และตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำภำยใต้กรอบมำตรฐำนของหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนในช้ัน
เรียนท่ีมีคณำจำรย์เป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ แล้วนั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องด ำเนินกำรด้วยกระบวนกำร
ต่ำงๆ เพื่อให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น  กำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้อื่น ๆ นอกห้องเรียน 
กำรร่วมกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถน ำมำซึ่งองค์ควำมรู้ หรือแม้กระท่ังกำรน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียน
กำรสอนไปสู่กำรประยุกต์ใช้หรือบูรณำกำรใช้กับกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรจัดกำรควำมรู้ คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีควำมรู้
มี ๒ ประเภท คือ ๑) ควำมรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ท่ีได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในส่ิงต่ำง ๆ  เป็นควำมรู้ท่ีไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำ
เป็นค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์ 
บำงครั้ง จึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม ๒) ควำมรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ ท่ี
สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดยผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และ
บำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบรูปธรรม 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม”กำรส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน 
กิจกรรมนักศึกษำและวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกำรเรียนสอน กิจกรรมนักศึกษำ และกำรวิจัย และเพื่อเกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรบูรณำกำร
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมนักศึกษำและกำรวิจัย 
 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนสอน กิจกรรม

นักศึกษำและกำรวิจัย 
๒. เพื่อเกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรบูรณำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียน                

กำรสอนกิจกรรมนักศึกษำและกำรวิจัย 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
อำจำรย์ และบุคลำกร  จ ำนวน  ๔๐  คน  

  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐  ณ ห้องสำรภี ช้ัน ๔ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏก ำแพงเพชร  



๓๖ 
 

 

โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "กิจกรรมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย" 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ ห้องสารภี ช้ัน ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 



๓๗ 
 

 

โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หลักการและเหตุผล 
 กำรส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นส่วนหนึ่งในตัวช้ีวัดของแผน       
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพและองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  ดังนั้น ส ำนักฯ จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น              
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรเกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และเกิด     
องค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม   
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุคลำกร 
๒. เพื่อให้บุคลำกรเกิดองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 อำจำรย์ และบุคลำกร  จ ำนวน  ๑๐  คน  
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันท่ี  ๒๕ – ๒๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๐  ณ  กรุงเทพมหำนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

โครงการส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



๓๙ 
 

 

โครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

หลักการและเหตุผล 
ดนตรีไทย เป็นท้ังศำสตร์และศิลป์ ท่ีเกิดขึ้นจำกภูมิปัญญำของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ 

ซึ่งเป็นท่ีภำคภูมิใจในควำมเป็นตัวของตัวเองและควำมสำมำรถของบรรพบุรุษท่ีได้คิดสร้ำงเครื่องดนตรี               
สร้ำงบทเพลงต่ำงๆ ขึ้นมำอย่ำงเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ท้ังยังเป็นแบบอย่ำงท่ีได้
ถ่ำยทอดต่อๆ กันมำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ                    
ท้ังทำงด้ำนวิชำกำรและด้ำนปฏิบัติดนตรีไทย   

คนไทยเรำมักจะยึดมั่นในควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูบำอำจำรย์ไม่ว่ำจะสำขำ 
วิชำใด ส ำหรับในสำขำวิชำดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบำอำจำรย์ ด้วยกำรจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น 
ดังท่ีได้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งำมอย่ำงหนึ่งท่ี                 
ครูบำอำจำรย์ได้ก ำหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสืบต่อกันมำ โดยได้น ำหลักเกณฑ์และควำมเช่ือในศำสนำ
พรำหมณ์และศำสนำพุทธมำรวมเข้ำด้วยกัน นักดนตรีไทยนอกจำกจะมีครูเป็นมนุษย์แล้วยังมีครู เป็นเทวดำ
และครูฤำษีอีกด้วย  เพรำะถือว่ำเทพองค์หนึ่งท่ีมีควำมผูกพันเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนั่นเอง   

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เห็นควำมส ำคัญของพิธีไหว้ครูดนตรีไทย              
จึงได้มีโครงกำรไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยขึ้น  ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำ ครู  อำจำรย์                
ศิษย์เก่ำและประชำชนท่ัวไป ได้เข้ำพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงำมนี้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ ศิษย์เก่ำและประชำชนท่ัวไปได้เข้ำพิธีไหว้ครูและครอบครู
ดนตรีไทยอย่ำงถูกต้องตำมกระบวนกำรแบบแผนกำรเรียนดนตรีไทย 

๒. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยท่ีถูกต้อง 
๓. เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำปฏิบัติดนตรีไทยของนักศึกษำโปรแกรมวิชำ

ดนตรีศึกษำ 
 

กลุ่มเป้าหมาย    
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน  ๒๐๐  คน ได้แก่  นักเรียน ครู  อำจำรย์และประชำชนท่ัวไป  จ ำนวน  ๑๕๐ คน 

และนักศึกษำ โปรแกรมวิชำดนตรี จ ำนวน  ๖๐ คน 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระหว่ำงวันท่ี  ๑ – ๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๐  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 



๔๑ 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 

หลักการและเหตุผล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นมหำวิทยำลัยท่ีเน้นกำรผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ            

เก่งด้ำนวิชำกำร ควบคู่กับกำรมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพ เป็นท่ีต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ไม่ก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ในสังคม  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและ         
ถือเป็นภำระหน้ำท่ีท่ีควรจะได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกจิตส ำนึกท่ีดีให้กับนักศึกษำ  ในกำรประพฤติปฏิบัติตนให้
อยู่บนพื้นฐำนของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต  จึงได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำจิต
ปัญญำและเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และนอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำรอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนำจิตใจและได้แนวทำงในกำรด ำรงชีวิตควบคู่กับคุณธรรม 
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมทัศนคติท่ีดีงำม ในกำรศึกษำและปฏิบัติธรรมตำม
แนวทำงพระพุทธศำสนำให้กับผู้เข้ำร่วมจนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงถูกต้อง 

๒. เพื่อพัฒนำจิตปัญญำและเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร 
๓. เพื่อท ำบุญประจ ำปีของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษำและบคุลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันพฤหัสบดีท่ี  ๖  กรกฎำคม  ๒๕๖๐  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

  

  
 



๔๓ 
 

 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปีมหำมงคลท่ีสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-  
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเจริญพระชนมำยุ ๘๕ พรรษำ วันท่ี ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบำลได้ก ำหนดให้
วันท่ี ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชำติ  เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และพระคุณูปกำร เป็นอเนกอนันต์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร-
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ท่ีทรงมีต่อพสกนิกร และเพื่อมุ่ง ท่ีจะรักษำเอกลักษณ์วัฒนธรรม                    
ของสถำบันครอบครัวไทยท่ีอบอุ่นด้วยควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมกตัญญูต่อบุพกำรี  ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชมของ
อำรยประเทศ   

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัดให้มีโครงกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ขึ้น เพื่อให้
นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนท่ัวไป ได้แสดงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
และได้มีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อให้นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในกำร                  
ท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรด้ำนวัฒนธรรมแก่นักศึกษำ 
 
ก าหนดการด าเนินงาน   

ตลอดเดือนกรกฎำคม – กันยำยน  ๒๕๖๐  ณ อำคำรภูมิภำคพิทยำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

หลักการและเหตุผล 

วันเข้ำพรรษำ หมำยถึง  วันท่ีพระภิกษุในพระพุทธศำสนำอธิษฐำนอยู่ประจ ำท่ี ไม่จำริกไปค้ำงแรม
ตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ เว้นแต่มีกิจจ ำเป็น เป็นระยะเวลำ ๓ เดือนในฤดูฝน คือต้ังแรม ๑ ค่ ำ เดือน ๘ ถึง                      
วันขึ้น ๑๕ ค่ ำเดือน ๑๑  ซึ่งวันเข้ำพรรษำปี ๒๕๖๐ นี้  ตรงกับวันอังคำรท่ี ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ และถือเป็น
โอกำสดีท่ีพุทธศำสนิกชนก็จะได้ท ำบญุรักษำศีลและช ำระจิตใจให้ผ่องใส พอถึงวันเข้ำพรรษำก็จะไปร่วมท ำบุญ
ตักบำตร ถวำยเครื่องสักกำรบูชำ ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยำสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์     
ฟังธรรม และรักษำอุโบสถศีลกันท่ีวัด บำงคนอำจต้ังใจงดเว้นอบำยมุขต่ำง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น                  
งดเสพสุรำ งดฆ่ำสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดำมำรดำมักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลำนของตน โดยถือกันว่ำ                  
กำรเข้ำบวชเรียนและอยู่จ ำพรรษำในระหว่ำงนี้จะได้รับอำนิสงส์อย่ำงสูง  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เห็นถึงควำมส ำคัญจึงจัดให้มี โครงกำรท ำ นุบ ำรุงชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์  กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ เป็นประจ ำทุกปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วม                 
ในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป  โดยจัดร่วมกับเทศบำล
เมืองก ำแพงเพชร  ซึ่งในปี ๒๕๖๐ นี้  เทศบำลเมืองก ำแพงเพชรได้ก ำหนดจัดพิธีเปิดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ  
ในวันศุกร์ท่ี  ๗  กรกฎำคม  ๒๕๖๐  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน (ริมปิง) และน ำต้นเทียนไป
ถวำย  ณ วัดวังยำง ต ำบลนครชุม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อใหน้ักศึกษำเกิดควำมรักและห่วงแหนประเพณีแห่เทียนและถวำยเทียนพรรษำ 

๒. เพื่อเป็นกำรสืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีไทย 
 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จ ำนวน  ๓๐๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “แห่เทียนพรรษา” ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ วัดวังยาง จังหวัดก าแพงเพชร 

  

 

 

 



๔๗ 
 

 

โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

หลักการและเหตุผล 
 สังคมในยุคปัจจุบันนี้เป็นโลกของเทคโนโลยีท่ีเจริญรุดหน้ำไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง  เยำวชนไทยสำมำรถ
รับรู้ข่ำวสำรได้ท่ัวทุกมุมโลก สำมำรถรับเอำวัฒนธรรมทำงตะวันตกเข้ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันมำกขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกัน เยำวชนเริ่มละเลยมำรยำทอันดีงำมของไทยไป ไม่รู้จักเลือกใช้มำรยำทไทยให้เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
มีเยำวชนไทยจ ำนวนมำกท่ีไม่ได้รับกำรอบรมส่ังสอนให้รู้จักกำรวำงตัวให้เหมำะสมตำมแบบวัฒนธรรมไทย เช่น 
มำรยำท     ในกำรพูดคุยกับผู้ใหญ่ มำรยำทในกำรพูดโทรศัพท์มำรยำทในกำรใช้ส่ิงของสำธำรณะ มำรยำทในกำร
รับประทำนอำหำร มำรยำทในกำรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  มำรยำทและกำลเทศะท่ีจ ำเป็นในชีวิตกำรเรียน หรือ
กำรแต่งกำยท่ีถูกต้องและเหมำะสม และอื่น ๆ อีกหลำยประกำร 

มำรยำทไทย จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส ำคัญกิจกรรมหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภำพ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปลูกฝังและถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนมำรยำทไทยให้กับนักศึกษำเพื่อจะได้เข้ำใจในคุณค่ำของมำรยำทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ีส ำคัญของชำติ 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไทย ควำมสุภำพ อ่อนโยน อันเป็นกิริยำมำรยำทท่ีดีงำม มีคุณค่ำและมีควำมหมำย 
ท่ีมีกำรส่ังสมสืบทอดต่อกันมำ จึงได้จัดโครงกำรอบรมมำรยำทไทยและกำรประกวดมำรยำทไทย ให้กับ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เพื่อพัฒนำบุคลิกภำพและส่งเสริมให้นักศึกษำมีบุคลิกภำพท่ีดี      
มีมำรยำทงำมตำมวัฒนธรรมไทย อีกท้ังนักศึกษำท่ีได้รับกำรอบรมก็จะกลำยเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้ท่ีมี               
มำรยำทงำมในสังคมต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำรยำทไทยอย่ำงถูกต้อง 
๒. เพื่อให้นักศึกษำเป็นผู้มีมำรยำทท่ีงดงำม และเห็นคุณค่ำของมำรยำทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชำติ  

เพื่อสร้ำงต้นแบบของนักศึกษำท่ีมีมำรยำทดีให้เป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป 
 
ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม   

๑. กำรอบรมมำรยำทไทย ให้กับนักศึกษำช้ันปีท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ในงำนปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่ วันท่ี  ๑๒  มิถุนำยน  ๒๕๖๐  ณ ห้องรำชพฤกษ์  อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๒. กำรประกวดมำรยำทไทย (ภำยในมหำวิทยำลัย)  วัน ศุกร์ ท่ี   ๗  กรกฎำคม  ๒๕๖๐                       
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  โดยผู้ท่ีได้รับรำงวัลจำกกำร
ประกวดจะต้องเป็นตัวแทนนักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำทไทยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 ๓. กำรประกวดมำรยำทไทย ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
(รอบคับเลือกภำคเหนือ)  โครงกำรธนชำต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  จัดโดย  ธนำคำรธนชำต  ระหว่ำง
วันท่ี ๑๖ – ๑๗  กรกฎำคม  ๒๕๖๐  ณ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
กลุ่มเป้าหมาย       
 นักศึกษำข้ันปีท่ี ๑  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐   
 



๔๘ 
 

 

การอบรมมารยาทไทย 
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 

การประกวดมารยาทไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ (ภายในมหาวิทยาลัย) 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 



๕๐ 
 

 

โครงการธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย   
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

  
 

  



๕๑ 
 

 

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบครอบ ๑๒๐ ปี ของการเสด็จประพาสประเทศสวีเดน  

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ณ  สมาคมเพ่ือจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ ประเทศสวีเดน 

 
หลักการละเหตุผล 

เนื่องในพุทธศักรำช ๒๔๔๐ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้เสด็จประพำสประเทศยุโรป
ครั้งแรก พระองค์ได้เสด็จพระรำชด ำเนินเยือนประเทศสวีเดน  ในระหว่ำงวันท่ี ๑๐-๒๘ กรกฎำคม ๒๔๔๐                     
เนื่องด้วยวโรกำสเฉลิมฉลองครบครอบ ๑๒๐ ปี ของกำรเสด็จประพำสประเทศสวีเดน ของพระบำทสมเด็จ                  
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ จุฬำลงกรณ์มหำรำชำนุสรณ์ Utanede, Bispgarden, Ragunda, Jamtland, 
Sweden. โดยทำงสมำคมเพื่อจุฬำลงกรณ์มหำรำชำนุสรณ์ ประเทศสวีเดน ชำวไทยและชำวสวีเดน ได้พร้อมใจ
กันร่วมจัดงำนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ระหว่ำงวันท่ี ๑๐-๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลอง
เทิดพระเกียรติแด่ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ให้เป็นที่รู้จักของชำวต่ำงชำติมำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และสมำคมเพื่อจุฬำลงกรณ์มหำรำชำนุสรณ์ 
ประเทศสวีเดน ได้เชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับชำวต่ำงชำติ 
ระหว่ำงวันท่ี ๑๐-๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศสวีเดน ทำงสมำคมฯ เห็นว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรเป็นสถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำของประเทศท่ีมีศักยภำพในกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกท้ัง
ทำงมหำวิทยำลัยจะได้มีโอกำสสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศสวีเดน  

ด้วยเหตุนี้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรเผยแพร่และแลกเปล่ียน                  
ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวโรกำสเฉลิมฉลองครบครอบ ๑๒๐ ปี ของกำรเสด็จประพำสประเทศสวีเดน                            
ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ  สมำคมเพื่อจุฬำลงกรณ์มหำรำชำนุสรณ์ ประเทศสวีเดน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเปน็กำรเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติแด่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ให้เป็นท่ีรู้จัก

ของชำวต่ำงชำติมำกยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย              

ให้เป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 
๓. เพื่อเป็นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติให้คงอยู่และท ำหน้ำท่ีในบทบำทของมหำวิทยำลัยใน

กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
๔. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศโดยใช้วัฒนธรรมเป็นส่ือกลำง  
๕. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวแบบยั่งยืนโดยน ำศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชรและ

ศิลปวัฒนธรรมของไทยไปแสดงเผยแพร่ให้กับชำวต่ำงประเทศได้รับชมและเกิดควำมสนใจท่ีจะเดินทำงมำ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยและจังหวัดก ำแพงเพชร 
 

เป้าหมาย   
นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๓๒ คน 

        

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่ำงวนัท่ี  ๑๐ – ๒๘  กรกฎำคม  ๒๕๖๐  ณ ประเทศสวีเดน 



๕๒ 
 

 

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบครอบ ๑๒๐ ป ีของการเสด็จประพาสประเทศสวีเดน  

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  สมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ ประเทศสวีเดน 

 

 

 

 



๕๓ 
 

 

โครงการจัดท าแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร  
“เสวนาการก าหนดเขตแผนท่ีทางวัฒนธรรม นครชากังราว” 

 
หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ภำคเหนือตอนล่ำง ในอดีตเคยเป็นเมืองลูกหลวงของเมือง
สุโขทัย มีอำยุประมำณ ๗๐๐ ปี  ได้รับกำรเป็นมรดกโลกต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเอกลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรม
ท่ีเป็นของตนเองผสมผสำนระหว่ำงสุโขทัยและอยุธยำ โดยจะมีแหล่งศิลปกรรมกระจำยถึง ๘๖ แหล่ง ท่ัวเมือง
ก ำแพงเพชร และนอกจำกนั้นก็มีชุมชนโบรำณหลำยแห่งท่ัวเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งแต่ละชุมชนก็มีมรดก
วัฒนธรรมของตนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองก ำแพงเพชร ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และด ำรงไว้  กลุ่มเยำวชนถือว่ำ
เป็นตัวแทนของชุมชนควรค่ำกับกำรได้รับกำรสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมของของชุมชนท้องถิ่น 

แผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญในกำรสืบค้นต ำแหน่งของมรดกวัฒนธรรมของชุมชน 
จุดอ้ำงอิงของทุกภำคส่วนในกำรระบุทรัพยำกร ทำงวัฒนธรรม อันเป็นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญของชุมชน                     
ท ำให้ตระหนักในเรื่องของกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม ผ่ำนกระบวนกำรในจัดกำรทำงวัฒนธรรม                  
โดยเนื้อหำจะครอบคลุมอย่ำงครบถ้วนในเรื่องต้ังแต่พัฒนำกำร ประวัติศำสตร์ของเมือง สภำพองค์ประกอบ
ทำงกำยภำพในปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบท่ีส ำคัญ เช่น บ้ำนเรือน พืชพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เป็นต้น ซึงเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีประกอบกันเป็นคุณค่ำรวมของส่ิงแวดล้อมทำงวัฒนธรรม ซึ่งถ้ำมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ไว้จะท ำให้
ทรำบบริบททำงสังคมในปัจจุบันและในอนำคตโดยเป็นมำตรฐำนในกำรก ำหนดทิศทำงของชุมชนนั้นๆ ได้ 

ดังนั้นผู้จัดท ำโครงกำรจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และชุมชนจึงได้จัดอบรมในกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชรขึ้น 
  
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพื่อใหเ้ยำวชนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำก ำแพงเพชร 
๒. เพื่อให้เยำวชนตระหนักเห็นควำมส ำคัญของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. เพื่อจัดเวทีเสวนำเกี่ยวกับกำรก ำหนดเขตพื้นท่ีทำงวัฒนธรรม “นครชำกังรำว” 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน ๕๐ คน 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 กิจกรรม“เสวนำกำรก ำหนดเขตแผนท่ีทำงวัฒนธรรม นครชำกังรำว” วันพุธท่ี  ๙  สิงหำคม  ๒๕๖๐  
ณ  พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   
 กิจกรรมอบรมกำรจัดท ำแผนท่ีทำงวัฒนธรรม นครชำกังรำว วันอังคำรท่ี ๒๖ กันยำยน  ๒๕๖๐                      
ณ  พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร 
กิจกรรมที่ ๑ “เสวนาการก าหนดเขตแผนที่ทางวัฒนธรรม นครชากังราว” 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

  

   
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร 
กิจกรรมที่ ๒ “เสวนาการก าหนดเขตแผนที่ทางวัฒนธรรม นครชากังราว” 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

  

 

     

  
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

โครงการอบรมสมัมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
หัวข้อ  วิธีการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์   

สายพันธุ์กล้วยของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
 

จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงเรื่องกล้วยไข่ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศและมีสภำพดิน
ฟ้ำอำกำศท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของกล้วยเป็นอย่ำงดี  เนื่องจำกดินเกิดกำรตกตะกอนทับถมของ                
ล ำน้ ำ มีแหล่งน้ ำอุดมสมบูรณ์และอำกำศไม่ร้อนจัดหรือหนำวจัดเกินไป และมีหลักฐำนน่ำเช่ือถือว่ำดินแดน
แถบนี้เคยเป็นถิ่นท่ีอยู่ชุมชนโบรำณท่ีมีประวัติควำมเป็นมำท่ีเกี่ยวข้องกับกล้วย เช่น ชนชำติละว้ำ เจ้ำของช่ือ
กล้วยน้ ำละว้ำท่ีคนไทยรู้จักกันเป็นอย่ำงดี ตลอดจนเป็นเส้นทำงอพยพผ่ำนลงไปทำงใต้ของคนยุคก่อน
ประวัติศำสตร์จนถึงหมู่เกำะต่ำง ๆในอินโดนีเซีย โดยน ำพันธุ์กล้วยภูมิภำคนี้ตำมลงไปด้วย เช่น กล้วยตำนี                 
เป็นต้น  

พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จัดสร้ำงขึ้นในวโรกำสพระรำชพิธีกำญจนำภิเษก 
ฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๕๐ ปี ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำรท่ี ๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ                  
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินประกอบพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ เพื่อให้พิพิธภัณฑสถำนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท้ังทำงด้ ำนข้อมูลเบื้องต้น ประวัติศำสตร์  และ                         
เชิงประจักษ์ แก่เยำวชนและประชำชนท่ีสนใจและเกิดจิตส ำนึกร่วมกันอนุรักษ์ สืบสำน และเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต สถำปัตยกรรม และพันธุ์ไม้โบรำณของไทย โดยเฉพำะสวนด้ำนหลังของ
พิพิธภัณฑ์ ท่ีมีกำรจัดเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยกว่ำ ๑๐๐ สำยพันธุ์ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร  

ภำพวำดพฤกษศำสตร์ธรรมชำติ (Botanical Art Illustration) คืองำนศิลปะท่ีมีกำรจ ำเพำะลงไป 
เฉพำะพืชพรรณ ต้นไม้ต่ำงๆ โดยน ำวิทยำศำสตร์ และศิลปศำสตร์สองแขนงนี้มำรวมกัน หรือท่ีเรำเรียกว่ำ 
"วิทย์สำนศิลป์"  

วิทยำศำสตร์ คือควำมถูกต้องควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติ  ส่วนศิลปศำสตร์ เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์
ของมนุษย์ โดยใช้จินตนำกำรและให้อำรมณ์ ดังนั้นงำนศิลปพฤกษศำสตร์ท่ีถูกต้องจะต้องมีท้ังสำม ส.                       
มำประกอบกัน คือ 
 - สัดส่วน  ท่ีถูกต้องตำมหลักวิทยำศำสตร์ (Scientific Accuracy) 
 - สังเกต  มีกำรสังเกตรำยละเอียดอย่ำงถี่ถ้วน และแม่นย ำ (Keen Observation) 
 -  สวยงำม   เมื่ อมอง ดูผลงำนแล้ว ให้ควำมสวยงำมอย่ำ งมี คุณค่ำทำง ศิลปะ ( Aesthetic) 
งำนภำพวำดท่ีเกี่ยวข้องกับพืชพรรณต้นไม้ ดอกไม้  หรือท่ีเรียกเป็นทำงกำรว่ำพฤกษศำสตร์นั้น สำมำรถแบ่ง
กว้ำงๆ ได้ ๓ แบบ 
 ๑. ภำพเหมือนทำงพฤกษศำสตร์ (Botanical Illustration) จุดมุ่งหมำยนี้ น ำมำใช้ทำงวิชำกำร 
ผลงำนจะต้องบ่งบอกชัดเจนว่ำพืชพรรณนี้คือชนิดอะไร ดังนั้นสัดส่วนท่ีถูกต้องเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด ตำมมำด้วย
กำรสังเกตพินิจพิเครำะห์และควำมสวยงำม จะพบเห็นท่ัวไปตำมพจนำนุกรม หนังสือวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
มักจะใช้ปำกกำด ำเขียนเป็นเส้นบนพิมพ์กระดำษขำว 
 ๒. ภำพวำดพฤกษศำสตร์  (Botanical Painting) อันนี้ควำมสวยงำมมำก่อน แต่กำรสังเกตพิจำรณำ
อย่ำงถี่ถ้วนต้อมีด้วย และสัดส่วนก็ต้องถูกต้องตำมควำมเป็นจริงเช่นเดียวกัน 
 
 
 



๕๗ 
 

 

 ๓. ภำพวำดทำงธรรมชำติ  (Nature Painting หรือ Flowers Painting) เป็นภำพวำดท่ีศิลปะน ำคือ    
ดูแล้วสวยงำม ศิลปินใช้ควำมสุนทรีย์ทำงอำรมณ์และจินตนำกำรสร้ำงงำนเป็นหลักส ำคัญ โดยกำรพินิจ
พิเครำะห์และสัดส่วนท่ีถูกต้องไม่จ ำเป็น เช่น ภำพวำดดอกไม้ในแจกัน (Still Life) เหล่ำนี้เป็นต้น สีสันกำร    
วำดภำพ อำรมณ์ของศิลปินจะมำก่อนควำมถูกต้องว่ำพืชดอกท่ีวำดเป็นชนิดไหน  กำรสังเกตรำยละเอียดจะไม่
แม่นย ำเสมอไป 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร ได้เห็นควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์สำยพันธุ์กล้วยท่ีมีอยู่บริเวณพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยน ำเอำ
หลักกำรของกำรวำดภำพพฤกษศำสตร์ธรรมชำติมำเห็นเครื่องมือในกำรท่ีจะสอนให้กับเยำวชน นักศึกษำท่ีเข้ำ
รับกำรอบรมได้เกิดกำรเรียนรู้ถึงทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และยังเป็นกระบวนกำรในกำรส่งเสริมให้เกิดกำร
ตระหนักและเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ ร่วมถึงกันน ำเอำศิลปะท่ีเข้ำถึงได้ง่ำยมำใช้เป็น
กระบวนกำรสอนเพื่อให้เกิดควำมสนใจ ดังนั้น หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดก ำแพงเพชร  จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติ หัวข้อ กำรวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์ “สำยพันธุ์กล้วย” เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชำติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัด
ก ำแพงเพชร   

 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชำติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดก ำแพงเพชร   
 ๒.  เพื่อเป็นกำรน ำเทคนิควิธีกำรวำดภำพพฤกษศำสตร์ธรรมชำติมำถ่ำยทอดให้กับเยำวชน นักศึกษำ
ท่ีเข้ำร่วนกิจกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆ และได้แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ                  
“สำยพันธุ์กล้วย” ให้คงอยู่ต่อไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนและนักศึกษำ จ ำนวน  ๕๐ คน 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

วันศุกร์ท่ี ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
  



๕๘ 
 

 

โครงการอบรมสัมมนาสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในหัวข้อ "วิธีการวาดภาพ 

ทางพฤกษศาสตร์ สายพันธุ์กล้วยของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ" 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

  

  

  

  
 



๕๙ 
 

 

โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
หลักการและเหตุผล 
 พิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์เป็นพิธีท่ีดีงำม ควรยกย่องและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งพิธีไหว้ครูและครอบครู
นำฏศิลป์นับว่ำเป็นวัฒนธรรมไทยท่ีมีมำแต่สมัยโบรำณกำล กำรไหว้ครูถือว่ำเป็นกำรแสดงถึงควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตน ควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทุกภำคส่วนต้องอบรมบ่มเพำะและถ่ำยทอด
วัฒนธรรมอันดีนี้  อีกท้ังยังควรเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมรักในวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้
เกิดควำมเป็นมงคลต่อผู้เรียน และเป็นกำรสืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมอันดี ให้คงอยู่และ                
เป็นท่ีแพร่หลำย   

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทย
และรับมอบทำงนำฏศิลป์ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ ได้ร่วมพิธีไหว้ครูทำงด้ำนนำฏศิลป์ และมีควำม
มั่นใจในกำรประกอบอำชีพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ ศิษย์เก่ำและประชำชนท่ัวไปได้เข้ำพิธีไหว้ครูและครอบครู
นำฏศิลป์ไทยอย่ำงถูกต้อง 

๒. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทยท่ีถูกต้อง 
๓. เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง   

 
กลุ่มเป้าหมาย    

ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน  ๒๐๐ คน ได้แก่  นักเรียน  ครู  อำจำรย์และประชำชนท่ัวไป  จ ำนวน  ๑๐๐ คน             
และนักศึกษำท่ีเรียนในรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๐๐ คน 
 
การบูรณาการ 

บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระหว่ำงวนัท่ี ๒ – ๓ กันยำยน ๒๕๖๐  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
(เรือนไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 
 
 
 
 

 



๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆนอกแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
 

 ๑. โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ 
 ๒. โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่าย  
 ๓. การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
  - ด้านบุคลากร 

- ด้านสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ พิธีถวายน้ าสรงพระบรมศพ และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร               

มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ นายกสภาให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการภาพของพ่อ 
ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ พิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ             
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔  
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

 
๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

งาน ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง "คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" 
- กำรฝึกซ้อมเพ่ือจัดเตรียมควำมพร้อมงำน ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง "คีตกวี ดนตรีเพ่ือพ่อ" 
  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- งำน ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพ่ือพ่อ”   
  ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง) อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๐ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐  
ณ พิพิธภัณฑสถำนก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๖ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และ  
งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
ณ อำคำรฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี  สม เ ด็จพระญำณสั ง วร  สม เ ด็จพระสั งฆ รำช                        
สกลมหำสังฆปริณำยก วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร 

๘ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด (กลุ่ม ๔)  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๙ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ ร่วมรดน้ าขอพรพระโสภณคณาภรณ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร               
เฉลิมพระเกียรติ   
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพ0ระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๐ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ น่ืองมาจากพระราชด าริสมเ ด็จ                  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)                 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีพระราชทาน             
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๒ ๖ พ.ค. ๒๕๖๐ โครงการท าดีเพื่อพ่อ อบรมท าดอกไม้จันทน์ "ร้อยใจประดิษฐ์ดอกไม้ ถวายพ่อ" 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๓ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับบุคลากรภายในมหามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๖๓ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๔ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมทบทวนแผนฯ และพิจารณางบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑ ของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ณ ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

๑๕ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส                
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 

๑๖ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม   
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๗ ๕ - ๖ ส.ค. ๒๕๖๐ โครงการดอกไม้จันทน์ท าด้วยใจถวายพ่อหลวง  
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๘  
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

 
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ 

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
- งำนแถลงข่ำวกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- กำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
  ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีถวายน้ าสรงพระบรมศพ และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ                           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
เวลำ ๑๕.๐๐ น. พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จัดเครื่องสักกำระ ประดิษฐำนพระบรม
สำทิสลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร              
สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนำมถวำยอำลัย น ำโดย                       
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม บริกำรวิชำกำร และกิจกำรพิเศษ               
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                    
ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร อำจำรย์จำกภำควิชำ
นำฏศิลป์ไทย วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย ผู้ปกครองและนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ  สิรินธร 
ก ำแพงเพชร ร่วมพิธีถวำยน้ ำสรงพระบรมศพ และลงนำมถวำยอำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-
อดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร 

  

  
 



๖๕ 
 

 

วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายกสภาให้ เ กียรติเยี่ ยมชมนิทรรศการภาพของพ่อ                          
รองศำสตรำจำรย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย รองศำสตรำจำรย์
ดร.สุกัญญำ โฆวิไลกูล ดร.สมพร จองค ำ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ                   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ ให้เกียรติ
เยี่ยมชมนิทรรศกำรภำพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทย นิรันดร์"  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้กำรต้อนรับ ซึ่งในกำรเยี่ยมชมนิทรรศกำร คุณชนิกำ 
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นผู้น ำชมและบรรยำย                 
ถึงท่ีมำของภำพและนิทรรศกำรท่ีได้จัดแสดงภำยในหอศิลปะดุริยนำฏ ให้กับนำยกสภำและคณะได้ทรำบ 

  

  

  
 

 
 



๖๖ 
 

 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลปัญญำสมวำร ๕๐ วัน เพื่อถวำยเป็นพระรำช
กุศลแด่พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิ
รำช บรมนำถบพิตร  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  โดยมี รอง
ศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในพิธี 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

งาน ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง "คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" 

 วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ การฝึกซ้อมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมงาน ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง    
"คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมกับ องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ได้ก ำหนดกำรฝึกซ้อมเพื่อจัดเตรียมควำมพร้อมงำน ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง "คีตกวี 
ดนตรีเพื่อพ่อ" ท่ีจะจัดขึ้นในวันจันทร์ท่ี ๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยในกำรฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นฝึกซ้อมรวมระหว่ำงดนตรีสำกล ดนตรีไทย และกำรขับร้องเพลงประสำนเสียง 

 

 
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ร่วมกับ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ในฐำนะเครือข่ำยศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๙ ภำยใต้ช่ือ “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี 
ดนตรีเพื่อพ่อ”  ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง) อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร อ ำนวยกำรแสดงดนตรีไทยและ
ขับร้องประสำนเสียง โดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ประกอบด้วย 

 



๖๘ 
 

 

๑. กำรแสดงดนตรีไทย บทเพลงพระรำชนิพนธ์ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  โดย 
โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และเครือข่ำยดนตรีไทยจำกสถำนศึกษำภำยใน
จังหวัดก ำแพงเพชร รวมจ ำนวน ๑๗๕  คน  ได้แก ่  

- โรงเรียนสำธิต    - โรงเรียนอนุบำลก ำแพงเพชร       - โรงเรียนนครไตรตรึงษ์   
- โรงเรียนบ้ำนทรงธรรม   - โรงเรียนบ้ำนส่องตำแล       - โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม   
๒. กำรขับร้องเพลงประสำนเสียง ควบคุมกำรฝึกซ้อมโดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ

พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รวมจ ำนวน  ๒๑๐ คน ประกอบด้วย   
- โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

- โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ  คณะครุศำสตร์   
- ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร และชมรมผู้ปกครอง 

 

 
 

 



๖๙ 
 

 

วันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐                 
ณ พิพิธภัณฑสถำนก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยกิจกรรมท่ีจัดในครั้งนี้ไม่ได้เปิดให้เฉพำะเด็กๆท่ีเรียน              
ในชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชรเท่ำนั้น ซึ่งเด็ก เยำวชน ประชำชนภำยนอกก็สำมำรถเข้ำ
มำร่วมงำนได้ 

    

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ                      
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติและแสดงควำมอำลัย                           
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐  

 
 



๗๐ 
 

 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ เวลำ ๑๖.๐๐ น.                  
ณ อำคำรฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก               
วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ถวำยปริญญำศิลปศำสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สำขำวิชำ
วัฒนธรรมศึกษำ แด่ เจ้ำประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรำหมณ์พิทักษ์) เจ้ำคณะใหญ่คณะธรรมยุต 
กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร โดยมี นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พร้อมด้วย ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร เข้ำร่วมแสดงมุฑิตำจิต ด้วยควำมเคำรพอย่ำงยิ่ง 

 

 
 

 
 
 
 



๗๑ 
 

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ การประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด (กลุ่ม ๔) นคสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี และก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือข่ำยหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด (กลุ่ม ๔) จัดกำรประชุมเครือข่ำยหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด 
(กลุ่ม ๔) นคสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนีและก ำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
(เรือนไทย) 

 
 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ สรงน้ าขอพรพระโสภณคณาภรณ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำโดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมด้วย ผู้บริหำร บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร ร่วมรดน้ ำขอพรพระโสภณคณำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ   

 
 



๗๒ 
 

 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เวลำ ๑๐.๐๐ น. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดกำรประชุมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ                
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งประธำนในกำรประชุมครั้งนี้คือ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ                 

  

  
 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์                 
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัด
ก าแพงเพชร เวลำ ๑๑.๐๐ น. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนพิธี
ถวำยดอกไม้จันทน์พระรำชพิธีพระรำชทำนเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งประธำน
ในกำรประชุมครั้งนี้คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ  

 
 

 
 
 



๗๓ 
 

 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการท าดีเพื่อพ่อ อบรมท าดอกไม้จันทน์ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำรท ำดีเพื่อพ่อ อบรมท ำดอกไม้จันทน์ 
"ร้อยใจประดิษฐ์ดอกไม้ ถวำยพ่อ" (ดอกลีลำวดี ดอกแก้ว และดอกพุทธรักษำ)  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ วิทยำกรโดย ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ หัวหน้ำศูนย์นวัตกรรม หัตถศิลป์
แผ่นดินสยำม ก ำแพงเพชร บุคลำกร และนักศึกษำ แผนกวิชำธุรกิจคหกรรม วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร และ
บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผู้เข้ำร่วมอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้สนใจท่ัวไป 

โดย อำจำรย์จ ำนรรจ์ เสนำะเมือง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ได้
ให้เกียรติเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ด้วย 

  

   
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรมกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เพื่อร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษำและประชำชนต่อไป 
วิทยำกรโดย ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ หัวหน้ำศูนย์นวัตกรรม หัตถศิลป์แผ่นดินสยำม ก ำแพงเพชร บุคลำกร 
และนักศึกษำ แผนกวิชำธุรกิจคหกรรม วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร และบุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 

  

  
 
 

 
 
 



๗๕ 
 

 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมทบทวนแผนฯ และพิจารณางบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดกำรประชุมทบทวนแผนฯ และพิจำรณำงบประมำณ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  ณ ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี                  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินตนเอง (SAR) 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินตนเอง (SAR) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร น ำโดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร     
พร้อมด้วย ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปถวำยพระพรชัย
มงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๕ พรรษำ               
๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐  ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  

 



๗๖ 
 

 

โครงการดอกไม้จันทน์ท าด้วยใจถวายพ่อหลวง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดอบรมโครงกำรดอกไม้จันทน์
ท ำด้วยใจถวำยพ่อหลวง วันท่ี ๒ และ ๕ - ๖ สิงหำคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ กองพัฒนำนักศึกษำ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช วิทยำกรโดย 
นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลปฺ์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และเจ้ำหน้ำท่ี
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ผู้เข้ำร่วมอบรมในครั้งนี้คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัย                   
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 

โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์
 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ งานแถลงข่าวการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เวลำ ๑๓.๐๐ น. 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
จัดงำนแถลงข่ำวกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อเป็นกำรน้อมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน  ณ พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 
และกิจกำรนักศึกษำ นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรส ำนักงำนพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร                     
เฉลิมพระเกียรติ อำจำรย์อำทิตยำ  ธำนีรัตน์ และอำจำรย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำดนตรี
ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมกันแถลงข่ำวกำรจัดประกวด             
ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ในครั้งนี้ 

 
 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์                   
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓ อำคำรกิจกำรนักศึกษำ (SAC) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อเป็นกำร
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จประปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระองค์ท่ำนมีต่อ               
พสกนิกร โดยได้รับควำมอุปถัมภ์จำก ทุนนิธิปริยัติศึกษำ ญสส ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ ซึ่งกำรประกวด                 
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

๑. ระดับประถมศึกษำ 
๒. ระดับมัธยมศึกษำ 
๓. ระดับอุดมศึกษำ และบุคคลท่ัวไป  

 
 

 



๗๘ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้าร่วมกับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๑ – ๓ และ ๖  

ต.ค. ๒๕๕๙ 
งานสารทไทยกลว้ยไข่และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ณ เวทีกลำง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองจังหวัดก ำแพงเพชร 

๒ ๔ ต.ค. ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและจัดหารายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓ ๖ ต.ค. ๒๕๕๙ เข้ารับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย   
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์                       
ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น ๘  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                                         

๕ ๑๐ – ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย            
ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น ๘  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                                               

๖ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 
ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น ๘  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                                               

๗ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร            
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘ ๒๐ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ การประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ 
ณ ห้องประชุมอำคำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภฏักำญจนบุรี                                         

๙ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ ลำนพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสำมังคลำนุสรณ์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๐ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙ พิธี น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย “พระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
ณ ต้นสักทรงปลูกบริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙ การประชุมการวางแผนการบริการวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๒ ๗ พ.ย. ๒๕๕๙ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการ  เพื่อจัดท างบประมาณบูรณา
การตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมพิชัยรำชภัฏ ชั้น ๑ FMS ๑๐๒ อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุตรดิตถ์ 

๑๓ ๗ พ.ย. ๒๕๕๙ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการลงคะแนนออกเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏก าแพงเพชร  
ณ ห้องธุรกำร ชั้น ๑ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๔ ๘ พ.ย. ๒๕๕๙ การประชุมการจัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ ห้องสัมมนำ ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมกำรพัฒนำชุมชน กรุงเทพ 

๑๕ ๙ พ.ย. ๒๕๕๙ พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ บริเวณหน้ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๖ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๙ การประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ”                
ณ ห้องประชุมสนำมกีฬำชำกังรำว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๗ 
 

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙   กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 
ณ บริเวณหน้ำตึกส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



๘๐ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๘ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 

ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
๑๙ ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙   โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย (Reprofiling) ระยะ ๑๐ ปี  

ณ ห้องรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒๐ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙   กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ฐานข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย  

ณ ห้องประชุมช่อม่วง เลเจนด้ำ สุโขทัยรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 
๒๑ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ งานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม"            

เพื่อจัดเตรียมงาน "๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" 
ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๒ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ พิธีกล่าวค าปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร เน่ืองในวโรกาสขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ เป็นรัชกาลที่ ๑๐ 
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๓ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ การอบรมการใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
ณ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๔ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน " ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ"              
ณ ห้องประชุมสนำมกีฬำชำกังรำว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๕ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ พิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด ในโครงการการแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะฯ "ปลาบึกเกมส์" ครั้งที่ ๑๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ณ บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๖ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ โครงการประชุมเสวนา “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์ในการน าเกณฑ์ 
EdPEx/TQA มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ”  
ณ ห้องประชุมเพชรเพทำย ชั้น ๓ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๗ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ส าหรับ
หน่วยงานองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามระเบียบ อพท.  
ณ ห้องประชุมวนำรี ๑ โรงแรมชำกังรำว ริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๘ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ การประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมสภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

๒๙ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ พิธีเปิดในโครงการถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน" ประจ าปี ๒๕๖๐  
ณ ต ำบลไตรตรึงษ์ ชุมชนบ้ำนวังพระธำตุ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๐ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ การประชุมการด าเนินการจัดนิทรรศการ ราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓                           
ณ ห้องประชุมสภำ ชั้น ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๑ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลง และ                
งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประปี ๒๕๖๐                            
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร   

๓๒ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ร่วมแสดงในงานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน  ใน "เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับ   ปีใหม่ ๒๕๖๐ จังหวัดก าแพงเพชร"  
ณ วัดคูยำง (พระอำรำมหลวง) และ วัดพระบรมธำตุ (พระอำรำมหลวง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๓ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ งาน "ราตรีศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต"  
ณ บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๔ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐ งานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓  
ณ ห้องประชุมกำสะลอง ชั้น ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๘๑ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๓๕ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ งาน “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช”                     

ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำร จังหวัดก ำแพงเพชร 
๓๖ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐ พิธีเปิดงาน"นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ" คร้ังที่ ๑๓ "ศาสตร์พระราชา สู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน” และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗  
ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๗ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจัดงานประเพณีนบพระ           
เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๘ ๒๖ – ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๐ การประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมล ำปำงเวียงทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

๓๙ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๐ การประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๐ ๑ – ๓ ก.พ. ๒๕๖๐ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก 

๔๑  
๒ ก.พ. ๒๕๖๐ 

 
 

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

๑๑ – ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๐ 

งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐  
- ร่วมแสดงในงำนแถลงข่ำวงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงำนกำชำดจังหวัด   
  ก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เน่ืองในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลงและงำนกำชำด 
  จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐  
  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
- พิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ วัดพระบรมธำตุ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- งำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ เวทีกลำง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๒ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐ 

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๓๐ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป             
- พิธีบรรพชำอุปสมบทหมู่ ๓๐ รูป ในโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป             
  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และวัดคูยำง (พระอำรำมหลวง)    
  อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- พิธีท ำบุญฉลองพระบวชใหม่  
  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๓ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ พิธีเปิดโครงการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  
ณ ห้องประชุมลีลำวดี อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๔ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐ พิธีเปิดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๓๔ "พ่อสอนอ่าน"  
ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๔๕ ๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐ เทศกาล Thailand Harmony World Puppet In Kanchanaburi 2017  
ณ กองถ่ำยต ำนำนสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดกำญจนบุรี 

๔๖ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



๘๒ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๔๗ ๘ มี.ค. ๒๕๖๐ พิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน และรับชม

การแสดลงละครเวทีเรื่อง ซ่อน จาก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ               
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๔๘ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ร่วมต้อนรับ Professor Mitsuhiro Oda President, Japan Society of Library and 
Information Science และ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๙ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ งานสังสรรค์ “ส ารับก าแพง ร่วมแรงสร้างสรรค์ สหพันธ์เกรียงไกร”  
ณ ห้องนิมมำรดี โรงแรมพีพำรำไดซ์ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๐ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดก าแพงเพชร          
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๑ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานราชการสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ประจ าปี ๒๕๕๙   
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์A โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 

๕๒ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
รัชการที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๓ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐ การอบรมการใช้งานเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคช่ัน Museum Thailand   
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำร ๑๕ มหำวิทยำลัย รำชภัฏนครสวรรค์ 

๕๔ ๕ – ๘ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการ School’s International Friendship Day celebrations  
ณ Unity Primary School ประเทศสิงคโปร์ 

๕๕ ๙ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) ครั้งที่ ๖ 
ณ ตลำดย้อนยุคนครชุม (หน้ำร้ำนก๋วยเต๋ียวผัดไทยแม่สุภำพนครชุม) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๖ ๒๑ - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรมการฝึกหัดอบรมมารยาทไทย ในโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี                 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ วัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๗ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๘ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการเพื่อจัดท างบประมาณ บูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๙ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมท าบุญปีใหม่ไทย "สงกรานต์ เพลินสุข ๒๕๖๐" 
ณ ลำนบริเวณส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๐ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ณ ห้องประชุม Main Conference อำคำรศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ                
กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 

 



๘๓ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๖๑ ๙ พ.ค. ๒๕๖๐ พิธีเปิดในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  

ณ หอประชุมต้นพะยอม วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 
๖๒ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ การเสวนาวิชาการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"  

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯมหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
๖๓ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวาย              

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัด
ก าแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๔ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐ ร่วมตรวจพื้นที่สถานที่จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร              
มหาภูมิพลอดุลยเดช                     
ณ สนำมหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๖๕ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐                   
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๖ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐  
ณ บริเวณสวนป่ำ ศำลพ่อปู่วังหว้ำ ต ำบลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๗ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐ "รดน้ าด าหัว สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๐" แก่ท่าน รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๘ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐ งานเสวนา “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร”  
ณ ห้องประชุม FUNCTION ROOM ๓ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

๖๙ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐ ร่วมแสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ณ ห้องแม่ปิงรอยัล โรงแรมชำกังรำว ริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

๗๐ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ร่วมจัดโครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรหน่วยงานสายสนับสนุน 
ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๑ ๓๑ พ.ค. - ๒ มิ.ย. 
๒๕๖๐ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท า(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏก าแพงเพชร" ระยะ ๒๐ ปี (กิจกรรมที่ ๑)  
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๒ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ ร่วมแสดงต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจ าภาค ๖ 
ณ โรงแรมชำกังรำว ริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

๗๓ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมสรุปผลการด าเนินงานและหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ณ ห้องประชุมร่มพะยอม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

๗๔ ๕ – ๗ ม.ิย. ๒๕๖๐ การประชุมปฏิบัติการ "การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ระยะ ๒๐ ปี (กิจกรรมที่ ๒)  
ณ โรงแรมอมำรี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๗๕ ๖ – ๗ ม.ิย. ๒๕๖๐ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒธรรม"  
ณ ห้องประชุมเพ็ชรงอก โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปำร์ค จังหวัดนครสวรรค์ 

๗๖ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน                       
ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก 



๘๔ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๗๗ ๑๒ – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ โครงการฝึกอบรม “ลูกไก่” สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๕ 

ณ อำคำรวิทยสโมสร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก 
๗๘ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

๗๙ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับประเมิน Webometrics  
ณ ห้องประชุม  ชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี   

๘๐ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ร่วมแสดงในพิธีบายศรีสู่ขวัญ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ" โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐  
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๑ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ ร่วมแสดงในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”  
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๒ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุมชำกังรำว ๔ ชั้น ๔ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร 

๘๓ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ การประกวด Freshy boy and girl KPRU ๒๐๑๗ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๔ ๒๑ – ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
Writing Research Articles for International Journals 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อำคำรกองกิจกำรนักศึกษำ (หลงัใหม่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๕ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประจ าปี ๒๕๖๐ "ชากังราว              
นครแห่งศิลป์"   
ณ สถำนีบริกำรรถไฟฟ้ำ (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๖ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม   
ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๗ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อรับฟังการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลก
ก าแพงเพชรฉบับใหม่  
ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๘๘ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินโครงการ : ท าอย่างไรให้ถูกต้องและ             
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา   
ณ ห้องประชุมสักทอง ตึก ๑ ชั้น ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

๘๙ ๒๘ มิ.ย. , ๑ – ๒ ก.ค.  
๒๕๖๐ 

กิจกรรม " แสง สี เสียงเมืองชากังราว" 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดก ำแพงเพชร 

๙๐ ๑ ก.ค.  ๒๕๖๐ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐   
ณ วัดบำง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๙๑ ๒ ก.ค.  ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม ๔ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐                 
ณ ห้องประชุมสี่พญำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

๙๒ ๓ ก.ค.  ๒๕๖๐ การเสวนาพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ าใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ"   
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๓ ๔ ก.ค.  ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อหาแนวในการจัดโครงการ/กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุม อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร      



๘๕ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๙๔ ๕ ก.ค.  ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  

ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๙๕ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีลงนาม และประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่   

ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๙๖ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๗               

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๙๗ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ จัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดี                 

เมืองก าแพง   
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๙๘ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ร่วมแสดงในงานจัดเลี้ยงเพื่อรับรองแขกต่างประเทศ   
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๙ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ โครงการอบรมให้ความรู้  Green Office   
ณ ห้องประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

๑๐๐ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
ณ ลำนหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๑ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ โครงการขุดลอกคูคลองก าจัดวัชพืช และมหาวิทยาลัยสะอาด  
ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๒ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
ณ บริเวณริมสระปลำบึก มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๓ ๑ – ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ โครงการฝึกอบรมการจัดท าระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน               
เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑  
ณ ห้องประชุมทองกวำว อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๔ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ ครั้งที่               
๓/๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๕ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ โครงการอนุรักษ์พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน"   
ณ ห้องประชุมลีลำวดี ชั้น ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๖ ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม “ชากังราว นครแห่งศิลป์”                  
ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๐๗ ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีทอดผ้าป่าแถวและฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง งาน
ประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๐๘ ๙ ส.ค. ๒๕๖๐ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
ณ ลำนหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๙ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙           
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 



๘๖ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๑๐ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมงานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๑   

ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   

๑๑๑ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์  
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑๒ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเรื่องขบวนแห่ ในงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" 
ประจ าปี ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมปลัดจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑๓ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑๔ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเรื่องการจัดการแสดงเวทีกลาง ในงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และ             
ของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑๕ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางอันเก่ียวเน่ืองกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ผ่านระบบการประชุมทางไกล                 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑๖ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและหา
แนวทาง การด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับคณะ   
ณ ห้องประชุมสภำ ชั้น ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑๗ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๐ งานแสดขาวรวมใจ สายใยพลศึกษา ๒๖ สิงหามุทิตาจิต รศ.ธวัช วีระศิริวัฒน์   
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑๘ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมการด าเนินงานจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดก าแพงเพชร   
ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง (พระอำรำมหลวง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑๙ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒๐ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข "Happy Workplace KPRU"  
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๒๑ ๓๑ ส.ค. – ๔ ก.ย. 
๒๕๖๐ 

มหกรรมชิม ช๊อป เที่ยวของดี ๔ จังหวัด @ ชากังราว 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยำนจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒๒ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

๑๒๓ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม “ชากังราว นครแห่งศิลป์” 
ณ ห้องประชุมธ ำมรงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒๔ ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ งานปฐมวัยสุขสันต์ รักกันตลอดกาล อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์  
ณ หอประชุมรันอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๒๕ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพื่อด าเนินการอันเก่ียวเน่ืองกับงานพระบรมศพฯ  
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร   



๘๗ 
 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๒๖ ๑๑-๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสภำ ชั้น ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๒๗ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ การเสวนา... นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมที่งดงาม กับมุมมองคนก าแพงเพชร 
ณ สถำนีบริกำรรถไฟฟ้ำ (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒๘ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน "ชากังราว นครแห่งศิลป์" 
ณ สถำนีบริกำรรถไฟฟ้ำ (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒๙ ๑๗-๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๓๐ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐ งาน "ปลายทางแห่งแสงเทียน...สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ" งานแสดงมุทิตาจิต  
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

๑๓๑  
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 

 
๒๓-๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐ 

งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๖๐   
- พิธีเปิดงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๐   
  ณ บริเวณลำนต้นโพธ์ิ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- ร่วมแสดงในงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๐   
  ณ เวทีกลำง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๓๒ ๒๐-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐ โครงการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวด
มารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๐  
ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กรุงเทพมหำนคร 

๑๓๓ ๒๒-๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการภาค  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตำก 

๑๓๔ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐ งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๓๕ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๔ ปี 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๓๖ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 

๑๓๗ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ งานเกษียณอายุราชการ “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง”  
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

งานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ และ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๙  ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมแสดงในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่ 
และของดีเมืองก ำแพง” ซึ่งระหว่ำงวันท่ี ๑ – ๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ จะเป็นกำรแสดงของนักศึกษำชมรม
ศิลปะกำรแสดง นักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดงวงปี่พำทย์มอญ และวงดนตรีลูกทุ่ง KPRU 
Big Band Jazz จำกโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร วันท่ี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ เป็นกำรแสดงของนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร และวงปี่พำทย์มอญ โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งในวันนี้จะมีกำรแสดงโขน ตอน หนุมำนจับนำงสุพรรณมัจฉำ และตอน ยกรบ                          
ซึ่งฝึกซ้อมโดย อำจำรย์อโนทัย  ส้มอ่ ำ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำนำฏศิลป์ไทย วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย และ
วันท่ี ๖ ตุลำคม ๒๕๕๙ จะเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์             
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่ำยนำฏศิลป์ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม (โรงเรียนภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร) คือ ๑. โรงเรียนวชิรปรำกำรพิทยำคม ๒. โรงเรียนบ้ำนคลองลึก
พัฒนำ  ๓. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ๔. โรงเรียนคณฑีพิทยำคม ๕. โรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี ๖. โรงเรียน 
ศรีอุดมธัญญะ ๗. โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร และรวมไปถึงนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์              
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ 
และนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 

 

  



๘๙ 
 

 

 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและจัดหารายได้ คร้ังที่ 
๑/๒๕๕๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมและจัดหำรำยได้ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย              
รำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อปรึกษำหำรือและช้ีแจงเกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิชำกำร 

   

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย                 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำรับกำรประเมินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

   

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                   
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให ้นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 
และนำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์  
ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ช้ัน ๘  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 



๙๐ 
 

 

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระดับมหำวิทยำลัย  ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ช้ัน ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                 
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อร่วมทบทวนกำรด ำเนินงำน
ท่ีผ่ำนมำ และวำงแผนกำรบริกำรวิชำกำรในผี ๒๕๖๐ พร้อมข้อเสนอแนะ  ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ช้ัน ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                                         

 
 

  
 
 



๙๑ 
 

 

วันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ และลงนำม
ถวำยอำลัย พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลำนหน้ำอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
(อำคำร ๑๔) ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 

 
 

 การประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่  ๗ ระหว่างวันที่                     
๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือ
เตรียมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งท่ี ๗  ณ ห้องประชุมอำคำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย              
รำชภัฏกำญจนบุรี 

 
 
 



๙๒ 
 

 

 วันที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกร                 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวำยควำมอำลัย พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลำนพระพุทธ
ภูมินทร์อสีติวัสสำมังคลำนุสรณ์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 

 วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย 
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลำกรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ผู้ปกครองและนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ร่วมแสดงพิธีน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณและแสดงควำม  
ไว้อำลัย “พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช"  ณ ต้นสักทรงปลูก บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 
 



๙๓ 
 

 

 วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ การประชุมการวางแผนการบริการวิชาการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์             
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมประชุมกำรวำงแผนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อมิให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำร
บริกำรวิชำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งสืบเนื่องมำจำกวันท่ี ๑๓ 
ตุลำคม ๒๕๕๙ ได้มีกำรประชุมเพื่อก ำหนดโครงกำรท่ีร่วมกันในกำรพัฒนำชุมชน  

 
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อจัดท า
งบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้ วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อ ำนวยกำร                  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วม
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเขียนโครงกำร เพื่อจัดท ำงบประมำณบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์และ
ตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพิชัยรำชภัฏ ช้ัน ๑ FMS ๑๐๒ อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์   

 
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการลงคะแนนออกเสียงเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรลงคะแนนออกเสียงเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ณ ห้องธุรกำร ช้ัน ๑ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๙๔ 
 

 

 วันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การประชุมการจัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการ                     
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำค ำของบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  แผนงำนบูรณำ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องสัมมนำ ๓๐๐๓ ช้ัน 
๓ กรมกำรพัฒนำชุมชน กรุงเทพมหำนคร   

 
 

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีแสดง                   
ควำมอำลัยถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลำนหน้ำคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณท่ีมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

 
 
 
 



๙๕ 
 

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วม
ประชุมเพื่อจัดเตรียมงำน “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ”  ณ ห้องประชุมสนำมกีฬำชำกังรำว องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดก ำแพงเพชร  

   

วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์                
เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร บุคลำกร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรม "รวมพลัง
แห่งควำมภักดี" เพื่อน้อมถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกำสวันคล้ำย               
วันพระบรมรำชสมภพ ๘๙ พรรษำ  ณ ลำนหน้ำอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี (อำคำร ๑๔) ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
 
 
 



๙๖ 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถ่ิน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร               
เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้น ำหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น  ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร 

 

 
 

โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย (Reprofiling) ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ คร้ังที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                   
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
เข้ำร่วมโครงกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (Reprofiling) ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๗๐ ครั้งท่ี ๒ และยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 

 
 



๙๗ 
 

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ฐานข้อมูลมรดกโลกของ
ประเทศไทย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ฐำนข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย และ Mobile Application  ณ ห้องประชุมช่อม่วง เลเจนด้ำ สุโขทัย                
รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย จัดโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยประสำน งำนกลำงของอนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลก   

 
 

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รองศำสตรำจำรย์ 
สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
"เครือข่ำยศิลปะและวัฒนธรรม" ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร กับ เครือข่ำย ศิลปะและ
วัฒนธรรม จ ำนวน ๑๔ หน่วยงำน เวลำ ๑๖.๐๐ น.  ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง) เพื่อจัดกิจกรรมร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๙ ภำยใต้ช่ือ "๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง             
คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" โดยผ่ำนบทเพลงพระรำชนิพนธ์ของพระองค์ โดยก ำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ท่ี ๑๙ ธันวำคม 
๒๕๕๙ เวลำ ๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.  ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง)  

พร้อมนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                
ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำควำมรับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรม ๓ ฝ่ำย ได้แก่ กำรบรรเลงดนตรีไทย กำรบรรเลง
ดนตรีสำกล และกำรขับร้องเพลงประสำนเสียง โดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิ รินธร 
ก ำแพงเพชร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร รวมกว่ำ ๑๒๐ คน 

 
 

  
 
 
 



๙๘ 
 

 

วันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีกล่าวค าปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่  ๑๐                   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลำกร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมพิธี                   
กล่ำวค ำปฏิญำณและถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร 
เนื่องในวโรกำสขึ้นครองรำชย์สืบสันตติวงศ์ เป็นรัชกำลท่ี ๑๐  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ การอบรมการใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E-SPR) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน              
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร และนำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม               
เข้ำร่วมอบรมกำรใช้ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (E-SPR)  ณ อำคำรศูนย์ภำษำ
และคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๖ 

 
 
 



๙๙ 
 

 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน " ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง             
คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน                 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร และ อำจำรย์สำยสุนีย์  ผำสุขคีรี อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมนำฏศิลป์และกำรละคร 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมประชุมเพื่อเตรียมกำรจัดงำน                      
" ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ"  ณ ห้องประชุมสนำมกีฬำชำกังรำว องค์กำรบริหำร              
ส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร  

 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด ในโครงการ
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะฯ "ปลาบึกเกมส์" ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและได้รับเชิญให้ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด ในโครงกำรกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะฯ "ปลำบึกเกมส์" ครั้งท่ี ๑๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ณ บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการประชุมเสวนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์ในการ           
น าเกณฑ์ EdPEx/TQA ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำ
ส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง และนำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเสวนำ “กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ประโยชน์  ในกำรน ำเกณฑ์ 
EdPEx/TQA มำใช้ในกำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ”  ณ ห้องประชุมเพชรเพทำย 
ช้ัน ๓ คณะครุศำสตร์ ซึ่งจัดโดย ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และ

พัสดุ ส าหรับหน่วยงานองค์กร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม พร้อมด้วย นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมประชุมช้ีแจง                
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิน บัญชี และพัสดุ ส ำหรับหน่วยงำนองค์กรท่ี ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณตำมระเบียบ อพท. ณ ห้องประชุมวนำรี ๑ โรงแรมชำกังรำว ริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำร                
ฝ่ำยบริหำร และนำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุมเตรียมงำนประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

 



๑๐๑ 
 

 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน" ประจ าปี ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมด้วย บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง ร่วมพิธีเปิดในโครงกำรถนน
วัฒนธรรม "ถนนคนเดิน" ประจ ำปี  ๒๕๖๐ และร่วมจัดนิทรรศกำรภำพของพ่อ เพื่อน้อมร ำลึกถึ ง                       
พระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงควำมไว้อำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมิทรมหำภูมิพลอดุลเดช โดย โปรแกรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ณ ต ำบลไตรตรึงษ์ ชุมชนบ้ำนวังพระธำตุ 
จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 
 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมการด าเนินการจัดนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ               
คร้ังที่ ๑๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย 
บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร 
ครั้งท่ี ๑๓  ณ ห้องประชุมสภำ ช้ัน ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    

 
 



๑๐๒ 
 

 

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประเพณี "นบพระ-             
เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๐ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร"    
ประปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านใน "เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ

ปีใหม่ ๒๕๖๐ จังหวัดก าแพงเพชร" ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำนกำรแสดงดนตรีและ
นำฏศิลป์พื้นบ้ำนใน "เทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ จังหวัดก ำแพงเพชร" ณ วัดคูยำง (พระอำรำม
หลวง) จังหวัดก ำแพงเพชร และวัดพระบรมธำตุ (พระอำรำมหลวง) จังหวัดก ำแพงเพชร โดย นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 
 



๑๐๓ 
 

 

 วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ งานราตรีศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดง
ในงำน "รำตรีศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต" หนึ่งควำมส ำเร็จ หนึ่งควำมภำคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KPRU ในชุด                   
กำรแสดง "ร ำอวยพร" ซึ่งนักแสดงเป็นอำจำรย์กลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ และนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ งานแถลงข่าวนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ ๑๓ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๓ 
“ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” และกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งท่ี ๗ ระหว่ำง
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมกำสะลอง ช้ัน ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  
 โดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำน
กำรจัดงำนแถลงข่ำว  พร้อมด้วย รองศำสตรำจำรย์วิ สิฐ ธัญญะวัน รองอธิกำรบดี ฝ่ำยวิชำกำร                         
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณบดี ๕ คณะ ให้เกียรติและช้ีแจงรำยละเอียด
กำรจัดงำนให้กับส่ือมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                     
เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวในครั้งนี้ 

 

   



๑๐๔ 
 

 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับ
มอบหมำยจำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นตัวแทนวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวำยรำชสักกำระ
เนื่องใน“วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช”  ณ อำคำรหอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำร จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดงาน"นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ" คร้ังที่ ๑๓    
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมในพิธีเปิด
งำน"นิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร" ครั้งท่ี ๑๓ "ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”และ     
กำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งท่ี ๗  ณ ช้ัน ๑ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

   

 
 
 



๑๐๕ 
 

 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ 
นำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เป็นผู้แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
การประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เข้ำร่วมประชุม
ประจ ำปีภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ โรงแรมล ำปำง                  
เวียงทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ซึ่งในกำรประชุมในครั้งนี้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้รับ
โล่ประกำศเกียรติคุณผู้ท ำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นอีกด้วย 

       

       
 
 



๑๐๖ 
 

 

 วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ โครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดก าแพงเพชร 
สถำนอำรยธรรมศึกษำ โขง-สำละวิน มหำวิทยำลัยนเรศวร ร่วมกับ สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
และส ำนักงำนพื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนำลัย–ก ำแพงเพชร (อพท.๔) จัด “กำรประกวด
นำฏศิลปะและดุริยำงคศิลปะ” ขึ้น ซึ่งในวันประกวดนั้น ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เป็นสถำนท่ีในกำรจัดกำรประกวด “นำฏศิลปะและดุริยำงคศิลปะ” โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่ำวต้อนรับ และได้รับเชิญให้ร่วม
เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดนำฏยประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษำ ได้แก่ ระบ ำชำกังรำว และระบ ำ              
ก ำแพงเพชรบุรีศรีวิมลำสน์ และกำรประกวดดุริยำงคศิลปะระดับประชำชนท่ัวไป โดยเน้นศิลปะกำรแสดง
ประจ ำท้องถิ่น ได้แก่ ร ำกลองยำวพื้นบ้ำน เพื่อสร้ำงคุณค่ำเชิงศิลปวัฒนธรรมและมูลค่ำกำรท่องเท่ียวทำง
ธรรมชำติในพื้นท่ีมรดกโลก  
ซ่ึงผลการประกวด ประเภทนาฏยประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่   

- รำงวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม (ระบ ำชำกังรำว) 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร (ระบ ำชำกังรำว) 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ (ระบ ำชำกังรำว)  

     และ โรงเรียนคณฑีพิทยำคม (ระบ ำก ำแพงเพชรบุรีศรีวิมลำสน์) 
          - รำงวัลชมเชย คือ โรงเรียนนำบ่อค ำวิทยำคม  และ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ (ระบ ำชำกังรำว) 
ผลการประกวด ประเภทดุริยางคศิลปะ ได้แก่ 
 - รำงวัลชนะเลิศ คือ กลองยำว โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
           - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ กลุ่มร่มสักทอง  
           - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม  
         - รำงวัลชมเชย คือ ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลปำกดง และ กลองยำวหนองหญ้ำมุ้ง 
          - รำงวัลขวัญใจ คือ กลองยำวศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงธรรม 

 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๖ “สานศิลป์ ถ่ินสองแคว” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ   ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมใน
งำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๖ “สำนศิลป์ ถิ่นสองแคว” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                 พิบูล
สงครำม จังหวัดพิษณุโลก โดยน ำกำรแสดงชุด ระบ ำพุทธบูชำ “นบพระ-มำฆปุรณมี” เข้ำร่วมแสดง               
ซึ่งบรรเลงดนตรีโดย นักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย     
รำชภัฏก ำแพงเพชร และในพิธีปิดก็เข้ำร่วมแสดง กลุ่มภำคเหนือ ชุด “นำฏตะเภรี เจ็ดร้อยปี๋ มิ่งสะหรี                   
ศรีล้ำนนำ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง นักศึกษำรำยวิชำนำฏศิลป์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  

 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

งานประเพณี "นบพระ-เลน่เพลง" และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานแถลงข่าวงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาด

จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำกำรแสดงชุด ระบ ำพุทธบูชำ                   
“นบพระ-มำฆปุรณมี” แสดงในงำนแถลงข่ำว งำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงำนกำชำดจังหวัด
ก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัด
ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ นักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย นักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เนื่องในงานประเพณีนบพระ –               

เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำกำรแสดงชุด 
ร ำอวยพร แสดงในพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เนื่องในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลงและงำนกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และบรรเลงดนตรีโดย นักศึกษำโปรแกรมวิชำ
ดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 

 



๑๐๙ 
 

 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และโรงเรียนนำบ่อค ำวิทยำคม จังหวัดก ำแพงเพชร ร่วมแสดงใน พิธีเปิดงำนประเพณี 
"นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ วัดพระบรมธำตุ จังหวัดก ำแพงเพชร 
ซึ่งแสดงในชุดระบ ำชำกังรำว โดย นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์และโรงเรียนนำบ่อค ำวิทยำคม และในชุด 
ระบ ำพุทธบูชำ “นบพระ-มำฆปุรณมี” โดย นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

 
 
 



๑๑๐ 
 

 

การแสดงเวทีกลางในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ นักศึกษำ
ชมรมศิลปะกำรแสดง นักศึกษำรำยวิชำสุทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง นักศึกษำรำยวิชำนำฏศิลป์ส ำหรับ                 
เด็กปฐมวัย นักศึกษำรำยวิชำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำดนตรีและนำฏศิลป์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 
โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และเครือข่ำยนำฏศิลป์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงใน
งำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ เวทีกลำง             
หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ จังหวัดก ำแพงเพชร  

โดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย   
ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์ อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ให้เกียรติมำร่วมชมกำรแสดง ในวันท่ี ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐  

 

 

 
 

 



๑๑๑ 
 

 

พิธีบรรพชาอปุสมบทหมู่ ๓๐ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป 

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร บุคลำกร ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ร่วมในพิธีบรรพชำอุปสมบทหมู่ ๓๐ รูป 
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ส ำหรับโครงกำรอุปสมบท            
ในครั้งนี้ ท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ัวประเทศ ได้เห็นชอบโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป 
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเปิดโอกำสให้คณำจำรย์ 
นักศึกษำ บุคลำกร และเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ัวประเทศ ได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี ควำม
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ โดยกำรศึกษำพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตำมหลักค ำสอนในพระพุทธศำสนำ 
ระหว่ำงวันท่ี ๑๔ - ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ โดยในวันท่ี ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นกำรบรรพชำอุปสมบทพร้อม
กันท่ัวประเทศ ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร อุปสมบทพร้อมกัน  ณ วัดคูยำง (พระอำรำมหลวง) อ ำเภอ
เมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้ำภำพให้กับนำยชวนำกร วริ
นทรโชคถำวร นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีท าบุญฉลองพระบวชใหม่  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏก ำแพงเพชร ต่อจำกนั้นจะปฏิบัติธรรมอย่ำงเคร่งครัด และในวันท่ี ๑๙ - ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ปฏิบัติ
ธรรม เพื่อสวดมนต์ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกัน               
ท้ัง ๙๙๙ รูป  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และลำสิกขำบท ในวันท่ี ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีเปิดโครงการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต เวลำ ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมในพิธีเปิดโครงกำรแสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมลีลำ
วดี อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

และในช่วงบ่ำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร บุคลำกรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมฟังกำรแสดงเจตจ ำนงฯ 
โดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และกำรแสดงปำฐกถำ 
“ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร” โดย ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                

 
วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีเปิดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด คร้ังที่ ๓๔ "พ่อสอนอ่าน"                 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติ                 
เชิญวมพิธีเปิดนิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุด ครั้งท่ี ๓๔ "พ่อสอนอ่ำน" ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พร้อมนี้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีเปิดนิทรรศกำร โดยจัดกำรแสดงในชุด 
"ร ำบำยศรีสู่ขวัญ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย                  
รำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

 

 



๑๑๓ 
 

 

  เทศกาล Thailand Harmony World Puppet In Kanchanaburi ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่  ๒๕ – 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วย มูลนิธิหุ่นสำยเสมำ ศิลปะเพื่อสังคม ร่วมกับ กองพลทหำรรำบท่ี ๙ ค่ำยสุรสีห ์จังหวัด
กำญจนบุรี กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 
(องค์กำรมหำชน) TCEB รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่น ๆ ร่วมกันจัดเทศกำล Thailand Harmony 
World Puppet In Kanchanaburi 2017 ขึ้น เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงประเทศ  ณ กองถ่ำยต ำนำนสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดกำญจนบุรี โดยมีคณะหุ่นต่ำงชำติ ๔๓ คณะ 
จำก ๓๐ ประเทศท่ัวโลก และคณะหุ่นไทย จ ำนวน ๒๐ คณะ รวมทั้งส้ิน ๖๓ คณะ เข้ำร่วมเทศกำลในครั้งนี้  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิจำรณำแล้วเห็นว่ำงำนดังกล่ำว      
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเช่ือมโยง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนควำมรู้
และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ จึงน ำนักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมงำนเทศกำล Thailand Harmony World Puppet 
In Kanchanaburi  ณ กองถ่ำยต ำนำนสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรม
ศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย นักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๑๑๔ 
 

 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์          
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำ
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีนำยศิริชัย ศรีเหนี่ยง              
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้     

 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ

เยาวชน และรับชมการแสดลงละครเวทีเร่ือง ซ่อน จาก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติเชิญร่วม
พิธีลงนำมควำมร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กและเยำวชน และรับชมกำรแสดลงละครเวทีเรื่อง 
ซ่อน จำก โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมนี้ โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงเพื่อแสดงในงำน "Word of Mouth ดีจริง
ต้องบอกต่อ" โดยจัด กำรแสดงในชุด "ร ำกฤดำภินิหำร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๑๑๕ 
 

 

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับ Professor Mitsuhiro Oda President, Japan Society of 
Library and Information Science และ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมต้อนรับ Professor Mitsuhiro Oda President, Japan Society of Library and Information 
Science และ ศ.ดร.ชุติมำ สัจจำนันท์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งานสังสรรค์ “ส ารับก าแพง ร่วมแรงสร้างสรรค์ สหพันธ์ เกรียงไกร” 

สมำคมสหพันธ์ท่องเท่ียวภำคเหนือ จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในงำนสังสรรค์                   
“ส ำรับก ำแพง ร่วมแรงสร้ำงสรรค์ สหพันธ์เกรียงไกร” ณ ห้องนิมมำรดี โรงแรมพีพำรำไดซ์ จังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำชำกังรำว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สคบ.สัญจร จังหวัด

ก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำน
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุม
เตรียมควำมพร้อมกำรจัดโครงกำร สคบ.สัญจร จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓                
ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร          

 



๑๑๖ 
 

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน
ราชการสิทธิประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ประจ าปี ๒๕๕๙ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำเชิงวิชำกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรปฏิบัติงำนรำชกำร สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่ำงๆ ประจ ำปี ๒๕๕๙  ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์A 
โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดก าแพงเพชร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

คุ้มครองผู้บริโภคจัดโครงกำร สคบ.สัญจร จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท้ังนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และฝ่ำยงำน
อำคำรสถำนท่ี ได้รับมอหมำยให้จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกำรท่ี ๙ และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๑๐ 

 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ การอบรมการใช้งานเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Museum 

Thailand ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และนำยปณัยกร  
ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมอบรมกำรใช้งำนเว็บไซต์และโมบำยแอพพลิเคช่ัน Museum 
Thailand  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำร ๑๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 



๑๑๗ 
 

 

โครงการ  School’s International Friendship Day celebrations. ระหว่างวันที่  ๕ – ๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับหนังสือเชิญจำก Unity Primary School ประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อเข้ำร่วมโครงกำร School’s International Friendship Day celebrations. ณ Unity Primary School 
ประเทศสิงคโปร์ โดยจัดชุดกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยและเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ในงำนดังกล่ำว  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) คร้ังที่ ๖ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในโครงกำรถนนคนเดินและเทศกำลอำหำรไทย (ตลำดย้อนยุค) ครั้งท่ี ๖ 
ณ ตลำดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ศิลปะกำรแสดงส่ีภำค" ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
กิจกรรมการฝึกหัดอบรมมารยาทไทย ในโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๐ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกำรฝึกหัดอบรมมำรยำทไทย 
ในโครงกำรบรรพชำสำมเณรถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช    
มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ วัดนำควัชรโสภณ 
(วัดช้ำง) จังหวัดก ำแพงเพชร วิทยำกรโดย อำจำรย์วินัย วรวัตร์ อำจำรย์มณฑล ยิ่งยวด และอำจำรย์ปัณณภัค 
บัลลังก์ จำกกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ                
การท างาน อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธณรม เข้ำร่วมโครงกำรอบรม                 
เชิงปฏิบั ติกำร เรื่อง  กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (WiL :  intergrated Learning)                     
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ดร.อลงกต  
ยะไวท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยำกร  ซึ่งจัดโดย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเขียนโครงการเพื่อจัดท า

งบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                  
ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง
กำรเขียนโครงกำรเพื่อจัดท ำงบประมำณบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์และตัวช้ีวัด ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
เพื่อเพิ่มทักษะในกำรคิดเชิงกลยุทธ์ และเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรได้แสดงควำมคิดเห็น เรียนรู้ และก ำหนดทิศทำง
ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยร่วมกัน  ณ หอประชุมรัตนอำภำ โดยมี ดร.รัฐ ธนำดิเรก ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ เป็นวิทยำกร ซึ่งจัดโดยกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 

 
 



๑๒๐ 
 

 

วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมท าบุญปีใหม่ไทย "สงกรานต์ เพลินสุข ๒๕๖๐"                            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และ
บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญปีใหม่ไทย "สงกรำนต์ เพลินสุข ๒๕๖๐"  ซึ่งกิจกรรม
ในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคีข้ำวสำร ๙๙๙ กิโลกรัม เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พิธีถวำยภัตตำหำรแด่พระสงฆ์ พิธีรดน้ ำด ำหัวอธิกำรบดี 
ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกรผู้อำวุโส มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เนื่องในวันสงกรำนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

 
 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายเชิงประ เ ด็น โครงการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืช  อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด า ริ  สมเ ด็จ                 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ และบุคลำกร
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “เรื่อง กำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยเชิงประเด็นโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ        
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)  ณ ห้องประชุม Main Conference อำคำรศูนย์บริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

 

 



๑๒๑ 
 

 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่ือสำรและสำรสนเทศ และบุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมพิธีเปิดในโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน กำร
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ หอประชุมต้นพะยอม วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร วิทยำกรโดย ดร.รุ่งธรรม                      
ศรีวรรธนศิลป์ หัวหน้ำศูนย์นวัตกรรม หัตถศิลป์แผ่นดินสยำม ก ำแพงเพชร บุคลำกร และนักศึกษำ แผนกวิชำ
ธุรกิจคหกรรม วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร ซึ่งผู้เข้ำร่วมอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้สนใจท่ัวไป 

 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การเสวนาวิชาการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                

เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั้ง 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อำจำรย์สำยสุนีย์ ผำสุขคีรี อำจำรย์ประจ ำ
โปรแกรมนำฏศิลป์และกำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                 
เข้ำร่วมกำรเสวนำวิชำกำร "เย็นศิระเพรำะพระบริบำล"  ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯมหำวิทยำลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
  



๑๒๒ 
 

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประชุมการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในงาน              
พระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัด
ก าแพงเพชร คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  
ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ และ นำงจันทนำ  คุ้มกล้ ำ เจ้ำหน้ำท่ี
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมกำรจัดนิทรรศกำรและจัดเตรียม
ดอกไม้จันทน์ ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
จังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมตรวจพื้นที่สถานที่จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ร่วมตรวจพื้นท่ีสถำนท่ีจัดพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช             
ณ สนำมหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมกำรส่งเสริมและ
รักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



๑๒๓ 
 

 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาล              
ท่ี ๑๐ สภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในกิจกรรมตำมรอยคุณธรรมรัชกำล
ท่ี ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกำลท่ี ๑๐  ณ บริเวณสวนป่ำ ศำลพ่อปู่วังหว้ำ ต ำบลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด
ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำถวำยพระพร รัชกำลท่ี ๑๐" และ "ร ำถวำยอำลัย รัชกำลท่ี ๙" ซึ่งนักแสดง
เป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำนำฏศิลป์และ               
กำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิธีรดน้ าด าหัว สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๐ แก่ รองศาสตราจารย์                

ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธี "รดน้ ำด ำหัว สวัสดี
ปีใหม่ไทย ๒๕๖๐" แก่ท่ำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นำยกสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อแสดงควำมเคำรพนับถือและเป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ของไทยอันดีงำม  ณ บริเวณหน้ำห้องประชุมสภำ ช้ัน ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งานเสวนา “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก 

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ              
เข้ำร่วมในงำนเสวนำ “แนวทำงกำรอนุรักษ์และพัฒนำคุณค่ำเมืองมรดกโลก สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร” 
ณ ห้องประชุม FUNCTION ROOM ๓ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

 



๑๒๔ 
 

 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงเพื่อต้อนรับคณะสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ                    
ณ ห้องแม่ปิงรอยัล โรงแรมชำกังรำว ริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำชำกังรำว" 
และ "ระบ ำรวมเผ่ำชำวเขำ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ ดีของหลักสูตร

หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตรหน่วยงำน              
สำยสนับสนุน ด้ำนบริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และด้ำนวิ จัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙                         
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

 

 



๑๒๕ 
 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท า(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร" ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติและทบทวนระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (กิจกรรมที่ ๑) 
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลำกร
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรจัดท ำ(ร่ำง)
แผนยุทธศำสตร์ใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร" ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สู่กำรปฏิบัติและ
ทบทวนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับบุคคลและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร (กิจกรรมท่ี ๑ )  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 

 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจ าภาค ๖ ศำลจังหวัด

ก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงเพื่อต้อนรับคณะอนุกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมประจ ำภำค ๖ 
ณ โรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำชำกังรำว" ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 



๑๒๖ 
 

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมสรุปผลการด าเนินงานและหารือเตรียมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติฯ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ 
ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ส่ือสำรและสำรสนเทศ เข้ำร่วมกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนและหำรือเตรียมงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติฯ 
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมร่มพะยอม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  

 
การประชุมปฏิบัติการ "การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ ๒๐ ปี 

(กิจกรรมที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกำรประชุมปฏิบัติกำร "กำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ระยะ ๒๐ ปี (กิจกรรมท่ี ๒)  ณ โรงแรมอมำรี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒธรรม" ระหว่าง

วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์             
เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
"มหำวิทยำลัยกับกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนศิลปวัฒธรรม"  ณ ห้องประชุมเพ็ชรงอก โรงแรมเบเวอร์ล่ีฮิลล์ 
ปำร์ค จังหวัดนครสวรรค์ 

 



๑๒๗ 
 

 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัย
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรบริกำรวิชำกำรและกำร
ศึกษำวิจัยด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฎ 
ระหว่ำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎ ๓๑ แห่ง  ณ ห้องสิริรำชภัฎ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก 

 
โครงการฝึกอบรม “ลูกไก่” สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย                 รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม “ลูกไก่” สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นท่ี ๕ ณ 
ห้องประชุม ศว ๑๑๕ อำคำรวิทยสโมสร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก 

 
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และประกันคุณภำพ เข้ำร่วมประชุมหำรือและแลกเปล่ียนแนวคิดในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรท่องเท่ียว จ ำนวน ๕๐ โครงกำร กับทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 



๑๒๘ 
 

 

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับประเมิน 
Webometrics รองผู้อ ำนวยกำรรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำ
เว็บไซต์เพื่อรองรับประเมิน Webometrics  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีบายศรีสู่ขวัญ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ" 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ กองพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีบำยศรี สู่ขวัญ "บำยศรีสู่ขวัญ                   
สำนสัมพันธ์สักทองคล้องใจ" โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำบำยศรี ๕ ช้ัน" ซึ่งนักแสดง
เป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ                      
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีอัญเชิญตรำ                 
พระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ “คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน” 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด                
"ร ำถวำยอำลัย" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำ
ชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และนำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุมกำรจัดงำนประเพณี   
แห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชำกังรำว ๔ ช้ัน ๔ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร   

 
  
 
 
 



๑๓๐ 
 

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประกวด Freshy boy and girl KPRU ๒๐๑๗  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้รับเกียรติเชิญในพิธีเปิดและเป็นผู้มอบรำงวัลให้กับผู้เข้ำประกวด ในกำรประกวด Freshy boy 
and girl KPRU ๒๐๑๗ ตอน "Light's Sky แสงสว่ำงจำกท้องฟ้ำ" และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย                  
นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด Freshy boy and girl KPRU ๒๐๑๗ ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกร
รัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Writing 
Research Articles for International Journals ร ะห ว่ า ง วั น ที่  ๒๑  –  ๒๒  มิ ถุ น า ยน  ๒๕๖๐                      
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย                           
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนบทควำมวิจัย               
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ Writing Research Articles for International Journals  ณ ห้องประชุม 
สุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓ อำคำรกองกิจกำรนักศึกษำ (หลังใหม่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย                   
งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๑๓๑ 
 

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
"ชากังราว นครแห่งศิลป์" องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงใน
โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๐ "ชำกังรำว นครแห่งศิลป์"  ณ สถำนี
บริกำรรถไฟฟ้ำ (ริมปิง) โดยจัดกำรแสดง ในชุดร ำถวำยพระพร ร ำอธิษฐำน และระบ ำชำกังรำว ซึ่งนักแสดง
เป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำงองค์พระวิษณุกรรม  
ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดง
ในชุด "ร ำเพลงช้ำเพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อรับฟังการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
มรดกโลกก าแพงเพชรฉบับใหม่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ                
เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟังกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งมรดกโลกก ำแพงเพชรฉบับใหม่ 
เพื่อบูรณำกำรแผนงำนโครงกำรของแต่ละหน่วยงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และได้รับกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญไว้ในล ำดับต้นๆ ในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ  ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

 
 

วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ เ ร่ือง การประเมินโครงการ :                      
ท าอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง กำรประเมินโครงกำร : ท ำอย่ำงไรให้
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ  ณ ห้องประชุมสักทอง ตึก ๑ ช้ัน ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

   
  
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 

กิจกรรม " แสง สี เสียงเมืองชากังราว" วันที่ ๒๘ มิถุนายน และระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมแสดงในกิจกรรม "แสง สี เสียงเมือง                 
ชำกังรำว" เรื่อง ก ำแพงเพชรใต้ร่มพระบำรมี มหำวีรกษัตริย์ไทย เทิดไท้องค์จักรี ตำมโครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวและส่งเสริมกำรท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๒ ในพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร                    
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดก ำแพงเพชร โดยแสดงในชุด "ระบ ำชำกังรำว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และกำรแสดง “ร ำโทน” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำ
โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ ช้ันปีท่ี ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ เวลำ ๑๘.๐๐ น. ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให ้อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว อำจำรย์ประจ ำฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม
และจัดหำรำยได้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบำง จังหวัด
ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม ๔ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐                  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยอนุรักษ์ฯ เข้ำร่วมกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม ๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมส่ีพญำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๐ 
และหำแนวทำงในกำรจัดท ำแผนบริหำรงำนหน่วยอนุรักษ์ฯ ปี ๒๕๖๑  

 
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การเสวนาพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ าใต้ดิน ก้าวต่อ

ตามรอยพ่อ" ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้ำ
ส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกำรเสวนำ
พิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ก้ำวต่อตำมรอยพ่อ"  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๑๓๕ 
 

 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อหาแนวในการจัดโครงการ/กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรและประกันคุณภำพ และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร               
เข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อหำแนวในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของอุทยำน
ประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุม อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการจัดอันดับเว็บ             

โอเมตริกซ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุมเพื่อพัฒนำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับกำรจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ ครั้งท่ี                   
๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๙ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีลงนาม และประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัย ปลอดเหล้า               

ปลอดบุหร่ี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย                 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีลงนำม และประกำศเจตนำรมณ์ มหำวิทยำลัย                
ปลอดเหล้ำ ปลอดบุหรี่  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ ช้ัน ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา               
คร้ังที่ ๒๗ ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๗ ชิงถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช                  
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ มหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งจัดโดย ภำควิชำ
ศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยในนำมของชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร ได้ส่งเข้ำประกวดท้ังหมด ๒ ทีม คือ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ ชุดกำรแสดง 
“ขัตติยะนำรีศรีแผ่นดิน” และในนำมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งเข้ำประกวดท้ังหมด ๒ ทีม คือ ระดับ
ประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ ชุดกำรแสดง “ขัตติยะนำรีศรีแผ่นดิน” ซึ่งผลกำรประกวดในระดับ
มัธยมศึกษำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชุดกำรแสดง “ขัตติยะนำรีศรีแผ่นดิน” ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

 

 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประเพณีสารทไทย                  

กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง เวลำ ๑๓.๓๐ น. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้             
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนำงจันทนำ       
คุ้มกล้ ำ เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ                  
ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

  



๑๓๗ 
 

 

วันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมแสดงในงานจัด เลี้ ย ง เพื่ อ รับรองแขกต่างประ เทศ                          
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในงำนจัดเล้ียงเพื่อรับรองแขกต่ำงประเทศ                  
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อให้แขกต่ำงประเทศได้เห็นถึง คุณค่ำ และควำม
งดงำมของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำกฤดำภินิหำร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมให้ความรู้  Green Office ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                
ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้  Green Office  ณ ห้องประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
  
   
 
 
 



๑๓๘ 
 

 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลำ ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                 
ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง                      
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยรำชสดุดี                   
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  ณ ลำนหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการขุดลอกคูคลองก าจัดวัชพืช และมหาวิทยาลัยสะอาด                   
เวลำ ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม
โครงกำรขุดลอกคูคลองก ำจัดวัชพืช และมหำวิทยำลัยสะอำด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                  
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๕ พรรษำ                      
ณ บริเวณลำนหน้ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลำ ๐๗.๓๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง                   
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์จ ำนวน 
๒๙ รูป  ณ บริเวณริมสระปลำบึก มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๕ พรรษำ                     
๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐  

 
โครงการฝึกอบรมการจัดท าระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่

ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คร้ังที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำระดับท่ีสูงขึ้น กำรประเมิน
ค่ำงำน กำรวิเครำะห์ค่ำงำนเพื่อกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของบุคลำกรสำยสนับสนุน ครั้งท่ี ๑  ณ ห้องประชุมทองกวำว 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับ               
เว็บโอเมตริกซ์ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้  
นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และนำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุม                  
กำรพัฒนำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 



๑๔๐ 
 

 

 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการอนุรักษ์พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน" 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว และนำยปณัยกร                
ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน "มหำวิทยำลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงำน"  
ณ ห้องประชุมลีลำวดี ช้ัน ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย งำนไฟฟ้ำและ
อนุรักษ์พลังงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม “ชากังราว นครแห่งศิลป์” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำร่วมประชุม               
เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์”  
ณ สนำมกีฬำชำกังรำว (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร  

 
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีทอดผ้าป่าแถวและฝ่ายจัดการ

แสดงเวทีกลาง งานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐                     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ฝ่ำยจัดพิธีทอดผ้ำป่ำแถวและฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง งำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมือง
ก ำแพง" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร   

 



๑๔๑ 
 

 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ                  
ใน รัชกาลที่  ๙  เนื่ องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐                          
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหำร 
และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ ำร่ วมพิธี เฉ ลิมพระเกียร ติสมเด็จพระนำง เ จ้ำ สิริกิ ต์ิ  
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐                
ณ ลำนหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ                     
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุ เครำะห์กำรแสดงถวำยพระพรในพิธี เฉลิมพระเกียรติ                           
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ                     
๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ขัตติยะนำรี                      
ศรีแผ่นดิน" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

.   

 
 
 



๑๔๒ 
 

 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมงานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ ๘ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                 
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน                          
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำร่วมประชุมเพื่อเตรียมงำนกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ ครั้งท่ี ๘ ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   

 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเร่ืองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ 

เวลำ ๐๙.๓๐ น. นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
พร้อมด้วยบุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมเรื่องนิทรรศกำร              
เฉลิมพระเกียรติ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเร่ืองขบวนแห่ ในงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่                              

และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ น. นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ และ
นำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไปพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ                
เข้ำร่วมประชุมเรื่องขบวนแห่ ในงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมปลัดจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



๑๔๓ 
 

 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำง
วัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีรับสนองพระรำชโองกำร
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งต้ังอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ส ำหรับพิธีรับสนองพระบรมรำชโองกำรโปรด
เกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งต้ังอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เชิญประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วำงท่ีโต๊ะหมู่บูชำ ด้ำนหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลท่ี ๑๐ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ำนประกำศ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จำกนั้น  รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ 
วงษ์บุญมำก เปิดกรวยดอกไม้ถวำยสักกำระสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  เบ้ือง
หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ รับพระบรมรำชโองกำรแต่งต้ังอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร               
ซึ่งจัดขึ้น  ณ ช้ัน ๙ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  
 

 



๑๔๔ 
 

 

วันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเ ร่ืองการจัดการแสดงเวทีกลาง ในงานประเพณี                  
"สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำงชนิกำ  
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมเรื่องกำรจัดกำรแสดงเวทีกลำง  ในงำนประเพณี              
"สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ โดยมีนำยสมนึก ปำปะเค 
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ 
ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางอันเก่ียวเนื่องกับงานพระบรมศพ                     

เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ                
พร้อมด้วย บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทำง
อันเกี่ยวเนื่องกับงำนพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ผ่ำนระบบกำร
ประชุมทำงไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เวลำ ๑๕.๓๐ น. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินงำน               
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ระดับคณะ                      
ณ ห้องประชุมสภำ ช้ัน ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๑๔๕ 
 

 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สายใยพลศึกษา ๒๖ สิงหามุทิตาจิต ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                    
ร่วมแสดงในงำนแสดขำวรวมใจ สำยใยพลศึกษำ ๒๖ สิงหำมุทิตำจิต รองศำสตรำจำรย์ธวัช วีระศิริวัฒน์                   
อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำพลศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ณ ห้องประชุม              
รำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ ช้ัน ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด                           
"ร ำกฤดำภินิหำร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท                 

เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ และ                   
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุม                     
กำรด ำเนินงำนจัดพิธีบรรพชำอุปสมบทเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง (พระอำรำมหลวง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และ

ของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๓๐ น. นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วม
ประชุมกำรจัดงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมซุ้มกอ               
ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



๑๔๖ 
 

 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข "Happy 
Workplace KPRU" ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้ำ
ส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวอภิญญำ แซ่ยั้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรมองค์กรแห่งควำมสุข "Happy Workplace KPRU" ณ หอประชุมรัตนอำภำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
มหกรรมชิม ช๊อป เที่ยวของดี ๔ จังหวัด @ ชากังราว ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน 

๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ร่วมจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำนมหกรรมชิม ช๊อป เท่ียวของดี ๔ จังหวัด @ ชำกังรำว              
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยำนจังหวัดก ำแพงเพชร  

 

 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๘ 
เวลำ ๐๙.๓๐ น. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์       
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและ
ประสำนงำนกำรจัดงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ              
ณ นคร ช้ัน ๓ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ ส ำนักงำนงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ซึ่งงำน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งท่ี ๑๘  ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร   

 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ การประชุมการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม “ชากังราว นครแห่งศิลป์” เวลำ ๑๓.๐๐ น. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำร่วมประชุม
กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์” ณ ห้องประชุม
ธ ำมรงค์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร   

 
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ งานปฐมวัยสุขสันต์ รักกันตลอดกาล ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                   

ร่วมแสดงในงำนปฐมวัยสุขสันต์ รักกันตลอดกำล อำจำรย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ
กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำกฤดำภินิหำร"            
โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 



๑๔๘ 
 

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพื่อด าเนินการอันเก่ียวเนื่องกับ
งานพระบรมศพ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ 
เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพื่อด ำเนินกำร                    
อันเกี่ยวเนื่องกับงำนพระบรมศพฯ และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ 
ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
การตรวจประเ มินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐                            

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อมด้วย                           
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อ ำนวยกำร 
และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภำช้ัน ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ การเสวนา... นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมที่งดงาม กับมุมมอง                 

คนก าแพงเพชร นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ         
ร่วมกำรเสวนำ... นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมท่ีงดงำม กับมุมมองคนก ำแพงเพชร โดยเป็นกำรแลกเปล่ียน
ควำมคิดของงำนประเพณีนบพระเล่นเพลงกับวัฒนธรรมอันงดงำม ในสำยตำและมุมมองของคนก ำแพงเพชร  

 



๑๔๙ 
 

 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน "ชากังราว 
นครแห่งศิลป์" ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมน ำกำรแสดงนำฏศิลป์ร่วมแสดงบนเวที ในโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชำกังรำว นครแห่งศิลป์"  โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์                       
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ขับร้องโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบรรเลงดนตรีโดย นักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว อำจำรย์ประจ ำฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรมและ                 
จัดหำรำยได้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำโครงกำรรองรับ
งบประมำณแบบบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์ใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และด ำเนินงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนนโยบำยและแผน ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ” ณ ห้องประชุม ช้ัน ๙ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 



๑๕๐ 
 

 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีแสดงมุทิตาจิต “ปลายทางแห่งแสงเทียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”   
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงชุดร ำอวยพรในพิธีแสดง
มุทิตำจิต “ปลำยทำงแห่งแสงเทียน สู่วันเกษียณท่ีภำคภูมิ” แด่ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ เนื่องในวำระ
เกษียณอำยุรำชกำร  ณ ห้องสุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓ อำคำรกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        
โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำกฤดำภินิหำร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัย                
รำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
 

งานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง" 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 
จัดกำรแสดงในพิธีเปิดงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณ
ลำนโพธิ์ จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งแสดงในชุด “ร ำร้องก้องไกลสืบสำนงำนสำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง”               
โดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



๑๕๑ 
 

 

การแสดงบนเวทีกลางในงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง"  ประจ าปี 
๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐  ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร  

โดยวันท่ี ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๐ เป็นกำรแสดงของนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร ซึ่งมีกำรแสดงท้ังหมด ๑๔ ชุดกำรแสดง อำทิเช่น กำรแสดงโขน ตอน หนุมำนจับนำงสุพรรณมัจฉำ 
ระบ ำอธิษฐำน ระบ ำชุดไทยพระรำชนิยม กำรแสดงจินตลีลำประกอบเพลง เป็นต้น      

 
และวันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๐ เป็นกำรแสดงของนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง 

นักศึกษำรำยวิชำนำฏศิลป์ไทยและกำรละครส ำหรับครูประถมศึกษำ และนักศึกษำรำยวิชำกำรแปรรูปวรรณกรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งมีกำรแสดงท้ังหมด ๑๕ ชุดกำรแสดง ได้แก่ กำรแสดงจินตลีลำประกอบ
เพลงพระรำชนิพนธ์ของรัชกำลท่ี ๙ และเพลงท่ีมีเนื้อหำเกี่ยวกับพ่อหลวง รัชกำลท่ี ๙ และกำรแสดง ๔ ภำค 

 



๑๕๒ 
 

 

 โครงการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” 
ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) คร้ังที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐                  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมโครงกำร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อนุรักษ์ 
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “กำรประกวดมำรยำทไทย” ระดับอุดมศึกษำ (ท่ัวประเทศ) ครั้งท่ี ๕ ประจ ำปี 
๒๕๖๐  ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กรุงเทพมหำนคร ควบคุมกำรฝึกซ้อม โดย นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำน
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผลกำรประกวดได้รับรำงวัลชมเชย นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรประกวด ได้แก่ 

๑. นำงสำวมโนชำ  พัดข ำ  ช้ันปีท่ี ๒ โปรแกรมวิชำภำษำไทย   คณะครุศำสตร์ 
๒. นำงสำววิศัลย์ศยำ  คงพล  ช้ันปีท่ี ๒ โปรแกรมวิชำภำษำไทย   คณะครุศำสตร์ 
๓. นำงสำวอำรยำ  วิทยำมุ่งมั่น  ช้ันปีท่ี ๒ โปรแกรมวิชำภำษำไทย   คณะครุศำสตร์ 
๔. นำยธรรมรงค์  ต่ันแก้ว  ช้ันปีท่ี ๓ โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์  คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการภาค ระหว่างวันที่ 
๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 
อำจำรย์ประจ ำฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรมและจัดหำรำยได้ และอำจำรย์นิฐิณี  ทองแท้ หัวหน้ำฝ่ำยภูมิทัศน์                   
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำโครงกำรตำมยุทธศำสตร์และแผนบูรณำกำรภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตำก 

 



๑๕๓ 
 

 

 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๐                  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำ
รำยได้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ท ำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยำวชน สำขำ กีฬำและนันทนำกำร เนื่องในวันเยำวชนแห่งชำติ จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๐  
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดก ำแพงเพชร องค์กำรบริหำรจังหวัดก ำแพงเพชร และสภำเด็กและเยำวชนจังหวัดก ำแพงเพชร 

  
 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๔ ปี 
เวลำ ๐๗.๐๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรม
นักศึกษำและจัดหำรำยได้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมท ำบุญถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุสงฆ์                         
ณ ห้องประชุมลีลำวดี ช้ัน ๒ อำคำร ทีปังกรรัศมีโชติ และร่วมขบวนอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกรในพิธีสถำปนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ครบรอบ ๔๔ ปี  ณ ลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 

 

 
 



๑๕๔ 
 

 

 วันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ พิธี รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม                  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ประเภทบุคคล  ณ หอประชุมเล็ก      
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร  

    

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ งานเกษียณอายุราชการ “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง” ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    
พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมโกสุมสดุดีแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร
ท้ัง ๖ ท่ำน  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และจัดกำร
แสดงในชุด “ร ำบำยศรีสู่ขวัญ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

 



๑๕๕ 
 

 

การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

๑. ด้านบุคลากร 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๕ – ๗ พ.ค. ๒๕๖๐ โครงการร ากลองยาวและตีกลองยาวเพื่อสุขภาพ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ณ เทศบำลต ำบลปำกดง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒ ๑๗ – ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐  การอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  
ณ เทศบำลต ำบลปำกดง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓ ๖ – ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์
เทวมาลา" 
ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 

๔ ๑๓ ม.ิย. ๒๕๖๐ โครงการอบรมดอกไม้จันทน์ "ท าด้วยใจภักดี" ให้กับชาวไทยภูเขาอ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร  
ณ ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๕ ๑๕ – ๑๖ ม.ิย. ๒๕๖๐ โครงการชาวต าบลทรงธรรมร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ สอนท า
ดอกไม้จันทน์”  
ณ หอประชุมสักหลวง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖ ๑๙ ม.ิย. ๒๕๖๐ กิจกรรมอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   
ณ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) กรุงเทพมหำนคร 

๗ ๒๘ ม.ิย. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อยกระดับการบริการประชาชน ของ สภ.ไทรงาม 
ณ สภ.ไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘ ๕ – ๖ ก.ค.  ๒๕๖๐ โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก จังหวัดตำก 

๙ ๑๑ ก.ค.  ๒๕๖๐ ร่วมเป็นแขกรับเชิญ ในรายการ พิงก้ีเฟรนส์ ซึ่งออก อากาศทางช่อง ๓ แฟมิลี่ ช่อง ๑๓  
ณ บ้ำนเรือนไทยริมน้ ำ สำมพรำนริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม   

๑๐ ๑๒ ก.ค.  ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand ๔.๐ สู่ความส าเร็จ   
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ Making  a Thai Flower Garland 
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพมหำนคร 

๑๒ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ การแต่งกายนาฏศิลป์ของไทย 
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพมหำนคร 

๑๓ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙   
ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                

 

 

 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

 

 โครงการร ากลองยาวและตีกลองยาวเพื่อสุขภาพ และสืบสานวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วย เทศบำลต ำบลปำกดง จังหวัดก ำแพงเพชร ได้เชิญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไปเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ถ่ำยทอดท่ำร ำในกำรร ำ
กลองยำว โครงกำรร ำกลองยำวและตีกลองยำวเพื่อสุขภำพ และสืบสำนวัฒนธรรมไทย  ณ เทศบำลต ำบล             
ปำกดง จังหวัดก ำแพงเพชร ให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุ ท้ังนี้โดยมีผู้ช่วยวิทยำกรจ ำนวน ๒ ท่ำน ได้แก่ นำงสำว
อภิญญำ แซ่ยั้ง หัวหน้ำฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ 
อำจำรย์สำยสุนีย์ ผำสุขคีรี อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 

การจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยำกร
น ำโดย ดร.รุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์ หัวหน้ำศูนย์นวัตกรรม หัตถศิลป์แผ่นดินสยำม ก ำแพงเพชร บุคลำกร และ
นักศึกษำ แผนกวิชำธุรกิจคหกรรม วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ หัวหน้ำ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                         
ได้บริกำรวิชำกำรให้กับ กลุ่มผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลปำกดง จังหวัดก ำแพงเพชร ในกำรจัดอบรมกำรประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์  ณ เทศบำลต ำบลปำกดง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์                 
เทวมาลา" ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์
วิทยำกรจำกพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  คือ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ และ                      
นำงจันทนำ  คุ้มกล้ ำ เพื่อบรรยำยในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำก                 
ไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมำลำ"  ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร เพื่อให้ควำมรู้และทักษะ                  
ในกำรจัดท ำดอกไม้จันทน์จำกไม้โมก ซึ่งเป็นไม้มงคล น ำมำประดิษฐ์ในรูปแบบดอกกุหลำบนวมินทร์ ดอกแก้ว 
และดอกรำชำวดี แล้วน ำมำรังสรรค์เป็นช่อดอกไม้พิเศษในนำม “ช่อทิพย์เทวมำลำ” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ                  
ถวำยเทวดำบนสรวงสวรรค์ โดยผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรจำกสถำนศึกษำอำชีวะท่ัวประเทศ 

 

  

 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการอบรมดอกไม้จันทน์ "ท าด้วยใจภักดี" ให้กับชาวไทยภูเขา
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ได้ขอควำมอนุเครำะห์จำก
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยำกรสำธิตและบรรยำยในโครงกำรอบรมกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่กลุ่มชำติพันธุ์
ในพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ศูนย์พัฒนำรำษฎรพื้นท่ีสูง จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อทูลเกล้ำทูลกระหม่อม
ถวำยในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระยำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 

โครงการชาวต าบลทรงธรรมร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ             
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กิจกรรมท าดีเพื่อพ่อสอนท าดอกไม้จันทน์” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงธรรม ได้ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร คือ นำงชนิกำ  
ศรีวรรธนศิลป์ เพื่อบรรยำยและฝึกอบรมในโครงกำรชำวต ำบลทรงธรรมร่วมใจแสดงควำมอำลัยและ                   
ถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช “กิจกรรมท ำดีเพื่อพ่อ สอนท ำ
ดอกไม้จันทน์”  ณ หอประชุมสักหลวง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร โดยผู้เข้ำร่วม
อบรมเป็นประชำชนในพื้นท่ี อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมอบรมท าดอกไม้จันทน์ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำร
มหำชน) ได้ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ และ              
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ร่วมกับ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร โดย ดร.รุ่งธรรม            
ศรีวรรธนศิลป์ หัวหน้ำศูนย์นวัตกรรม หัตถศิลป์แผ่นดินสยำมก ำแพงเพชร เพื่อบรรยำยและฝึกอบรมให้กับ
ประชำชนท่ัวไปในกิจกรรมอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ณ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

 

 
 

 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อยกระดับการบริการประชาชน                   
เวลำ ๑๓.๐๐ น. สภ.ไทรงำม ภำยใต้กำรอ ำนวยกำรของ พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขำว ผกก.สภ.ไทรงำม ได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อยกระดับกำรบริกำรประชำชน ของ สภ.ไทรงำม โดยได้เรียนเชิญ นำงชนิกำ                     
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมคณะวิทยำกร บรรยำย สำธิต และให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรต ำรวจ               
ของ สภ.ไทรงำม ในหัวข้อเรื่องกำรพัฒนำบุคลิกภำพ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้บริกำรประชำชน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) 
ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก ได้ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำก
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ คือ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ และนำงจันทนำ  คุ้มกล้ ำ        
เพื่อเป็นวิทยำกรโครงกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น (กำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก จังหวัดตำก ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรสืบสำน ถ่ำยทอดและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้มรดกภูมิปัญญำ คุณค่ำทำงด้ำนศำสนำและประเพณีวัฒนธรรม ท่ียึดถือปฏิบัติและ
เอกลักษณ์ควำมเป็นไทย ให้กับชนรุ่นหลังสืบไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมเป็นแขกรับเชิญ ในรายการ พิงก้ีเฟรนส์ ซ่ึงออก อากาศทางช่อง ๓ 
แฟมิลี่ ช่อง ๑๓  นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์  ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ                 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้รับเกียรติให้เป็นแขกรับเชิญ ในรำยกำร                     
พิงกี้เฟรนส์ ซึ่งออก อำกำศทำงช่อง ๓ แฟมิล่ี ช่อง ๑๓ เพื่อให้ควำมรู้กับเด็กผู้หญิงอำยุ ๓ – ๘ ปี ในเรื่องของ 
มำรยำทไทย เช่น กำรไหว้  กำรลุก-นั่ง กำรเดิน และกำรสอนท ำขนมไทย โดยได้ถ่ำยท ำและบันทึกเทป                         
ณ บ้ำนเรือนไทยริมน้ ำ สำมพรำนริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม   

 

                                                                                                                                                      

                                                                                    
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 

 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand ๔.๐ สู่ความส าเร็จ       
เวลำ ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและส่ือสำร ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยำกร                         
ในโครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ Thailand ๔.๐ สู่ควำมส ำเร็จ  ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓                       
อำคำรกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ Making  a Thai Flower Garland  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ได้จัดกิจกรรมงำนปฐมนิเทศนักศึกษำ โดยได้เรียนเชิญ 
วิทยกำรจำกพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร คือ นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ และนำงจันทนำ คุ้มกล่ ำ พร้อมคณะวิทยำกร บรรยำย สำธิต 
และให้ควำมรู้แก่นักศึกษำต่ำงชำติและนักศึกษำไทย ซึ่งบรรยำยในหัวข้อเรื่อง Making  a Thai Flower 
Garland 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

 

 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ การแต่งกายนาฏศิลป์ของไทย วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี  พนมยงค์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ได้จัดวิชำสอนนำฏศิลป์ไทยเพื่อนักศึกษำแลกเปล่ียนนำนำชำติ โดย       
ได้เรียนเชิญ ผศ.เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมคณะวิทยำกร บรรยำย สำธิต กำรแต่งกำยนำฏศิลป์ของไทย ให้แก่นักศึกษำต่ำงชำติ  
ณ ห้อง PBIC 205 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ท่ำพระจันทร์  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 

 วันที่  ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่  ๙                       
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกร
จำกพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ คือ นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ และนำงจันทนำ คุ้มกล้ ำ 
เพื่อบรรยำยในกิจกรรมกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวำยแด่ในหลวง รัชกำลท่ี ๙  ณ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นนักศึกษำโปรแกรม                      
กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และผู้บริหำร บุคลำกร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 
 

 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 

๒. ด้านสถานที่ 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ การถ่ายท ารายการ “เทยเที่ยวไทย” และขอสัมภาษณ์ในเรื่องของสายพันธุ์กล้วย                 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)   

๒ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)   

๓ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ การอบรมกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ "นุ่งห่มสมอยู่เรือนไทย" 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)   

๕ ๑๓ ก.ค.  ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)   

๖ ๑๔ ก.ค.  ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)   

๗ ๑๔ ก.ค.  ๒๕๖๐ ถ่ายท ารายการ สารคดีภาคภาษาอังกฤษ Thailand @ Large 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๘ ๑๗ ก.ค.  ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร              
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๙ ๒๒ ก.ค.  ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๐ ๒๑ – ๒๒ ส.ค. 
๒๕๖๐ 

ถ่ายภาพแฟชั่นนิตยสารกุลสตรี 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๑ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรมน าเสนอเส้นทางท่องเที่ยว "ลองเล่น เช่นช่างสิปป์หมู่" 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถ่ายท ารายการ “เทยเที่ยวไทย” ทีมรำยกำร “เทยเท่ียวไทย” เดินทำง 
มำถ่ำยท ำรำยกำรในกำรพำเท่ียวจังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสถำนท่ีหนึ่งในกำรถ่ำยท ำรำยกำรและขอสัมภำษณ์ในเรื่องของสำยพันธุ์กล้วย
ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยผู้ให้ข้อมูลคือ นำงจันทนำ  คุ้มกล้ ำ  เจ้ำหน้ำท่ี
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 

วันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี  
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน จำกสำขำวิชำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ท่ีเข้ำชมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ
ศูนย์รวบรวมสำยพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ  

 
 



๑๗๑ 
 

 

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ การอบรมกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ "นุ่งห่มสมอยู่เรือนไทย" ส ำนักงำน
พื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร (อพท.๔) จัดอบรมกระบวนกำรแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ "นุ่งห่มสมอยู่เรือนไทย" เพื่อฟื้นฟูและพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยใช้พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถำนท่ีในกำรอบรมให้กับบุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และมีกำรสำธิตกำรนุ่งห่มแบบไทย
โบรำณ โดยอำจำรย์สุทธิพันธ์ เหรำ อำจำรย์พิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัด

ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยำ ท่ีเข้ำชมพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รวบรวมสำยพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 



๑๗๒ 
 

 

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบำลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก จ ำนวน ๕๐๐ คน 
เพื่อเข้ำมำทัศนศึกษำเข้ำชมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รวบรวม             
สำยพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ กว่ำ ๑๕๐ สำยพันธุ์ 

 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จังหวัด

ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบำลธรรมรัตน์ จังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน 
๑๐๗ คน เพื่อเข้ำมำทัศนศึกษำเข้ำชมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รวบรวม
สำยพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ กว่ำ ๑๕๐ สำยพันธุ์ 

 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถ่ายท าสารคดีภาคภาษาอังกฤษ ทีมรำยกำร สำรคดีภำคภำษำอังกฤษ 

Thailand @ Large เดินทำงมำถ่ำยท ำรำยกำร ซึ่งออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ NBT World และส่ือต่ำงๆ
ของกรมประชำสัมพันธ์ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  สืบสำน และเผยแพร่ทำงวัฒนธรรม                 
ซึ่งพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสถำนท่ีหนึ่ง ในกำร                
ถ่ำยท ำรำยกำรและขอสัมภำษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลคือ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 



๑๗๓ 
 

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร                
กองกองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม ได้ลงพื้นท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำรถ่ำยภำพ ในพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร                     
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและควำมงดงำมแห่งวิถีวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของไทย                   
สู่สำธำรณชนท้ังในระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ โดยขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดนักศึกษำแต่งกำยด้วยชุดระบ ำชำกังรำว และระบ ำพุทธบูชำ เพื่อประกอบกำรบันทึกภำพศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมงดงำมแห่งวิถีวัฒนธรรม และใช้สถำนท่ีภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำร
บันทึกภำพดังกล่ำว  

 

 
 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัด
สุโขทัย พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน ๔๙๒ คน                 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษำเรียนรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี 

 
 



๑๗๔ 
 

 

ถ่ายภาพแฟชั่นนิตยสารกุลสตรี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีมงำนนิตยสำรกุลสตรี 
เดินทำงมำถ่ำยภำพแฟช่ัน เพื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยใช้รูปแบบกำรเล่ำเรื่องด้วยแฟช่ันผ่ำนชีวิตและผู้คนในท้องถิ่น และขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ใช้สถำนท่ีภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรถ่ำยภำพแฟช่ันในครั้งนี้ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

 

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมน าเสนอเส้นทางท่องเที่ยว "ลองเล่น เช่นช่างสิปป์หมู่"                    
บริษัท ฮิล แอนด์ เดียร์ จ ำกัด ได้จัดกิจกรรมน ำเสนอเส้นทำงท่องเท่ียว "ลองเล่นเช่นช่ำงสิปป์หมู่" โดยขอควำม
อนุเครำะห์สถำนท่ีภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อจัดงำน ซึ่งภำยในงำนประกอบด้วย กำรเสวนำ กำรแสดงงำนของศิลปินแขนงต่ำง ๆ และกำรแสดงของ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ในชุด “ระบ ำชำกังรำว” และ “ระบ ำสวัสดิรักษำ”     
ซึ่งในกำรเสวนำนั้น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้รับเชิญให้เข้ำร่วมกำรเสวนำในครั้งนี้ด้วย 
 โดยในกำรจัดงำนครั้งนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำร
นักศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ                        
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำและกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใน
งำนอีกด้วย  

 

 

 
 



๑๗๖ 
 

 

อ้างอิงท้ายเล่ม 
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๑๔๔. 

งำนประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร. (๒๕๖๐). โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรประดิษฐ์ 
ดอกไม้จันทน์จำกไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมำลำ" ระหว่ำงวันท่ี ๖ – ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
อินทนิล วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/kpt.pr/media_set?set=a.๒๖๓๓๒๒๘๑๔๐๗๑๕๘๖&type=๓. 

ประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม. (๒๕๖๐). ลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรบริกำรวิชำกำร 
และกำรศึกษำวิจัยด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น วันท่ี ๑๒ มิถุนำยน 
๒๕๖๐ ณ ห้องสิริรำชภัฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม จังหวัด
พิษณุโลก. [Online]. Available: https://www.facebook.com/pg/pr.psru/photos/ 
?tab=album&album_id=๗๙๘๒๔๖๖๓๓๖๗๔๙๒๘. 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. (๒๕๖๐). ต้อนรับ Professor Mitsuhiro Oda President, Japan Society  
of Library and Information Science และ ศ.ดร.ชุติมำ สัจจำนันท์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วันท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/kprupr/photos/a๔๘๕๑๘๒๐๑๘๑๗๕๖๔๑.๑๒๗๑๕๖. 
๔๘๕๑๗๖๕๕๔๘๔๒๘๕๔/๑๖๘๑๐๗๑๓๕๕๒๕๓๓๖๒/?type=๓&theater. 

-------- . (๒๕๖๐). พิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง วันท่ี ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมสระ 
ปลำบึก มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://www.facebook.com/pg/ 
kprupr/photos/?tab=album&album_id=๑๘๔๖๑๖๑๖๕๕๔๑๐๙๙๗.  

-------- . (๒๕๖๐). พิธีรดน้ ำด ำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๐ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วันท่ี ๑๘  
พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้ำห้องประชุมสภำ ช้ัน ๘ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://www.facebook.com/pg/kprupr/photos/ 
?tab=album&album_id=๑๗๖๓๒๘๖๕๗๐๓๖๕๑๗๓. 

-------- . (๒๕๖๐). พิธีรับสนองพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม แต่งต้ังอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏก ำแพงเพชร วันท่ี ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ ช้ัน ๙ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร. [Online]. Available: http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/ 
category/๒๓๕-new_presient_๒๐๑๗.html.  

 
 
 



๑๗๗ 
 

 

-------- . (๒๕๖๐). โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำโครงกำรรองรับงบประมำณแบบบูรณำกำรตำม 
ยุทธศำสตร์ใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และด ำเนินงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนนโยบำยและแผน 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ” ระหว่ำงวันท่ี ๑๗-๑๘ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม                
ช้ัน ๙ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. [Online]. Available:  
http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/category/๒๔๙meeting_plan_rajabhat_ 
north_๒๐๑๗.html?start=๕๔. 

-------- . (๒๕๖๐). โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน วันท่ี ๒๔  
เมษำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://www.facebook.com/pg/kprupr/photos/ 
?tab=album&album_id=๑๗๓๖๐๙๑๓๙๓๐๘๔๖๙๑. 

ศุภชัย  ศรีงำม. (๒๕๕๙). กำรประชุมเพื่อจัดเตรียมงำน “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” วันท่ี ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมสนำมกีฬำชำกังรำว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๑๒๑๔๔๓๕๗๕๕๒๖๙๘๔๖&set=pcb.
๑๒๑๔๔๓๗๒๒๑๙๓๖๓๖๖&type=๓&theater.  

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม “ชำกังรำว  
นครแห่งศิลป”์ วันท่ี ๗ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมธ ำมรงค์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร.  
[Online]. Available: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๑๕๒๐๒๙๑๒๐๔๖ 
๘๔๒๙๘&set=pcb.๑๕๒๐๒๙๑๖๓๘๐๑๗๕๘๘&type=๓&theater. 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. (๒๕๖๐). กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง  
กำรประเมินโครงกำร : ท ำอย่ำงไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ วันท่ี ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสักทอง ตึก ๑ ช้ัน ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. [Online]. Available:   
http://research.kpru.ac.th/gallery_detail.php?news_id=๒๗.  

ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร. (๒๕๕๙). กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณี  
"นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available:   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๖๕๘๙๐๓๔๔๔๓๑๖๗๑๓&set=pcb.
๖๕๘๙๐๓๗๐๗๖๕๐๐๒๐&type=๓&theater. 

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมกำรจัดนิทรรศกำรและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง 
พระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
วันท่ี ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๗๒๔๓๙๑๑๐๗๗๖๗๙๔๖ 
&set=pcb.๗๒๔๓๙๑๕๖๗๗๖๗๙๐๐&type=๓&theater. 

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีทอดผ้ำป่ำแถวและฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง                       
งำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันท่ี ๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available:   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๗๖๔๔๒๐๐๔๓๗๖๕๐๕๒&set=pcb.
๗๖๔๔๒๐๖๓๐๔๓๑๖๖๐&type=๓&theater. 

 



๑๗๘ 
 

 

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัด 
ก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. 
Available:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๖๘๔๙๒๑๐๘๘๓๘๑๖๑๕& 
set=pcb.๖๘๔๙๒๑๓๕๕๐๔๘๒๕๕&type=๓&theater. 

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัด 
ก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๖๘๔๙๒๑๐๘๘๓๘๑๖๑๕&set=pcb.
๖๘๔๙๒๑๓๕๕๐๔๘๒๕๕&type=๓&theater. 

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง  
วันท่ี ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. 
Available: https://www.facebook.com/photo.php?fbid๗๕๒๕๘๔๕๒๑๖๑๕๒๗๑& 
set=pcb.๗๕๒๕๘๔๘๔๔๙๔๘๕๗๒&type=๓&theater.   

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพื่อด ำเนินกำรอันเกี่ยวเนื่องกับงำนพระบรมศพ  
วันท่ี ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
๗๗๘๑๐๕๕๑๒๓๙๖๕๐๕&set=pcb.๗๗๘๑๐๖๘๐๒๓๙๖๓๗๖&type=๓&theater. 

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทำงอันเกี่ยวเนื่องกับงำนพระบรมศพพระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ 
ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://www.facebook.com/ 
photo.php?fbid=๗๗๐๙๗๖๗๒๓๑๐๙๓๘๔&set=pcb.๗๗๐๙๗๘๔๒๙๗๗๕๘๘๐&type=
๓&theater. 

-------- . (๒๕๖๐). กำรประชุมเรื่องนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ วันท่ี ๑๗ สิงหำคม  
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=๗๖๘๑๗๖๑๗๓๓๘๙๔๓๙&set=pcb.
๗๖๘๑๗๖๓๑๖๗๒๒๗๕๘&type=๓&theater. 

โสตทัศนวัสดุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. (๒๕๖๐). พิธีถวำยปริญญำศิลปศำสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
วันท่ี ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อำคำรฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช 
สกลมหำสังฆปริณำยก วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.๑๒๖๗๔๕๘๑๓๐๐๑๒๒๕๘.๑๐๗๓๗๔๑๙๖๓. 
๑๕๐๒๐๐๓๙๑๗๓๘๐๔๓&type=๑&l=๙e๐c๖f๕๒bb. 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. (๒๕๕๙). กำรประชุมคณะกรรมกำร 
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและจัดหำรำยได้ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๔ ตุลำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม  
ช้ัน ๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
http://asl.kpru.ac.th/asr/index.php/activities/gallery/category/๙๔-academic-service-
committee-meeting. 

 



๑๗๙ 
 

 

-------- . (๒๕๕๙). กำรประชุมกำรวำงแผนกำรบริกำรวิชำกำร วันท่ี ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  
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