
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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 : รศ.ดร.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 
   นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

      ออกแบบรูปเล่ม : นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

 ออกแบบหน้าปก :  นำยปณัยกร  ธรรมสอน 
   นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

 
  

 
  



 
 

 

ค าน า 

 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้
ด ำเนินงำนนอกแผนปฏิบัติรำชกำร โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้ำร่วมกับเครือข่ำย 
และกำรให้บริกำรงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และรวมไปถึงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร โดยส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งระยะเวลำกำรด ำเนินงำนต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ –       
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑       
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้สนใจท่ัวไปเป็นอย่ำงดี  

 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร) 
                                                                             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

                                                                                



 

 

สารบัญ 
 
ส่วนที่ ๑ เก่ียวกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม         ๑ 
 ประวัติควำมเป็นมำของส 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 
ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ    ๑๐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 ¤ โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย      ๑๓ 

¤ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     ๑๕ 
¤ โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร   ๑๗  
   เฉลิมพระเกียรติ 
¤ โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ      ๑๙ 
   พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
¤ โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม (กิจกรรมส ำรวจรวบรวมข้อมูล)   ๒๑ 
¤ โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม        ๒๓ 
¤ โครงกำรนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร       ๒๕ 
¤ โครงกำร ๑ หน่วย ๑ ศิลปวัฒนธรรมธรรม       ๒๗ 
¤ โครงกำรอบรมมำรยำทไทยและกำรประกวดมำรยำทไทย       ๒๙ 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑     
¤ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร งำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม     ๓๕ 
   ประจ ำปี ๒๕๖๑    
¤ โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมส ำหรับเยำวชนและประชำชนในเขตต ำบลไตรตรึงษ์     ๓๗ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งท่ี ๕     ๓๙  
¤ โครงกำรเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล      ๔๖  
¤ โครงกำรจัดท ำหนังสือมำรยำทไทย        ๔๘ 
¤ โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเท่ียวเชิงพำณิชย์      ๕๒  
¤ โครงกำรไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทย ประจ ำปี ๒๕๖๑     ๕๘      
¤ โครงกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์       ๖๐ 
   กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม       ๖๒ 
¤ โครงกำรไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจ ำปี ๒๕๖๑        ๖๕  
¤ โครงกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์       ๖๗ 
   กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๑      
¤ โครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ   ๖๙  
¤ โครงกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร     ๗๑  

ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ     ๗๓   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

¤ พิธีบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล      ๗๔  
   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  
   เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี 
¤ งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ       ๗๕ 
   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช จังหวัดก ำแพงเพชร    
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหำวิทยำลัย    ๗๗  
¤ กำรประชุมเพื่อตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     ๗๗ 
   ไตรมำสท่ี ๑ 
¤ กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑        ๗๘ 
¤ กำรแสดงแสง สี เสียง “นบพระ-มำฆปุรณมี ก ำแพงเพชรเมืองมรดกโลก    ๗๙ 
   ใต้ฟ้ำพระบำรมีจักรีวงศ์” 
¤ กิจกรรมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน    ๘๐ 
¤ กำรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒    ๘๐ 
¤ บันทึกเทปถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร   ๘๑  
   เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
¤ กิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ    ๘๒ 
¤ กิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ      ๘๔ 
   สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ 
¤ กำรประชุมเพื่อแลกเปล่ียน แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะแนวทำง     ๘๕ 
   ในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของจังหวดั 

ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่าย    ๘๖  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 ¤ พิธีเปิดป้ำยถวำยควำมอำลัยด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ     ๙๓ 
 ¤ กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ของภำคประชำชน   ๙๓ 
     ในส่วนภูมิภำค 
 ¤ พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ของหน่วยงำนและประชำชน      ๙๔ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และงำนอ ำนวยกำร       ๙๔ 

   พิธีถวำยดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภำค 
 ¤ พิธีบวงสรวงอญัเชิญพระบรมฉำยำลักษณ์        ๙๕ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำระดับท่ีสูงขึ้น กำรประเมินค่ำงำน กำรวิเครำะห์ค่ำงำน    ๙๕ 
   เพื่อกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของบุคลำกรสำยสนับสนุน ครั้งท่ี ๒ 
¤ กำรแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์งำนมหรสพสมโภช         ๙๖ 
   เนื่องในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพื่อกำรด ำเนินงำน        ๙๖ 
   อันเกี่ยวเนื่องกับงำนพระบรมศพฯ 
¤ กำรประชุมหำรืองำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ     ๙๖ 
¤ เข้ำรับมอบดอกไม้จันทน์จำกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    ๙๗ 
¤ งำนแถลงข่ำวกำรแข่งขันกีฬำชำวไทยภูเขำ แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๐     ๙๗ 
¤ กำรประชุมภำคีเครือข่ำยกำรท่องเท่ียวจังหวัดก ำแพงเพชร      ๙๘ 
¤ งำนนิทรรศกำรและกำรประชุมวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์      ๙๘ 
¤ ต้อนรับคณะมูลนิธิมนตรี ตรำโมทในพระรำชูปถัมภ์      ๙๙ 
¤ พิธีเปิดงำนลอยกระทง "รำชภัฏลอยกระทงธำรประทีป ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐"   ๙๙ 
¤ กำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติ ๑๐๐ 
   รำชกำรจังหวัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้ำนกำรท่องเท่ียว) 
¤ ต้อนรับคณะนักศึกษำหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและพำณิชย์ รุ่นท่ี ๑๐ ๑๐๐    
   สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
¤ โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อขับเคล่ือนงำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ  ๑๐๑    
   และศิลปกรรมไปสู่กำรปฏิบัติในระดับท้องถิ่น 
¤ มหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 - พิธีเปิดมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง  ๑๐๑ 
 - งำนมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง  ๑๐๒    
¤ พิธีเปิดตลำดประชำรัฐ ตลำดของประชำชน จังหวัดก ำแพงเพชร   ๑๐๒   
¤ กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ    ๑๐๓   
   เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทยครั้งท่ี ๘ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรจัดงำน ประเพณีนบพระ - เล่นเพลง  ๑๐๓ 
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
¤ งำนรำชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "ตลำดนัดคนไทย สวมใส่ผ้ำทอ" ๑๐๓    
¤ งำนเล้ียงต้อนรับคณะสมำคม-มูลนิธิในเครือ สมำคมพุทธมำมกฯ (เม่งเล้ียง)  ๑๐๔    
¤ กำรประชุมพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระเมรุมำศจ ำลองประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ๑๐๔   
¤ พิธีเปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ประจ ำปี ๒๕๖๐  ๑๐๕   
   จังหวัดก ำแพงเพชร 
¤ งำนรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖ ปี มรดกโลกก ำแพงเพชร    ๑๐๕   
¤ พิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระเมรุมำศจ ำลองประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๐๖   
¤ พิธีเปิดงำน "วันไปรษณีย์โลก" ประจ ำปี ๒๕๖๐     ๑๐๗   
¤ กิจกรรมกำรบรรยำย เรื่อง “กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยและระบบประเมินผล ๑๐๗   
   กำรปฏิบัติรำชกำรออนไลน์” 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม   ๑๐๘ 
   ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 
¤ รับธงเพื่อเป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑  ๑๐๘ 
¤ พิธีเปิดงำน "กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งท่ี ๔"    ๑๐๙ 
¤ ต้อนรับคณะรัฐมนตรีในกำรประชุม ครม. สัญจร     ๑๐๙ 
¤ พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธำนปัญญำบดี      ๑๑๐ 
¤ กิจกรรมสวดมนต์ข้ำมปี        ๑๑๑ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรแสดง แสง-สี-เสียง งำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ๑๑๒ 
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
¤ กำรประชุมเตรียมกำรแสดงร ำพุทธบูชำ      ๑๑๒ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี ฝ่ำยพิธีเปิด และฝ่ำยจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ ๑๑๒ 
   นิทรรศกำรและกำรแสดงผลงำนภำครัฐ ในงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง  
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี  ๑๑๓ 
   นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
¤ กำรแข่งขันกีฬำ "รวมใจเกมส์" ประจ ำปี ๒๕๖๑     ๑๑๓ 
¤ งำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง     ๑๑๔ 
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
¤ กำรประชุมหำรือแนวทำงควำมร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับพื้นท่ี    ๑๑๔                   
   ในกำรพัฒนำพื้นท่ีกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน 
¤ พิธีเปิดกำรประชุมเหล่ำกำชำดจังหวัด ภำค ๘     ๑๑๕ 
¤ กิจกรรมอบรมกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรควำมเส่ียง (ระบบ E-RMS) ๑๑๕ 
¤ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียว (Service Design) ๑๑๖ 
¤ พิธีเปิดและงำนเล้ียงรับรองกิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๑๘   ๑๑๖ 
¤ โครงกำรถนนสำยวัฒนธรรม "ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน"    ๑๑๗ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรกำรจัดงำนประเพณี  ๑๑๗  
   "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
¤ งำนศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๘ "นำฏยปรีดิยำนันท์ กึ่งศตวรรษ   ๑๑๘ 
   สนำมจันทร์ ศิลปำกร" 
¤ กำรแข่งกีฬำประเพณีอำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ  ๑๑๙ 
   ครั้งท่ี ๑ "มอกล้วยไข่เกมส์" 
¤ งำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนระดับชำติ ครั้งท่ี ๑๒     ๑๑๙ 
   ศิลปะสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น งำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
¤ โครงกำรถนนสำยวัฒนธรรม “ตลำดริมรั้ว ย้อนรอยชำกังรำว”   ๑๒๑ 
¤ โครงกำรสร้ำงเสริมมัคนำยก (พิธีกรศำสนพิธีกำร)     ๑๒๑ 
¤ รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ๑๒๒ 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ ประชุมหำรือหน่วยงำนท่ีขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดงำน   ๑๒๒ 
   ประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
¤ งำนประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 - งำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณี นบพระ - เล่นเพลง    ๑๒๓ 

  และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
- ซ้อมใหญ่ร ำพุทธบูชำ เพื่อถวำยองค์พระบรมธำตุเจดีย์   ๑๒๓ 
- พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เนื่องในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง ๑๒๔ 
  และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

  - พิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ๑๒๔  
  ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
- กำรแสดงเวทีกลำงงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด  ๑๒๕ 
  จังหวัดก ำแพงเพชร"  ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

¤ กิจกรรมเดินแบบผ้ำไทย โครงกำร "ศิลำภูษำชำกังรำว"    ๑๒๗ 
¤ งำน ๘ เสน่ห์ วิถีวัฒนธรรมเมืองก ำแพงเพชร ในงำนประเพณี    ๑๒๗ 
   นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
¤ งำน YEC North ครั้งท่ี ๘ “มนต์รักก ำแพงเพชร”      ๑๒๘ 
   และกิจกรรมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน 
¤ โครงกำรอนุรักษ์วฒันธรรมไทย มำรยำทไทย และศำสนพิธี    ๑๒๘ 
¤ ต้อนรับ พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ    ๑๒๙ 
¤ พิธีเปิดโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติวัฒนธรรม  ๑๒๙ 
¤ งำนวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนำ วันท้องถิ่นไทย จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ ๑๓๐ 
¤ งำน “ด้วยรัก และผูกพัน”       ๑๓๐ 
¤ โครงกำรอบรม “กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมคุณธรรม    ๑๓๐ 
   ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร” 
¤ พิธีเปิดงำน ชิม ช้อป แช๊ะ ท่องเท่ียวตลำด ๓ วิถี ท่ีท่ำขุนรำม   ๑๓๑ 
¤ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม       ๑๓๑ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม  ๑๓๒  
   ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
¤ งำน “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย น้ ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

  - งำนแถลงข่ำว “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย น้ ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ๑๓๒  
  ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
- งำน “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย น้ ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร”   ๑๓๓ 
  ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

¤ กิจกรรมท ำบุญปีใหม่ไทยสงกรำนต์รำชภัฏ ประจ ำปี ๒๕๖๑    ๑๓๔ 
   "สงกรำนต์ฮำเฮ บุพเพอำละวำด" 
¤ โครงกำรจิตอำสำมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชน ในกิจกรรม “วันจิตอำสำมหำวิทยำลัยไทย” ๑๓๕ 
 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ กิจกรรม “ครูต้นแบบมำรยำทไทย”       ๑๓๕ 
   ในโครงกำร “ธนชำต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
¤ พิธีเปิดงำน “เทศกำลกินกุ้งก้ำมกรำมและเกษตรแฟร์ก ำแพงเพชร”   ๑๓๖ 
¤ กิจกรรมโครงกำรถนนคนเดินเทศกำลอำหำรไทย (ตลำดย้อนยุค)   ๑๓๖ 
¤ กิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑  ๑๓๗ 
¤ กำรประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด  ๑๓๗ 
   พ.ศ.๒๕๖๑ 
¤ โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี     ๑๓๘ 
¤ โครงกำร KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงำน      ๑๓๙ 
¤ พิธีบวงสรวงรกุขเทวำในโครงกำรวัฒนธรรมสู่กำรท่องเท่ียวต้นไม้ใหญ่  ๑๓๙ 
¤ พิธีบำยศรีสู่ขวัญ "บำยศรีสู่ขวัญสำนสัมพันธ์สักทองคล้องใจ"   ๑๔๐ 
¤ บันทึกเทปร ำถวำยพระพร       ๑๔๐ 
   สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
¤ กำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๘  ๑๔๑ 
¤ พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมระดับชำติ (ICON TECH) ครั้งท่ี ๔ ๑๔๒ 
¤ พิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑      ๑๔๓ 
¤ บันทึกเทปร ำถวำยพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ     ๑๔๓ 
   สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ 
¤ วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ       ๑๔๔ 
   สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
¤ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑    ๑๔๕ 
¤ กิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ๖๖ พรรษำ  ๑๔๕ 
¤ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ ๑๔๖ 
¤ พิธีเปิดงำนวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   ๑๔๖ 
   พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ 
¤ กำรอบรมเทคนิคกำรน ำเสนอกิจกรรมท่องเท่ียว     ๑๔๗ 
¤ งำนเสวนำเครือข่ำยอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย    ๑๔๗ 
¤ พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  ๑๔๘ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง ฝ่ำยจัดพิธีทอดผ้ำป่ำแถว ๑๔๘  

และฝ่ำยประชำสัมพันธ์ เนื่องในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่  
และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

¤ ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย    ๑๔๙ 
   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรท่องเท่ียวจังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๔๙ 
¤ กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ลด ละ เลิก กำรใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร   ๑๕๐ 
¤ กิจกรรม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM AND PLASTIC   ๑๕๐ 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ กำรประชุมกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนในก ำกับมหำวิทยำลัย กรณีศึกษำ  ๑๕๑ 
   คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
¤ KPRU Freshy Night ๒๐๑๘       ๑๕๑ 
¤ งำนมุทิตำจิต แด่อำจำรย์ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑   ๑๕๒ 
¤ พิธีท ำบุญเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ๑๕๓ 
   ครบรอบ ๔๕ ปี 
¤ งำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 - พิธีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ ำเมืองก ำแพงเพชร    ๑๕๔ 
 - พิธีเปิดงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง  ๑๕๔ 
 - กำรแสดงเวทีกลำงในงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง ๑๕๕  

  ประจ ำปี ๒๕๖๑  
¤ พิธีอัญเชิญพระบรมสำรีริกธำตุ และพระพุทธธรรมจักร    ๑๕๗ 

ตารางการให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ๑๕๘  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้านบุคลากร 

¤ กิจกรรม "ส.วญ. งำมแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว"    ๑๕๙ 
 ¤ กำรประกวดมำรยำทไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐     ๑๖๐ 
 ¤ กำรบรรยำยและสำธิตกำรร้อยมำลัยให้กับชำวต่ำงชำติ    ๑๖๑ 
 ¤ โครงกำรอนุรักษ์วฒันธรรมไทย มำรยำทไทย และศำสนพิธี    ๑๖๑ 
 ¤ กำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรแสดงต้อนรับนักท่องเท่ียว    ๑๖๒ 
 ¤ โครงกำรนำฏศิลป์ ถิ่นชำกังรำว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑   ๑๖๓ 
 ¤ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ        ๑๖๔ 
ตารางการให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ๑๖๕  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้านสถานที่ 

¤ กิจกรรม "ส.วญ. งำมแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว"    ๑๖๖ 
 ¤ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนเทศบำล ๒ (วัดทุ่งสวน)   ๑๖๗ 

   จังหวัดก ำแพงเพชร 
 ¤ กิจกรรม “พุธเช้ำข่ำว สพฐ.” สัญจร ในพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร   ๑๖๗ 
 ¤ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนวังน้ ำคู้ศึกษำ จังหวัดพิษณุโลก ๑๖๘ 
 ¤ กำรแถลงข่ำวส่ือมวลชนเครือข่ำย ๑๐ จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงและ  ๑๖๘ 

   ภำคกลำงตอนบน 
 ¤ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนรวมไทยพัฒนำ ๒ จังหวัดตำก  ๑๖๙ 
 ¤ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนหนองแขมประชำสรรค์  ๑๖๙                    

   จังหวัดก ำแพงเพชร 
 ¤ ถ่ำยท ำรำยกำรสด “คู่ข่ำวเสำร์-อำทิตย์”      ๑๗๐ 

¤ ต้อนรับคณะผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    ๑๗๑ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๗๑ 
¤ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๗๒ 
¤ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอินทรำนสุรณ์ จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๗๒ 
¤ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนนัต์วิทยำ จังหวัดสุโขทัย  ๑๗๒ 

 ¤ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบำลก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๗๓ 
¤ โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรประกอบอำหำรสูตรชำววัง “เสน่ห์ปลำยจวัก” ๑๗๓ 

อ้างอิงท้ายเล่ม          ๑๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑  
เกี่ยวกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  



 

 

๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

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 านักศิลปะและวัฒนธรรม” 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 านักศิลปะและวัฒนธรรม 

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
มหำมงคลวโรกำสทรงครองศิริรำชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันท่ี ๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เลือกท ำโครงกำร
จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเลือกรูปแบบ
อำคำรพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภำคกลำง สร้ำงด้วยไม้สักทอง บนเนื้อที่ 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 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

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 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

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 

หัวหน้ำพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
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 

หัวหน้ำพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

งำนบริหำรและ
ประกันคุณภำพ 

งำนเครือข่ำยและ
ส่งแสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

งำนศิลปกรรม
และภูมิทัศน์ 

งำนวิจัยทำง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมนักศึกษำ
และจัดหำรำยได้ 

งำนสื่อสำรและ
สำรสนเทศ 

งำนพิพิธภัณฑ์ 
เรือนไทย 



 

 

๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  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 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
หัวหน้ำส ำนักงำน และ 

ฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 

นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
หัวหน้ำฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริม

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 

นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนธุรกำร และงำนประชำสัมพันธ์) 
 

นางจันทนา  คุ้มกล่ า 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนธุรกำร กำรเงิน และศิลปวัฒนธรรม) 
  

นางสาวจารี  ชื่นชอบ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนประณีตศิลป์) 
  

นายปณัยกร  ธรรมสอน 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนคอมพิวเตอร์) 
  

บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

บุคลากรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  

วิสัยทัศน์ 
อนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ก ำแพงเพชรศึกษำ 
พันธกิจ 

๑. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ก ำแพงเพชรศึกษำ 

๒. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล 
๓. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำร

วิชำกำรและกำรวิจัย  
๔. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๕. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์  
อนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ก ำแพงเพชรศึกษำ 
เป้าประสงค์  

๑. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ก ำแพงเพชรศึกษำ 

๒. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ก ำแพงเพชรศึกษำ 
๓. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล  
๔. กำรกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและ

กำรวิจัย 
๕. มีระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมกีำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ ์ 
๑. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ก ำแพงเพชรศึกษำ 
๒. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ก ำแพงเพชรศึกษำ 
๓. ส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำร

สอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย 
๕. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



 

 

๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนท่ี ๒  
ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑  

๒๕ – ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐ 
 
 

๔ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
   

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๘ 
รอบชิงชนะเลิศ : ภาคเหนือ 
ณ ลำนโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยำนกำรค้ำกำดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่     
To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๘ 
รอบชิงชนะเลิศ : ระดับประเทศ 
ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 

๒ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักศิลปะและวฒันธรรม 
ณ สถำบันอยุธยำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ 

๓  
 

 
๑๖ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ 
๒๖ - ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ 

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภณัฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
- กิจกรรมอบรมกำรร้อยมำลัยช ำร่วยประดิษฐ์จำกผ้ำ 
- กำรจัดอบรมกำรแปรรูปกล้วย 
- กิจกรรมกำรแต่งกำยผ้ำไทย ชุดสวัสดิรักษำ 

๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

๕ ๒๙ – ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรม (กิจกรรมส ารวจรวบรวมข้อมูล) 
ณ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗ ๒๕ – ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ โครงการนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘  
๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 
๒๐ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ 

 
 

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ 
 

๒๐ – ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ 

โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
- กำรอบรมมำรยำทไทย 
  ณ ห้องกำสะลอง ชั้น ๒ หอประชุมทีปังรรัศมโีชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประกวดมำรยำทไทยชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
  ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 
- กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยประทำน พระเจ้ำวรวงศ์เธอ  
  พระเจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ 
  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหำวิทยำลัยศรีปทุม กรุงเทพมหำนคร 
- โครงกำรธนชำต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจ ำปี ๒๕๖๑  
  รอบคัดเลือกภำคเหนือ    
  ณ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
- โครงกำรธนชำต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจ ำปี ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศ    
  ณ ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรสวนมะลิ กรุงเทพมหำนคร 
- โครงกำร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “กำรประกวด 
  มำรยำทไทย” ระดับอุดมศึกษำ (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ ๖ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  ณ อำคำรศรศีรัทธำ (อำคำรรัฐศำสตร์ใหม่) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กรุงเทพมหำนคร 



 

 

๑๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๙ ๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. 

๒๕๖๑ 
โครงการ ๑ หน่วย ๑ ศิลปวฒันธรรม 
ณ ภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๐ ๑๕ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑ โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

๑๑ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมส าหรับเยาวชนและประชาชนในเขตต าบลไตรตรึงษ์ 
ณ โรงเรียนนครไตรตรงึษ์ จงัหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒  
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ 

 
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ 

 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ 

 
๑ เม.ย. ๒๕๖๑    

 
๒ เม.ย. ๒๕๖๑                                                  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕ 
- งำนแถลงข่ำวโครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งที่ ๕ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- กำรประชุมเตรียมงำนจัดโครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งที่ ๕ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งที่ ๕ 
  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ ชั้น ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กิจกรรมเสวนำ “บทบำทนำฏศิลป์อำเซียนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก” 
  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ ชั้น ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษำยน ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๓ ๑๕ – ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑                                                  โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
ณ George Town World Heritage Incorporated ประเทศมำเลเซีย 

๑๔  
 

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑  
 

๖ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 

๑๒ – ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑ 

โครงการจัดท าหนังสือมารยาทไทย พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- กำรประชุมเตรียมกำรจัดท ำหนังสือมำรยำทไทย 
  ณ วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร 
- กำรประชุมเตรียมกำรจัดท ำหนังสือมำรยำทไทย 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- โครงกำรจัดท ำหนังสือมำรยำทไทย 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๕  
๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ 

 
๑๑ – ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ 

 
๑๑ – ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ 

 
๗ – ๙ ก.ย. ๒๕๖๑ 

 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ 
- กำรประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือจะต่อยอดในกำรพัฒนำ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- กำรทดลองน ำผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำย ในงำน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๘  
  ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
- กำรทดลองน ำผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำย ในถนนคนเดินวัวลำย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ณ ถนนคนเดินวัวลำย จังหวัดเชียงใหม่ 
- กำรทดลองน ำผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำย ในตลำดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร 
  ณ ตลำดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๖ ๑๔ – ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๗ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก 

 



 

 

๑๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑๘ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ณ อำคำรโอฬำร โรจน์หิรัญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

๑๙ ๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๐ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ วัดวังยำง  ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๑ ๖ ก.ย. ๒๕๖๑ โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
ณ วัดไตรภูมิ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๒ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑ โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

  



 

 

๑๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 

หลักการและเหตุผล 

 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นอีกหนึ่งในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ท่ีน ำเอำศิลปวัฒนธรรมมำปรับ
ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงำนท่ีให้
ควำมส ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพรำะศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยำวชนหันมำ
สนใจงำนด้ำนวัฒนธรรมเพิ่มมำกขึ้น  จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงกำรส่งเสริม
กำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้นเพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมสนใจ  และพัฒนำงำน
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เป้าหมาย 
 นักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันได้รับรำงวัล 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ๑. ระหว่ำงวันท่ี ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  ณ ลำนโปรโมช่ัน ช้ัน ๓ อุทยำนกำรค้ำกำดสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่   
 ๒. วันท่ี ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๘ 
รอบชิงชนะเลิศ : ภาคเหนือ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๘ 

รอบชิงชนะเลิศ : ระดับประเทศ 
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 



 

 

๑๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  มีพันธกิจหลัก คือ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในส่วนขององค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีทำงส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงำนหนึ่งท่ีมีส่วนในกำรช่วยให้เกิดกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้กลำยเป็นศูนย์กลำง
ข้อมูลทุนทำงวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ให้เป็น
ระบบและง่ำยต่อกำรสืบค้น ทำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ                  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลทุนทำงวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชรและสำมำรถ
น ำไปใช้บูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ ก ำแพงเพชรศึกษำ ต่อไป 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อจัดท ำระบบสำรสนเทศของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด

ก ำแพงเพชร ท้ังในด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำ อำหำรกำรกิน ควำมเป็นอยู่ ภำษำถิ่น ฯลฯ 
ส ำหรับเป็นฐำนข้อมูลท่ีนักศึกษำ คณำจำรย์ และผู้สนใจสำมำรถสืบค้นเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

๒. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมท่ีสำมำรถน ำไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 
ก ำแพงเพชรศึกษำ ต่อไป 

เป้าหมาย 
 ระบบสำรสนเทศส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน ๑  ระบบ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐  ณ สถำบันอยุธยำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 



 

 

๑๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ 

หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบให้ดูแลพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเป็นกำรสนองตอบต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับ
เยำวชน ประชำชนท่ัวไปได้ศึกษำและเพิ่มทักษะด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป   

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำวชนและประชำชนท่ัวไป 
๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เยำวชนและประชำชนท่ัวไป 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันท่ี ๑๖ – ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๐  กิจกรรมอบรมกำรร้อยมำลัยช ำร่วยประดิษฐ์จำกผ้ำ 
 วันท่ี ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๐  กำรจัดอบรมกำรแปรรูปกล้วย 

วันท่ี ๒๖ - ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑  กิจกรรมกำรแต่งกำยผ้ำไทย ชุดสวัสดิรักษำ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมอบรมการร้อยมาลัยช าร่วยประดิษฐ์จากผ้า 

 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ การจัดอบรมการแปรรูปกล้วย 

 
 ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย ชุดสวัสดิรักษา 

 
 

 

 

 



 

 

๑๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ 

หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบให้ดูแลพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเป็นกำรสนองตอบต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับ
เยำวชน ได้ศึกษำและเพิ่มทักษะซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป   

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อจัดท ำหลักสูตระยะส้ันด้ำนศิลปะกำรแสดงโขน ระบ ำ ร ำ ฟ้อนส ำหรับเยำวชน 
๒. เพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนศิลปะกำรแสดงโขน ระบ ำ ร ำ ฟ้อนให้กับเยำชน 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเลิศในกำรประกวดแข่งขันด้ำนศิลปะกำรแสดงของเยำวชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน เยำวชนทั่วไปในจังหวัดก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม (กิจกรรมส ารวจรวบรวมข้อมูล) 

หลักการและเหตุผล 

 กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกเหนือจำกด้ำนกำรแสดงตำมขนบประเพณี 
ศิลปะ ภูมิปัญญำไทย กำรถ่ำยทอดด้ำนวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง งำนกำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแสดง   
เป็นอีกบทบำทหนึ่งของส ำนักฯ ท่ีจะสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพำะของชำวจังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยมุ่งเน้นให้เห็นควำมส ำคัญของมำตรฐำนกำรแสดง  กำรร ำถูกต้อง เพลงเหมำะสม กำรแต่งกำยงำม        
ตำมลักษณะมำตรฐำนของกำรแสดงโดยพิจำรณำจำกผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อศึกษำค้นคว้ำกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  
๒. เพื่อประดิษฐ์ และสร้ำงชุดกำรแสดงท่ีเป็นมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
 มำตรฐำนศิลปะและวัฒนธรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือนธันวำคม ในจังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม (กิจกรรมส ารวจรวบรวมข้อมูล) 
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  

 

 
 

 

 

 



 

 

๒๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

หลักการและเหตุผล 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีพันธกิจหลัก คือ กำรพัฒนำบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ                
เก่งด้ำนวิชำกำร ควบคู่กับกำรมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพ เป็นท่ีต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ไม่ก้อให้เกิดปัญหำต่ำงๆในสังคม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ และ                
ถือเป็นภำระหน้ำท่ีท่ีควรจะได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกจิตส ำนึกท่ีดีให้กับนักศึกษำในกำรประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่
บนพื้นฐำนจองกำรมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต จึงได้จัดโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม                
ในหัวข้อ “ธรรมะกับกำรใช้ชีวิต” เพื่อจะได้เป็นแนวทำงให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงำมของพระพุทธศำสนำ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๑  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร   



 

 

๒๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 



 

 

๒๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 
หลักการและเหตุผล 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรจัดงำนนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร              
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ได้แสดงผลงำนอันเกิดจำกกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ได้แสดงผลงำนอันเกิดจำกกำร

พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่ำงวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

  
 



 

 

๒๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ๑ หน่วย ๑ ศิลปวัฒนธรรมธรรม 

หลักการและเหตุผล 

 กำรวิ จัยทำงวัฒนธรรม  เป็นกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงท่ีเกี่ยวข้องกับงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและวิธีกำรท่ีน่ำเช่ือถือ โดยองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกงำนวิจัยด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมนั้น  สำมำรถท่ีจะน ำมำต่อยอด พัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่ำเพิ่มมำกขึ้น            
จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
กำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับอำจำรย์  เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรเพิ่มงำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชรและเป็นแหล่งข้อมูลในกำรน ำไป
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดก ำแพงเพชรอีกด้วย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในกำรงำนด้ำน

ศิลปวัฒนธรรม 
๒.เพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
 ข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่ำงวันท่ี ๑ มกรำคม – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑  ณ ภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ๑ หน่วย ๑ ศิลปวัฒนธรรมธรรม 
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หลักการและเหตุผล 

 มำรยำทไทย ถือเป็นกิจกรรมท่ีส ำคัญกิจกรรมหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของนักศึกษำให้เป็นบัณฑิต
ท่ีมีคุณภำพ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปลูกฝังและถ่ำยทอดควำมรู้       ด้ำน
มำรยำทไทยให้กับนักศึกษำเพื่อจะได้เข้ำใจในคุณค่ำของมำรยำทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ีส ำคัญของชำติ 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไทย ควำมสุภำพ อ่อนโยน อันเป็นกิริยำมำรยำทท่ีดีงำม มีคุณค่ำและมีควำมหมำย 
ท่ีมีกำรส่ังสมสืบทอดต่อกันมำ  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงกำรอบรมมำรยำทไทยและกำรประกวดมำรยำทไทย ขึ้น เพื่อ
พัฒนำบุคลิกภำพและส่งเสริมให้นักศึกษำมีบุคลิกภำพท่ีดีมีมำรยำทงำมตำมวัฒนธรรมไทย อีกท้ังนักศึกษำท่ี
ได้รับกำรอบรมก็จะกลำยเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้ท่ีมีมำรยำทงำมในสังคมต่อไป 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำรยำทไทยอย่ำงถูกต้อง 
๒. เพื่อให้นักศึกษำเป็นผู้มีมำรยำทท่ีงดงำม และเห็นคุณค่ำของมำรยำทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชำติ  
๓. เพื่อสร้ำงต้นแบบของนักศึกษำท่ีมีมำรยำทดีให้เป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
๑. จัดอบรมมำรยำทไทย ระหว่ำงวันท่ี ๑๐–๑๑ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  ณ ห้องกำสะลอง ช้ัน ๒                 

หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒. กำรเข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำทไทยระดับอุดมศึกษำ (ท่ัวประเทศ) 

 

  



 

 

๓๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การอบรมมารยาทไทย  
ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   

ณ ห้องกาสะลอง ช้ัน ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
การประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 
 



 

 

๓๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ ๓  
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑   
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

๓๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” คร้ังที่ ๔๗ ประจ าปี ๒๕๖๑ รอบคัดเลือกภาคเหนือ   
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 
 



 

 

๓๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” คร้ังที่ ๔๗ ประจ าปี ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศ 
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” 
ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) คร้ังที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ อาคารศรีศรัทธา (อาคารรัฐศาสตร์ใหม่) มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 

 



 

 

๓๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ 

หลักการและเหตุผล 

เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  (Thailand University Art and Culture 
Network)  ได้ร่วมจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The International Conference on Art and 
Cultures in Creative Economy  ร่วมกับเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทยมำ       
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อให้เป็นเวทีในกำรเสนอผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
เชิงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติของนักวิชำกำร  นักวิจัย คณำจำรย์ นิสิตนักศึกษำ อีกท้ังยัง        
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มกำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียน         
ทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ  ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นเจ้ำภำพด ำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งท่ี ๘  
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในระหว่ำงวันท่ี  ๑๕–๑๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย จ ำนวน ๑๖ สถำบัน  จึงจัดให้มีโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร งำนวิจัย
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ  ในกำรเผยแพร่ควำมก้ำวหน้ำ ทำงวิชำกำรของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ 
นิสิตนักศึกษำ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับนำนำชำติ  และเพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับนำนำชำติ   

 ๒. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓. เพื่อให้บุคลำกรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
๑. จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

    ๒. จ ำนวนบทควำมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
   ๓. จ ำนวนจัดนิทรรศกำรในงำนวิชำกำรนำนำชำติ 
    ๔. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมในระดับชำติ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่ำงวันท่ี ๑๕ – ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ             
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 
 

 

 



 

 

๓๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

 

  



 

 

๓๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมส าหรับเยาวชนและประชาชนในเขตต าบลไตรตรึงษ์ 

หลักการและเหตุผล 

 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจสนองนโยบำยของรัฐในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม                    
ซึ่งมหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยำกรบุคคลของชำติและองค์ควำมรู้ทุกสำขำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      
ได้ให้ควำมส ำคัญต่อภำรกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมอย่ำงมำกเนื่องจำกโดยกำรน ำองค์ควำมรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ถ่ำยทอดให้กับเยำวชนและประชำชนในชุมชนของจังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ 
ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำชนและประชำชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีต ำบล

ไตรตรึงษ์ 
๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เยำวชนและประชำชนในเขตต ำบลไตรตรึงษ์ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร   



 

 

๓๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมส าหรับเยาวชนและประชาชนในเขตต าบลไตรตรึงษ์ 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

  



 

 

๓๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งท่ี ๕ 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

หลักการและเหตุผล 

อัตลักษณ์หรือนำฏยลักษณ์ของนำฏศิลป์แต่ละประเทศ คือ ลักษณะเฉพำะของนำฏศิลป์ชุดใดชุดหนึ่ง                      
ซึ่งสำมำรถบ่งช้ีหรือจ ำแนกออกมำได้เด่นชัด และง่ำยแก่กำรจดจ ำร ำลึกถึง โดยพิจำรณำจำก ลักษณะเฉพำะ
ของเครื่องแต่งกำย ท้ังรูปแบบ วัสดุและสี จำกอุปกรณ์กำรแสดงต่ำงๆ จำกดนตรีท้ังเสียงดนตรีท่ีบรรเลงเป็น
หลักวิธีบรรเลง และส ำเนียงของท่วงท ำนอง และจำกกำรแสดงโดยดูจำก องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้ำท่ี เพศ
และวัยของผู้แสดง ตลอดจนโครงสร้ำงของกำรแสดงชุดหนึ่งๆ กำรน ำตัวบ่งช้ีดังกล่ำวมำเป็นเครื่องก ำหนด
นำฏยลักษณ์ของกำรแสดงแต่ละชุด จะท ำให้กำรศึกษำนำฏศิลป์ชุดนั้นๆ เป็นไปได้ง่ำย รวดเร็วตรงประเด็น
และแม่นย ำ เอเชียเป็นทวีปท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีภูมิศำสตร์ท่ีแตกต่ำงและมีชำติพันธ์ท่ีหลำกหลำย 
เอเชียมีควำมเจริญมำช้ำนำนเป็นบ่อเกิดของอำรยธรรมส ำคัญของโลกหลำยด้ำนด้วยกันส่งผลให้ เอเชียเป็น 
ดินแดนท่ีคงควำมส ำคัญในทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม มีบทบำทในหน้ำประวัติศำสตร์โลกอย่ำง  
ต่อเนื่องตรำบจนทุกวันนี้  เอเชียเป็นทวีปท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีภูมิศำสตร์ท่ีแตกต่ำงและมีชำติพันธุ์
ท่ีหลำกหลำย เอเชียมีควำมเจริญมำช้ำนำนเป็นบ่อเกิดของอำรยธรรมส ำคัญของโลกหลำยด้ำนด้วยกันส่งผลให้
เอเชียเป็น ดินแดนท่ีคงควำมส ำคัญในทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม มีบทบำทในหน้ำประวัติศำสตร์โลก
อย่ำงต่อเนื่องตรำบจนทุกวันนี้ 
 ปัจจุบันกำรเรียนนำฏศิลป์ มิได้จ ำกัดอยู่เพียงแต่วงแคบภำยในประเทศแต่เพียงเท่ำนั้น หำกแต่มีกำร
ขยำยกำรเรียนรู้และกำรศึกษำออกสู่ประเทศต่ำง ๆ กำรเรียนรู้ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงย่อมส่งผลดีต่อกำร
เตรียมพร้อมเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับคนในชำติ และเช่ือมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประชำคมอำเซียน 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ทำงด้ำนศิลปะให้กับคนภำยในภูมิภำคเดียวกัน  กำรเรียนรู้ร่วมกัน              
ยังก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีและควำมสมำนฉันท์ของผู้คนท่ีมีควำมแตกต่ำงกันออกไปด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำ    
ผ่ำนงำนศิลปะ ส่ิงเหล่ำนี้ถือเป็นฐำนท่ีส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนได้เป็นอย่ำงดี  
 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และทักษะกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ     
ต่ำง ๆ ในประชำคมอำเซียนให้แก่เยำวชน  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร      
จึงได้จัดให้มีโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งท่ี ๕ ขึ้น โดยโครงกำรดังกล่ำวมุ่งเน้น
ศึกษำ ถ่ำยทอด ควำมเข้ำใจในนำฏศิลป์อำเซียน ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรเรียนรู้ และน ำมำบูรณำกำรใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับเยำวชนในด้ำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียน ร่ วมถึงเป็นกำรเผยแพร่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยกับประเทศอำเซียน  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียนได้ศึกษำเรียนรู้นำฏศิลป์อำเซียนร่วมกัน 
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียนได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมฝึก

ปฏิบัติจริงด้ำนนำฏศิลป์อำเซียน 
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียน ได้แสดงกำรแสดงนำฏศิลป์ของแต่ละ

ประเทศ เพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่นำฏศิลป์อำเซียน 

 
 



 

 

๔๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย   
  กลุ่มเป้ำหมำยของกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรนำฏศิลป์อำเซียน จ ำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย
นักเรียนและนักศึกษำจำกประเทศอำเซียน นักเรียนของสถำนศึกษำในจังหวัดก ำแพงเพชร นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สธ. และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่ำงวันท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ – ๒ เมษำยน ๒๕๖๑  ณ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏก ำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  



 

 

๔๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานแถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน คร้ังที่ ๕ 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 
การประชุมเตรียมงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน คร้ังที่ ๕ 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 

 



 

 

๔๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน คร้ังที่ ๕ 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑                           
ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 



 

 

๔๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมเสวนา “บทบาทนาฏศิลป์อาเซียนเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก”  
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

 

 

 
 



 

 

๔๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจ าปี ๒๕๖๑  

  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 
 



 

 

๔๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 
 



 

 

๔๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

หลักการและเหตุผล 
 ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงควำมมีอำรยธรรมและควำมเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มชนใน                  
แต่ละท้องถิ่น ดนตรีและนำฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษท่ีสร้ำงสรรค์เป็นมรดก
ทำงปัญญำท่ีควรอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จักต่อสำธำรณชน  ในขณะเดียวกันศิลปะและวัฒนธรรมของ
ต่ำงชำติก็มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมท่ีมีควำมแตกต่ำงของกันและกัน ก่อให้เกิดกำรผูกมิตรสำนควำมสัมพันธ์ด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติ  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสำกล 
๒. เพื่อให้นักศึกษำและบุคลำกรได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติอื่นๆ 

กลุ่มเป้าหมาย   
อำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่ำงวันท่ี ๑๕ – ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑  ณ George Town World Heritage Incorporated 

ประเทศมำเลเซีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑   
ณ George Town World Heritage Incorporated ประเทศมาเลเซีย 

 
 



 

 

๔๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าหนังสือมารยาทไทย 
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หลักการและเหตุผล 
 วันอนุรักษ์มรดกไทย  ตรงกับวันท่ี ๒ เมษำยน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ                        
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ในฐำนะทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงใหญ่หลวงในงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของชำติ “ค ำว่ำมรดกไทย” คือ มรดกทำงวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของควำมเป็นชำติ 
โบรำณวัตถุ โบรำณสถำน วรรณกรรม  ศิลปกรรม  นำฏศิลป์ ดนตรี  ตลอดจนกำรด ำเนินชีวิต มำรยำทไทย 
ประเพณี เนื่องในวโรกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ครบรอบ ๖๔ พรรษำ ในวันท่ี ๒ เมษำยน ๒๕๖๒ เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                          
มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือ มำรยำทไทย เพื่อทูลเกล้ำถวำยเป็นกำรเทิดพระเกียรติ 

วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงควำมเจริญงอกงำมของชนชำติ ท่ีสืบทอดกันต่อมำอย่ำงยำวนำน                 
จนอำจกล่ำวได้ว่ำ วัฒนธรรมเป็นเครื่องหมำยท่ีแสดงถึง “ควำมศิวิไลซ์” ของชนชำติท่ีเป็นเจ้ำของวัฒนธรรม
นั้นๆ อย่ำงไรก็ตำมวัฒนธรรมในมุมมองใหม่สำมำรถท่ีจะแลกเปล่ียน สืบทอด และปรับประยุกต์ให้เข้ำกับ              
กำลสมัยได้ หำกแต่ว่ำ ยังต้องคงควำมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้คนท่ีเป็นเจ้ำของวัฒนธรรมสมควรจะต้องรับรู้และมีควำมลึกซึ่งในวัฒนธรรมของตนเป็น
เบ้ืองต้นก่อน ด้วยว่ำภำยใต้ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศในปัจจุบันท่ีท่ัวทุกมุมโลก
สำมำรถส่ือสำรข้อมูล ควำมรู้รวมถึงกำรซึมซับทำงวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่ำงไร้ขีดจ ำกัด อันอำจก่อให้เกิด
กำรกลืนวัฒนธรรมเข้ำหำกันอย่ำงไร้ทิศทำง จนยำกท่ีเจ้ำของวัฒนธรรมจะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประจ ำชำติของ
ตนได้ ดังนั้น กำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรมประจ ำชำติจึงเป็น “กำรรักษำชำติ” อีกทำงหนึ่งด้วย  
 มำรยำท เป็นระเบียบแบบแผนกำรประพฤติท่ีดีงำมอันแสดงถึงพฤติกรรมท่ีสุภำพเรียบร้อย                        
ท่ีแสดงออกท้ังทำงกำย วำจำโดยมีใจเป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม และเป็น
องค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติท่ีสมควรจะถ่ำยทอดสืบต่อไป มำรยำทไทย                  
เป็นกิริยำมำรยำทท่ีคนไทยได้สร้ำงสรรค์ให้เหมำะกับลักษณะนิสัยของคนไทยและสภำพแวดล้อมของประเทศ
ไทย เป็นท่ีประจักษ์โดยท่ัวไปว่ำ มำรยำทไทย เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นอย่ำงหนึ่งของคนไทย โดยเฉพำะ                   
กำรไหว้ ซึ่งเกิดขึ้นจำกอุปนิสัยท่ีแท้จริงของคนไทยท่ีมีควำมนอบน้อม ควำมเคำรพใน ผู้อำวุโส รวมถึงควำม
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเหตุนี้ กำรไหว้ ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมเคำรพอย่ำงหนึ่ง จึงเป็นอำกัปกิริยำ               
ท่ีแสดงออกด้วยใจ และเต็มไปด้วยควำมงดงำม อ่อนโยนดังกล่ำว 

หนังสือมำรยำทไทยเล่มนี้ นอกจำกจะมีเรื่องกำรไหว้แล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับกำรแสดงควำมเคำรพอื่นๆ 
กำรส่งและรับส่ิงของ กำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง และกำรนอน อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งส ำหรับเด็ก เยำวชนและ
ประชำชนท่ัวไป ซึ่งนอกจำกจะเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติมำรยำทไทยท่ีถูกต้องยังเป็นส่ือทำงกำรศึกษำได้อีกทำงหนึ่ง 
เพื่อเสริมบุคลิกภำพให้งดงำมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้เผยแพร่ควำมรู้เรื่องมำรยำทไทยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในกำรจัดท ำ
หนังสือคู่มือ “มำรยำทไทย” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อธ ำรงรักษำวัฒนธรรมด้ำนมำรยำทไทย อันเป็นรูปแบบ
ปฏิบัติของคนไทยให้คงอยู่คู่ชำติไทย ท้ังนี้ได้มีกำรจัดท ำเนื้อหำและกำรปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมกับยุคสมัย
มำกยิ่งขึ้น และกำรจัดท ำหนังสือมำรยำทไทยครั้งนี้  ได้จัดพิมพ์เป็นสองภำษำ ได้แก่ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ไปยังต่ำงประเทศ เช่น สถำนทูตไทยในต่ำงประเทศ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ควำมเป็นไทยให้กับเยำวชน 



 

 

๔๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไปได้เรียนรู้ถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเพื่อศึกษำแนวทำงและ
วิธีกำรปฏิบัติตำมหลักของมำรยำทไทยท่ีถูกต้อง 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อน้อมเกล้ำถวำยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ในโอกำสพระชนมำยุ                

ครบ ๖๔ พรรษำ ในวันท่ี  ๒ เมษำยน ๒๕๖๒  “วันอนุรักษ์มรดกไทย” 
๒. เพื่อจัดท ำหนังสือคู่มือ “มำรยำทไทย”ท่ีเป็นไปตำมแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องตำมหลักมำรยำทไทย                  

เป็นส่ือกำรศึกษำ และอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ตลอดจนเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติ ฝึกฝน เพื่อเสริมบุคลิกภำพให้งดงำม 
๓. เพื่อเผยแพร่หนังสือมำรยำทไทยให้กับสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้ังในประเทศ

และต่ำงประเทศ   
๔. เพื่อเป็นกำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรมด้ำนมำรยำทไทย อันเป็นรูปแบบปฏิบัติของคนไทยให้คงอยู่คู่ชำติไทย 

กลุ่มเป้าหมาย   
๑. จัดท ำต้นฉบับหนังสือมำรยำทไทย สองภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
๒. เผยแพร่หนังสือให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ สถำบันกำรศึกษำท้ังภำครัฐและเอกชน และหน่วยงำน

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – กันยำยน ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประชุมเตรียมการจัดท าหนังสือมารยาทไทย 
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 
การประชุมเตรียมการจัดท าหนังสือมารยาทไทย 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าหนังสือมารยาทไทย 
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 

 
 



 

 

๕๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงพาณิชย์ 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี มีวัตถุประสงค์คือ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และ     
ตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติในกำรท่ีจะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้  
ในระบบ เศรษฐกิจ ท้ังนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงน้อมน ำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็น 
กรอบในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๙ และยึด “คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” ในทุกมิติ
อย่ำงเป็นองค์รวม และให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำท่ีสมดุล ท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม โดยมี
วิสัยทัศน์ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีมุ่งสู่กำรเปล่ียนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศท่ีมี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูง มีกำรกระจำยรำยได้และพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม มีระบบนิเวศท่ีดี สังคม
เปน็สุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำวของประเทศคือ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
          กำรพัฒนำประเทศส่วนมำกมักมีกำรขับเคล่ือนโดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรในประเทศ
อยู่ดี กินดี มีอำชีพ รำยได้และสุขภำพท่ีดีท้ังร่ำงกำยและจิตใจ ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยมีหน่วยงำน 
องค์กรในกำรก ำกับของรัฐเป็นหน่วย ขับเคล่ือน เช่น โครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นกำรมุ่งเน้น
กระบวนกำร พัฒนำเครือข่ำยชุมชนภำยใต้รำกฐำนของควำมรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อสร้ำงสินค้ำให้มี คุณภำพและมูลค่ำสูง รวมท้ังกำรสนับสนุนกำรใช้         
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย  ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนท่ีมีศักยภำพ มีองค์ควำมรู้้  
มีทรัพยำกรและได้รับกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง สำมำรถรวมกลุ่ม กันสร้ำงโอกำสใน
กำรท ำงำนในลักษณะกลุ่มอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจ ซึ่งท่ีผ่ำนมำหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำรรณรงค์ให้แต่ละชุมชน 
หมู่บ้ำนมีกำรรวมกลุ่มอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจเพื่อน ำทรัพยำกรในท้องถิ่นมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเป็นสินค้ำจ ำหน่ำย    
ท้ังในและต่ำงพื้นท่ี 
          อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย ศรีสัชนำลัย ก ำแพงเพชร เป็นแห่งท่องเท่ียวท่ีมีโบรำณสถำนและ
โบรำณวัตถุท่ีมีควำมสวยงำมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมต่ำงๆ ท่ีมีควำมงดงำมและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องเล่ำควำมเป็นมำจำกอดีตจนสู่ปัจจุบัน จึงได้รับยกย่องในระดับนำนำชำติให้เป็น
มรดกโลกทำงวัฒนธรรมจำกองค์กรยูเนสโก (UNESCO) จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญท่ีนักท่องเท่ียวทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศ มีควำมสนใจเข้ำมำเยี่ยมชมเป็นอย่ำงมำก อีกท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีทรงควำมเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนท่ีสืบสำนกันมำรุ่นต่อรุ่น ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องประดับเงิน ทอง โบรำณ, ผ้ำซิ่นตีนจก, สังคโลก, ผลิตภัณฑ์
จำกไม้ ขนมผิง, ทองม้วน, ทองพับและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกล้วย ของชำวจังหวัดสุโขทัย กระยำสำรท,    
กล้วยไข่, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกล้วย, เฉำก๊วยชำกังรำว และผลิตภัณฑ์จักสำนจำกไม้ ของชำวจังหวัดก ำแพงเพชร 
จำกพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่แล้วก็จะซื้อสินค้ำดี สินค้ำเด่นของแต่ละพื้นท่ี กลับไปเป็นที่ระลึกและ
เป็นของฝำกกลับไปอย่ำงแน่นอน 

เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ จำกทุนวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดกำรกระจ่ำยรำยได้ชุมชน และขยำยโอกำส เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน ซึ่งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
จำกทุนวัฒนธรรม รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีกำรเป็นอยู่ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเป็นรำยได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชนแต่โดยปัจจุบัน สินค้ำสวนใหญ่ยังขำดกำรพัฒนำและออกแบบให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของตลำด ยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำง ควำมโดดเด่น และไม่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
บริกำรเหล่ำนั้นได้ จึงท ำให้จ ำหน่ำยสินค้ำได้ในรำคำต่ ำหรือคงท่ี ซึ่งสำเหตุหลักส ำคัญอำจเป็นเพรำะ



 

 

๕๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ประกอบกำรยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจประโยชน์หลักในกำรพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
อย่ำงยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบกำรและชุมชนมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น จึงเป็นควรให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม และพัฒนำบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงท่ีเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพื่อศึกษำแนวควำมคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อน ำมำต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

เรื่อง แนวทำงพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเท่ียวเชิงพำณิชย์ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
       ๒.  เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จำกกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ และกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้กับ
สินค้ำของจังหวัดก ำแพงเพชร  

๓.  เพื่อสร้ำงและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด 

กลุ่มเป้าหมาย 
       ๑. ผู้ประกอบกำรและกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
       ๒. เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
       ๓. ประชำชนท่ัวไป 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ตุลำคม ๒๕๖๐ – สิงหำคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อจะต่อยอดในการพัฒนา 
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 

 



 

 

๕๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การทดลองน าผลิตภัณฑ์จ าหน่าย ในงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๘ “เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” 
 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑   

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 
 



 

 

๕๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การทดลองน าผลิตภัณฑ์จ าหน่าย ในถนนคนเดินวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   
ณ ถนนคนเดินวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



 

 

๕๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การทดลองน าผลิตภัณฑ์จ าหน่าย ในตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑   

ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 



 

 

๕๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 

หลักการและเหตุผล 
 พิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ เป็นพิธีที่ดีงำม ควรยกย่อง และควรแก่กำรอนุรักษ์โดยพิธีไหว้ครูและ
ครอบครูนำฏศิลป์ไทยนับว่ำเป็นวัฒนธรรมไทยท่ีมีมำแต่สมัยโบรำณกำล กำรไหว้ครูถือเป็นกำรแสดงออก                
ถึงควำมอ่อนน้อมถ่อตน ควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันทุกภำคส่วนต้องมีกำรอบรมบ่มเพรำะ
และถ่ำยทอดวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยให้คงอยู่สืบไป  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อให้นักศึกษำ นักเรียน ครูและอำจำรย์ได้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทยท่ีถูกต้อง

ตำมแบบแผนของไทย 
๒. เพื่อบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์และประชำชนท่ัวไป 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่ำงวันท่ี ๑๔ – ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 



 

 

๖๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

หลักการและเหตุผล 
 ในปีมหำมงคลท่ีสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-  
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเจริญพระชนมำยุ ๘๖ พรรษำ วันท่ี  ๑๒  สิงหำคม  ๒๕๖๑  ซึ่งรัฐบำล          
ได้ก ำหนดให้วันท่ี ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชำติ  เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติด้วยส ำนึกใน        
พระมหำกรุณำธิคุณและพระคุณูปกำร เป็นอเนกอนันต์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ       
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ท่ีทรงมีต่อพสกนิกร และเพื่อมุ่งท่ีจะ
รักษำเอกลักษณ์วัฒนธรรม ของสถำบันครอบครัวไทยท่ีอบอุ่นด้วยควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมกตัญญูต่อ
บุพกำรีซึ่งเป็นท่ีช่ืนชมของอำรยประเทศ   

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงจัดให้มีโครงกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ขึ้น เพื่อให้
นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนท่ัวไป ได้แสดงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ              
ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนำถบพิตร และได้มีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อให้นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในกำร

ท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรด้ำนวัฒนธรรมแก่นักศึกษำ 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียน นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

๖๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการวิจยัด้านศิลปะและวฒันธรรม 

หลักการและเหตุผล 
 กำรวิจัยทำงวัฒนธรรม เป็นกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงท่ีเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม   
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและวิธีกำรท่ีน่ำเช่ือถือ โดยองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมนั้น 
สำมำรถท่ีจะน ำมำต่อยอด พัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่ำเพิ่มมำกขึ้น จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม     
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับอำจำรย์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเพิ่มงำนวิจัยด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชรและเป็นแหล่งข้อมูลในกำรน ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำท่ีเกี่ยวข้อง
กับจังหวัดก ำแพงเพชรอีกด้วย  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพื่อส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร 

เป้าหมาย   
จ ำนวนงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันท่ี ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ณ อำคำรโอฬำร โรจน์หิรัญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง จังหวัดล ำปำง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ ๑๘ และล าปางวิจัย คร้ังที่ ๔ 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 

 

 
 

 

 



 

 

๖๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เร่ือง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ด้วย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีนโยบำยท่ีจะสนับสนุน
ทุนวิจัยทำงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนงำนวิจัยของอำจำรย์ และเป็น
แนวทำงในกำรเพิ่มงำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชร  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัตรของผู้ขอรับทุน จ ำนวนทุน และลักษณะงำนวิจัยท่ีสนับสนุน 
๑. ผู้ขอรับทุน เป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท่ีสนใจงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๒. จัดสรรทุนอุดหนุน จ ำนวน ๑ ทุน ทุนละ  ๔๐,๐๐๐ บำท 
๓. ลักษณะงำนวิจัยท่ีสนับสนุน  เป็นงำนวิจัยเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม สำมำรถตีพิมพ์

เผยแพร่ในวำรสำร 
กำรสมัครขอรับทุนและกำรรับทุน 
๑. ผู้สมัครขอรับทุนเขียนโครงกำรตำมแบบฟอร์ม“แบบเสนอโครงกำรวิจัย ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๑” และส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัย จ ำนวน  ๒ ชุด  พร้อมแนบไฟล์โครงกำรวิจัย ในรูปแบบ 
MS Word และ PDF มำท่ี ac_kpru@hotmail.com  ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๐ โดยติดต่อ
ขอรับแบบฟอร์มได้ท่ีส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หรือ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
และอำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว โทร. ๐๕๕-๗๐๖-๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

๒. ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนผ่ำนทำง https://acc.kpru.ac.th/acc/ และ
www.facebook.com/culturekpru 

๓. ผู้ท่ีได้รับทุนท ำสัญญำและด ำเนินกำรวิจัยไม่เกินไตรมำส ๒  นับต้ังแต่ท ำสัญญำ ถ้ำมีเหตุ
จ ำเป็นจะขยำยเวลำได้ ๑ ครั้ง แต่ไม่เกิน  ๓ เดือน 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

ประกำศ ณ วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ 

 

 

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๖๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๑   

หลักการและเหตุผล 
 คนไทยเรำมักยึดมั่นในควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูอำจำรย์ไม่ว่ำจะสำขำวิชำใด 
ส ำหรับสำขำวิชำดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบำอำจำรย์ด้วยกำรจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น ซึ่งเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมท่ีครูบำอำจำรย์ได้ก ำหนดระเบียบแผนให้ปฏิบัติสืบต่อกันมำ โดยได้น ำหลักเกณฑ์
และควำมเช่ือมั่นในศำสนำพรำหมณ์และพุทธศำสนำเข้ำด้วยกัน  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ครูและอำจำรย์และประชำชนผู้สนใจได้เข้ำร่วมพิธี ไหว้ครูและครอบครู 

อย่ำงถูกต้องตำมแบบแผนดนตรีไทย 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์และประชำชน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่ำงวันท่ี ๒๑ – ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๑   
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

๖๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

หลักการและเหตุผล 
 ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวของคนไทยท้ังชำติ ซึ่งก่อให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีของ
คนในชำติ ส ำนักฯ เห็นควำมส ำคัญจึงได้มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์    
ได้มีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพื่อให้นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรในมหำวิทยำลัย ได้มีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ณ วัดวังยำง  ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ วัดวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 
 



 

 

๖๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสมัมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งธรรมชำติและแหล่งศิลปกรรมท่ีสวยงำมของท้องถิ่นอยู่
เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งกระจัดกระจำยท่ัวประเทศโดยเฉพำะแหล่งน้ ำ แก่ง เกำะ ชำยหำด ภูเขำ ถ้ ำ น้ ำ ตก           
โป่งพุร้อน ซำกดึกด ำบรรพ์ ธรณีสัณฐำนและภูมิลักษณวรรณำ รวมถึงแหล่งศิลปกรรมท่ีส ำคัญ เช่น วัดเก่ำ 
เจดีย์เก่ำ โบสถ์ หรือวิหำร สถูป ย่ำนชุมชนเก่ำ ชุมชนโบรำณ ก ำแพงเมือง -คูเมือง เป็นต้น ส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรมมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในฐำนะเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมและรักษำคุณค่ำตลอดจนคุณภำพของศิลปกรรม     
ให้ด ำรงอยู่และมีควำมหมำยมำกยิ่งขึ้น ตำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเจริญเติบโตของเมืองรวมถึง          
กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวท่ีไม่ได้มีกำรค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของกำรรับรองของพื้นท่ี มีกำรจัดท ำแผน       
แต่กำรขำดกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ขำดกำรดูแลรักษำท่ีต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนประกอบกับ
กำรมุ่งหวังรำยได้ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเป็นหลัก ท ำให้ท้ังตัวแหล่งธรรมชำติและแหล่งศิลปกรรม
รวมถึงส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบของแหล่งถูกคุกคำม สถำนกำรณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นในหลำยพื้นท่ี ท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อแหล่งธรรมชำติและศิลปกรรม รวมทั้งสภำพแวดล้อมโดยรอบ หำกส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ศิลปกรรมถูกท ำลำยหรือเส่ือมโทรมไปย่อมส่งผลกระทบให้คุณภำพและคุณค่ำของศิลปกรรมด้อยลงจนหมด
ควำมหมำยในท่ีสุด และเพื่อให้กำรบริกำรจัดกำรหรือกำรป้องกัน ส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชำติและแหล่ง
ศิลปกรรม หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
งำนด้ำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมได้รับกำร
เอำใจใส่ดูแลรักษำ และอนุรักษ์อย่ำงถูกต้องเหมำะสม รวมท้ังให้กำรอบรมสร้ำงจิตส ำนึกแก่ประชำชนและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  
 หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร เห็นควำมส ำคัญของ
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์คุ้มครองส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม จึงมุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้เห็นคุณค่ำควำมส ำคัญและกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น พร้อมท้ังเกิดเครือข่ำยบุคลำกรกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์คุ้มครองส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือกันในทุกภำคส่วน เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และสำมำรถ
ขับเคล่ือนงำนไปสู่เป้ำหมำยตำมท่ีต้องกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ จังหวัดก ำแพงเพชร  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชำติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดก ำแพงเพชร  
๒. เพื่อสร้ำงแนวร่วมด้ำนกำรอนุรักษ์ให้กับนักเรียน นักศึกษำและประชำชน และหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้องในพื้นท่ีท่ีเป็นก ำลังส ำคัญด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติของจังหวัดก ำแพงเพชร 
๓. เพื่อส ำรวจเส้นทำงมรดกทำงวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียนและนักศึกษำ จ ำนวน ๕๐ คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๖ กันยำยน ๒๕๖๑  ณ วัดไตรภูมิ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 



 

 

๗๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑   

ณ เขานางทอง และวัดไตรภูมิ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 



 

 

๗๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร 

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ภำคเหนือตอนล่ำง ในอดีตเคยเป็นเมืองลูกหลวงของเมือง
สุโขทัย มีอำยุประมำณ ๗๐๐ ปี ได้รับกำรเป็นมรดกโลกต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีเอกลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรมท่ี
เป็นของตนเองผสมผสำนระหว่ำงสุโขทัยและอยุธยำ โดยจะมีแหล่งศิลปกรรมกระจำยถึง ๗๖ แหล่ง ท่ัวเมือง
ก ำแพงเพชร และนอกจำกนั้นก็มีชุมชนโบรำณหลำยแห่งท่ัวเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งแต่ละชุมชนก็มีมรดก
วัฒนธรรมของตนเป็นเอกลักษณ์ของเทองก ำแพงเพชร ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และด ำรงไว้ กลุ่มเยำวชนถือว่ำ
เป็นตัวแทนของชุมชนควรค่ำกับกำรได้รับกำรสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น  
 แผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญในกำรสืบค้นต ำแหน่งของมรดกวัฒนธรรมของชุมชน 
จุดอ้ำงอิงของทุกภำคส่วนในกำรระบุทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมอันเป็นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญของชุมชน ท ำให้
ตระหนักในเรื่องของกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม ผ่ำนกระบวนกำรในกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม โดยเนื้อหำ
จะครอบคลุมอย่ำงครบถ้วนในเรื่องต้ังแต่พัฒนำกำรประวัติศำสตร์ของเมือง สภำพองค์ประกอบทำงกำยภำพ
ในปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบท่ีส ำคัญ เช่น บ้ำนเรือน พืชพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีประกอบ
กันเป็นคุณค่ำรวมของส่ิงแวดล้อมทำงวัฒนธรรม ซึ่งถ้ำมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ไว้จะท ำให้ทรำบบริบท
ทำงสังคมในปัจจุบันและในอนำคต โดยเป็นมำตรฐำนในกำรก ำหนดทิศทำงของชุมชนนั้นๆได้ 
 ดังนั้น หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร จึงได้ก ำหนดให้
มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร เพื่อให้เยำวชนและ
ประชำชนท่ัวไปได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชนและได้รับ
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อใหเ้ยำวชนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร 
๒. เพื่อให้เยำวชนตระหนักเห็นควำมส ำคัญของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น  

กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน ๕๐ คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันท่ี ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร 
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑   

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 



 

 

๗๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๐ พิธีบ าเพญ็กุศลท าบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เน่ืองในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ สนำมหน้ำเมืองอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๓ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 
ณ ห้องประชุมสภำ ชั้น ๘ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อตรวจติดตามการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ ๑ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๖ ๓ – ๔ มี.ค. ๒๕๖๑ การแสดงแสง สี เสียง “นบพระ-มาฆปุรณมี ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก  
ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์” ในงานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าป ี๒๕๖๑ 
ณ วัดพระธำตุ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๗ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๘ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร        
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก 

๑๐ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๑ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๒ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 



 

 

๗๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีบ าเพ็ญกุศลท าบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดพิธี
บ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช                     
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
(เรือนไทย) โดยมีพระโสภณคณำภรณ์ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศรำชวรวิหำร เป็นประธำนพิธีฝ่ำยบรรพชิต 
และ รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนฝ่ำย        
ฆำรวำส ภำยในพิธีประกอบด้วยพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จ ำนวน ๑๙ รูป โดยมีคุณศิวะ แสงมณี อดีต      
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ผู้แทนจำกหน่วยงำนรำชกำร นักเรียน รวมถึงประชำชนท่ัวไปเข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร          
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล จำกนั้นเป็นพิธีมอบทุนกำรศึกษำ “ทุนน้ ำพระทัยสมเด็จพระสังฆรำช” ให้เยำวชนท่ี
ชนะกำรประกวดเขียนบทควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เรื่อง “แนบภำพไว้ท่ีอก ยกภำพไว้เหนือเกล้ำ” 
ทุนละ ๓,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๘ ทุน และพิธีสดุดีเชิญชูพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร-     
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร แสดงควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

 

 



 

 

๗๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดก าแพงเพชร ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จ                  
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช จังหวัดก ำแพงเพชร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โปรแกรมวิชำ
เทคโนโลยีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี ๙                   
เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ และร่วมถวำยควำมอำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

 
กำรแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของเวทีกลาง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ                  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร และโรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม จัดกำรแสดงมหรสพสมโภชเพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ 
และร่วมถวำยควำมอำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช อำทิ กำรบรรเลงวงปี่พำทย์นำงหงส์
ประโคมย่ ำยำม กำรขับร้องเพลงจำกผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ท่ีจัดขึ้น            
ในวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๐  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร กำรขับร้องเพลงประสำนเสียง กำรบรรเลง
เพลงวงออร์เคสตรำเครื่องสำย กำรแสดงชุด “ระบ ำชำกังรำว” กำรแสดงหุ่นกระบอก เป็นต้น 

 



 

 

๗๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

และในส่วนของหน้าพระเมรุมาศจ าลอง กำรแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงำนพระรำชพิธีถวำย               
พระเพลิงพระบรมศพ ได้แก่ กำรแสดงระบ ำถวำยอำลัยน้อมดวงใจส่งเสด็จสู่สวรรคำลัย ธ สถิตในดวงใจ ตรำบเท่ำ
นิรันดร์ นักแสดงโดย นักเรียน อำจำรย์ โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม บรรเลงดนตรีโดย วงปี่พำทย์มอญ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และโรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม  กำรแสดงระบ ำกิ่งไม้ เงินทอง นักแสดงโดย 
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  บรรเลงดนตรีโดย วงดนตรีไทยโรงเรียน
ก ำแพงเพชรพิทยำคม  กำรแสดงโขนหน้ำไฟ ตอน พระรำมตำมกวำง และตอน ยกรบ นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย วงดนตรีไทยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                  
กำรแสดงระบ ำชำกังรำวน้อมเกล้ำถวำยพ่อของแผ่นดิน ธ คือดวงใจไทยท่ัวหล้ำ นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำร
ประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และศิษย์เก่ำชุมนุมนำฏศิลป์                    
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย วงดนตรีไทยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นต้น   

 

  
 



 

 

๗๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหำวิทยำลัย                    
ณ ห้องประชุมสภำ ช้ัน ๘ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร (ตึก ๑๔) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี                                 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมในครั้งนี้ 

 

 
 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อตรวจติดตามการด าเนินงานของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมาสที่ ๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำร
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดกำรประชุมเพื่อตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมำสท่ี ๑  ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
  

 

 



 

 

๗๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑           
ซึ่งในเวลำ ๐๙.๔๐ น.  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ประธำนในพิธีโดย 
รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
จำกนั้นท่ำนประธำนในพิธี พร้อมท้ังคณะฯ เข้ำถวำยสังฆทำนพระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน ๕ รูป และถวำยสักกำระ
พระโสภณคณำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เนื่องในวันปีใหม่) 
เวลำ ๑๑.๐๐ น. ประธำนในพิธีเปิดกรวยถวำยสักกำระ รัชกำลท่ี ๑๐ พร้อมกล่ำวเปิดงำนวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ และแจกของขวัญให้กับเด็กและเยำวชนท่ีมำเข้ำร่วมกิจกรรมในวันนี้ 

 

 

 
  

 

 



 

 

๗๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การแสดงแสง สี เสียง “นบพระ-มาฆปุรณมี ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์” 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                   
ร่วมจัดกำรแสดงแสง สี เสียง “นบพระ-มำฆปุรณมี ก ำแพงเพชรเมืองมรดกโลก ใต้ฟ้ำพระบำรมีจักรีวงศ์”                               
ณ วัดพระธำตุ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร อ ำนวยกำรแสดงโดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ ดร.ทองค ำ ตินะลำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 
ก ำกับกำรแสดงโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นักแสดงโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 
นักเรียนและผู้ปกครองชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ศิษย์เก่ำชมรมศิลปะกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และโรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม เรื่องและบทโดย ดร.รุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์ 
ครูเช่ียวชำญแผนกคหกรรมศำสตร์ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 

 

 
 



 

 

๘๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ีพิเศษ                 
เพื่อกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน (อพท.๔) และ YEC ก ำแพงเพชร จัดกิจกรรมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ซึ่งกิจกรรม 
ประกอบด้วย ๑.กิจกรรมนุ่งห่มสมอยู่เรือนไทย ๒.สำธิตกำรท ำถุงทอง ๓.สำธิตกำรท ำกะหรี่ปั๊บ ๔.กิจกรรมพิมพ์พระ 
๕.กิจกรรม ร้องรักษ์งำนมำลัย และ ๖.กิจกรรมชมสวนกล้วย โดยผู้เข้ำร่วมเป็นประชำชนท่ัวไป    

 
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒                          
ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดี ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 
 

 

 



 

 

๘๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร น ำโดย       
รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหำร อำจำรย์
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ       
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย         
ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 
 

 



 

 

๘๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
๖๖ พรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ขึ้น  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  

ในภำคเช้ำเป็นพิธีท ำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ประธำนในพิธีจุดธูปเทียน
บูชำพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวำยรำชสักกำระ โดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และถวำยสังฆทำน ถวำยจตุปัจจัย-เครื่องไทยธรรม น ำโดย อธิกำรบดี 
ผู้บริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และคณะหน่วยงำนต่ำงๆ และกิจกรรมท ำบุญใส่บำตรข้ำวสำร
อำหำรแห้ง “อิ่มบุญ อุ่นใจ นุ่งไทย ใส่บำตร” (พระสงฆ์ ๙ รูป) 

 

 
 
 
 

 



 

 

๘๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

และได้รับควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนพื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร 
(อพท.๔) ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เช่น กำรสำธิตกำรท ำขนมไทย กำรร้อยมำลัย กำรประดิษฐ์
เทียนถวำยพระพร กำรแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร และกำรแสดงดนตรีไทยและ
นำฏศิลป์ไทย เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ำย วันเฉลิมพระชนมพรรษำและเพื่อแสดงควำม      
จงรักษ์ภักดิ์ดีต่อรัชกำรท่ี ๑๐ 

 
 ในภำคค่ ำเป็นกำรแสดงดนตรีไทยและนำฏศิลป์ไทย เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ำย    
วันเฉลิมพระชนมพรรษำและเพื่อแสดงควำมจงรักษ์ภักด์ิดีต่อรัชกำรท่ี ๑๐ และพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ซึ่งประธำนในพิธีโดย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์       
วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

 

 



 

 

๘๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ                    
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ               
พระนำงเจ้ำสิริกิ ต์ิ  พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๖ พรรษำ                    
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) โดยเวลำ ๐๘.๓๐ น. รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  
ธัญญะวัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธำนจุดธูปเทียนบูชำ               
พระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ เนื่องในโอกำส
เฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๖ พรรษำ เวลำ ๐๘.๕๕ น. กิจกรรมท ำบุญใส่บำตรร้ำวสำรอำหำรแห้ง “อิ่มบุญ อุ่นใจ       
นุ่งไทย ใส่บำตร” ประธำนในพิธีเปิดกรวยถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ 
และกล่ำวอำศิรวำท และมีกำรแสดง “ร ำถวำยพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร 

  

 
 



 

 

๘๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด เวลำ ๑๓.๐๐ น. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุม                    
เพื่อแลกเปล่ียน แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด           
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อร่วมมือกันพัฒนำงำน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชรต่อไป โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดี                            
ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

๘๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๓ ต.ค. ๒๕๖๐ พิธีเปิดป้ายถวายความอาลัยด้วยส านึกในพระมหากรณุาธิคุณ 

ณ บริเวณหน้ำประตูสะพำนโคม อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
๒ ๕ ต.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วน

ภูมิภาค 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๓ ๕ ต.ค. ๒๕๖๐ พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ของหน่วยงานและประชาชน 
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๔ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และงานอ านวยการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วน
ภูมิภาค 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๕ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ 
ณ สนำมหน้ำเมืองอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๖ ๑๖ – ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐ โครงการฝึกอบรมการจัดท าระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน               
เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ ๒ 
ณ ห้องลีลำวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานมหรสพสมโภชเน่ืองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ 
ณ สถำนีวิทยุ อสมท.ก ำแพงเพชร 

๘ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพื่อการด าเนินงานอันเก่ียวเน่ืองกับงาน 
พระบรมศพฯ 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๙ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐ การประชุมหารืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

๑๐ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐ เข้ารับมอบดอกไม้จันทน์จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑ ๒ พ.ย. ๒๕๖๐ งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐  
"ก าแพงเพชรเกมส์" 
ณ โรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๒ ๗ พ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุม โรงแรมเนำวรัตน์ เฮอริเทจ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๓ ๘ - ๙ พ.ย. ๒๕๖๐ งานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
ณ มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว วิทยำเขตดงโดก กรุงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

๑๔ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ 
ณ วัดใหม่เจริญผล จังหวัดสุโขทัย 

๑๕ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานลอยกระทง "ราชภัฏลอยกระทงธารประทีป ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐" 
ณ บริเวณลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๖ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐ การประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านการท่องเที่ยว) 
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 



 

 

๘๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๗ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ ๑๐  

ณ บริเวณวัดช้ำงรอบ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
๑๘ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลือ่นงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  

ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน 
ณ โรงแรมมริำเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหำนคร 

๑๙  
๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

 
๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

มหกรรมอาหารพื้นบา้น เทศกาลกินก๋วยเต๋ียวเที่ยวเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- พิธีเปิดมหกรรมอำหำรพ้ืนบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ เวทีหน้ำลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 
- งำนมหกรรมอำหำรพ้ืนบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ณ เวทีหน้ำลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๐ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดของประชาชน จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ บริเวณสี่แยกไฟแดง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๒๑ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ 
ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

๒๒ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดงาน ประเพณีนบพระ - เล่นเพลง และ 
งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าป ี๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๓ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ งานราชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "ตลาดนัดคนไทย สวมใส่ผ้าทอ" 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๔ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ งานเลี้ยงต้อนรับคณะสมาคม-มูลนิธิในเครือ สมาคมพุทธมามกฯ (เม่งเลี้ยง) 
ณ สมำคมชำวไร่อ้อยเขต ๖ ก ำแพงเพชร 

๒๕ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมพิธีบวงสรวงเพือ่รื้อถอนพระเมรุมาศจ าลองประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๒๖ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี ๒๕๖๐  
จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๗ ๑๓ – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ งานรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖ ปี มรดกโลกก าแพงเพชร 
ณ สนำมหน้ำเมือง อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๒๘ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงเพือ่รื้อถอนพระเมรุมาศจ าลองประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พระเมรุมำศจ ำลอง สนำมหน้ำเมืองอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๒๙ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ พิธีเปิดงาน "วันไปรษณีย์โลก" ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๐ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับมหาวทิยาลยัและระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการออนไลน์” 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓  อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๑ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  
ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชัน้ ๓ ศำลำกลำงจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๘๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๓๒ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑  

"กล้วยไข่เกมส์" 
ณ สนำมกีฬำกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

๓๓ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ พิธีเปิดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔" 
ณ ห้องประชุมคุรรุ่มสัก ๒ ชั้น ๓ คณะครศุำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๔ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจร 
ณ เวทีกลำงข้ำงลำนพ่อขุน อุทยำนประวัติศำสตร์จังหวัดสุโขทัย 

๓๕ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี 
ณ ศำลำปฏิบัติธรรมกลำงน้ ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๖ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๗ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการการแสดง แสง-สี-เสียง งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และ
งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร   

๓๘ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ การประชุมเตรียมการแสดงร าพุทธบูชา 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๙ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายพิธีเปิด และฝ่ายจัดจ าหน่ายสินค้า 
นิทรรศการและการแสดงผลงานภาครัฐ ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และ 
งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๔๐ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจัดงานประเพณี  
นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๑ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" และงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ "พันธ์ผูกและ
ผูกพันธ์" ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ อำคำรแข่งขันกีฬำในร่ม (ฟุตซอล) และ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๒ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑ งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ หมู่บ้ำนภำคเหนือ งำนเทศกำลเที่ยวเมืองไทย สวนลุมพินี กรุงเทพมหำนคร 

๔๓ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่ 
การท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 
ณ ห้องประชุม อพท.๔ ส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-
ก ำแพงเพชร 

๔๔ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๘ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๕ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารความเสี่ยง (ระบบ E-RMS) 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๖ ๒๕ – ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว (Service Design) 
ณ ห้องประชุมโรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 



 

 

๘๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๔๗ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑ พิธีเปิดและงานเลี้ยงรับรองกิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๑๘ 

ณ วนำลี รีสอร์ท อุทยำนแห่งชำติคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
๔๘ ๔ ก.พ. ๒๕๖๑ โครงการถนนสายวัฒนธรรม "ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน" 

ณ ตลำดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร 
๔๙ ๖ ก.พ. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการการจัดงานประเพณี  

"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๕๐ ๖ – ๘ ก.พ. ๒๕๖๑ งานศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
พระรำชวังสนำมจันทร์ จงัหวัดนครปฐม 

๕๑ ๙ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑ การแข่งกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คร้ังที่ ๑                     
"มอกล้วยไข่เกมส์" 
ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๒ ๑๕ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ศิลปะสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ณ พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี จัดโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จงัหวัดลพบุรี 

๕๓ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑ โครงการถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” 
ณ บริเวณที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร (หลังเก่ำ) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๔ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ โครงการสร้างเสริมมัคนายก (พิธีกรศาสนพิธีการ) 
ณ หอสวดมนต์ วัดคูยำง พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๕ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ บริเวณหน้ำวิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 

๕๖ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ประชุมหารือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณี  
"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

๕๗  
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 
๑ มี.ค. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๙ มี.ค. ๒๕๖๑ 
 

งานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ 
- งำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร 
  ประจ ำปี ๒๕๖๑    
  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- ซ้อมใหญ่ร ำพุทธบูชำ เพ่ือถวำยองค์พระบรมธำตุเจดีย์ 
  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เน่ืองในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลงและงำนกำชำด 
  จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑     
  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
- พิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี    
  ๒๕๖๑     
  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรประกวดวงดนตรี “String Combo Nop Phrs Music Award ๒๐๑๘” 
  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรแสดงเวทีกลำงงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร"   
  ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๙๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
  

๘ มี.ค. ๒๕๖๑ 
 

๓, ๕, ๙ และ ๑๐ 
มี.ค. ๒๕๖๑ 

งานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ (ต่อ) 
- กิจกรรมเดินแบบผ้ำไทย โครงกำร "ศลิำภูษำชำกงัรำว" 
  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
- งำน ๘ เสน่ห์ วิถีวัฒนธรรมเมืองก ำแพงเพชร ในงำนประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และ  
  งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  ณ ลำนกิจกรรมหมู่บ้ำนวัฒนธรรม บริเวณลำนโพธ์ิ หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร   
  จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๘ 
๙ มี.ค. ๒๕๖๑ งาน YEC North คร้ังที่ ๘ “มนต์รักก าแพงเพชร” และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 
ณ บริเวณวัดช้ำงรอบ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๕๙ ๑๓ – ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย และศาสนพิธี 
ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๐ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๑ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณี 
ณ สนำมหน้ำเมืองอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๖๒ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ งานวันท้องถ่ินไทย ๑๘ มีนา วันท้องถ่ินไทย จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ บริเวณสี่แยกไฟแดง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๖๓ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ งาน “ด้วยรัก และผูกพัน” 
ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล จงัหวัดก ำแพงเพชร 

๖๔ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ โครงการอบรม “เรื่องการเสริมสรา้งวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร” 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๕ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดงาน ชิม ช้อป แช๊ะ ท่องเที่ยวตลาด ๓ วิถี ที่ทา่ขุนราม 
ณ วัดบ้ำนใหม่สุวรรณภูมิ ต ำบลท่ำขุนรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๖ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ณ ตลำดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๗ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชัน้ ๓ ศำลำกลำงจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

๖๘  
๙ เม.ย. ๒๕๖๑ 

 
๑๓ – ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

งาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทราย น้ าไหล ยิ่งใหญพ่วงมะโหตร” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
- งำนแถลงข่ำว “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย น้ ำไหล ย่ิงใหญ่พวงมะโหตร” ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  ณ เกำะกลำงแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- งำน “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย น้ ำไหล ย่ิงใหญ่พวงมะโหตร” ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  ณ เกำะกลำงแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๙ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมท าบุญปีใหม่ไทยสงกรานต์ราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๑  
"สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพอาละวาด" 
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๐ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพือ่ชุมชน ในกิจกรรม “วันจิตอาสามหาวทิยาลัยไทย” 
ณ วัดวังยำง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 



 

 

๙๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๗๑ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย” ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 

ณ ธนำคำรธนชำต อำคำรสวนมะลิ กรุงเทพมหำนคร 
๗๒ ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดงาน “เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและเกษตรแฟร์ก าแพงเพชร” 

ณ บริเวณสนำมหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
๗๓ ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการถนนคนเดินเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) 

ณ ตลำดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร 
๗๔ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
๗๕ ๑๗ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ การประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด  

พ.ศ.๒๕๖๑  
ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

๗๖ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑ โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

๗๗ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ โครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๘ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงรุกขเทวาในโครงการวฒันธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ 
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๗๙ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ พิธีบายศรีสู่ขวัญ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ" 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๐ ๒ ก.ค. ๒๕๖๑ บันทึกเทปร าถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก 

๘๑ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ 
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ มหำวิทยำลัยนเรศวร  

๘๒ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON TECH) ครั้งที่ ๔ 
ณ ห้องประชุมคุรรุ่มสัก ๒ ชั้น ๓ คณะครศุำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๓ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑ พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๔ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ บันทึกเทปร าถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ 
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก 

๘๕ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๖ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๗ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๘ ๘ ส.ค. ๒๕๖๑ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๙ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๙๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๙๐ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ การอบรมเทคนิคการน าเสนอกิจกรรมท่องเที่ยว 

ภำคเช้ำ ณ ห้องประชุมอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร  
ภำคบ่ำย ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๙๑ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ งานเสวนาเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย 
ณ สถำนีวิจัยปำกช่อง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จังหวัดนครรำชสีมำ 

๙๓ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ณ ห้องมัฆวำนรังสรรค์ สโมสรทหำรบก ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร 

๙๔ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง ฝา่ยจัดพิธีทอดผ้าป่าแถว และฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๙๕ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น ๘ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๙๖ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๙๗ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นต้นไป 

๙๘ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM AND PLASTIC 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๙ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ การประชุมการบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับมหาวทิยาลัย กรณีศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๐ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ KPRU Freshy Night ๒๐๑๘ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๑ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑ งานมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐๒  
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑ 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
 

๒๙- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
 
 

งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข ่และของดีเมอืงก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๑ 
- พิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจ ำเมืองก ำแพงเพชร 
  ณ บริเวณลำนโพธ์ิ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- พิธีเปิดงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  ณ บริเวณลำนโพธ์ิ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- พิธีอัญเชิญพระบรมสำรีริกธำตุ และพระพุทธธรรมจักร 
  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรแสดงเวทีกลำงในงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี  
  ๒๕๖๑ 
  ณ เวทีกลำงหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๐๓ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ พิธีท าบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๕ ปี 
ณ ศำลำปฏิบัติธรรมริมน้ ำ และ หอประชุมทีปังรัศมโีชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 



 

 

๙๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธี เปิดป้ายถวายความอาลัยด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ                     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย 
บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมในพิธีเปิดป้ำยถวำยควำมอำลัย                     
ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และมอบทุน
เพื่อกำรจัดกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนนักเรียนโรงเรียนเทศบำล ๓ โดยมีพระโสภณคณำภรณ์ ผู้ช่วย                 
เจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นประธำนฝ่ำยสงฆ์ และนำยธวัชชัย เกตุพันธุ์ นำยอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
รักษำรำชกำรแทนปลัดจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนฝ่ำยฆรำวำส  ณ บริเวณหน้ำประตูสะพำนโคม 
อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

 

 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน

ในส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมด้วย บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม
กำรจัดพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ของภำคประชำชนในส่วนภูมิภำค ผ่ำนระบบวิดีทัศน์ทำงไกล ( Video 
Conference) ของกระทรวงมหำดไทย  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

  
 



 

 

๙๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธี รับมอบดอกไม้จันทน์ของหน่วยงานและประชาชน  อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เข้ำร่วมพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ของหน่วยงำนและประชำชน เพื่อใช้ในพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ของประชำชน  
ในส่วนภูมิภำค ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องโถง ช้ัน ๑ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร     

 
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และงานอ านวยการ พิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และงำนอ ำนวยกำร พิธีถวำยดอกไม้จันทน์                   
ในส่วนภูมิภำค ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
 



 

 

๙๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร จัดกำรแสดงในพิธีพิธีบวงสรวงอัญเชิญ                       
พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ประดิษฐำนภำยใน     
เมรุมำศจ ำลองประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ สนำมหน้ำเมืองอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร พร้อมจัด              
กำรแสดงในชุด “ระบ ำดำวดึงห์” นักแสดงโดย อำจำรย์อโณทัย ส้มอ่ ำ อำจำรย์ประจ ำวิชำนำฏศิลป์ไทย                    
และนำงสำวกัญญำณัฐ จันทวงษ์ นักศึกษำปริญญำตรี ช้ันปีท่ี ๒ วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย และนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 โครงการฝึกอบรมการจัดท าระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คร้ังที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำระดับท่ีสูงขึ้น กำรประเมินค่ำงำน กำรวิเครำะห์ค่ำงำน เพื่อกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งของบุคลำกรสำยสนับสนุน ครั้งท่ี ๒  ณ ห้องลีลำวดี ช้ัน ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย      
รำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมีคุณบุษยมำส แสงเงิน ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ    
พิบูลสงครำม เป็นวิทยำกรบรรยำยในกำรอบรมครั้งนี้ 

 
 



 

 

๙๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ออกรำยกำรสถำนนีวิทยุ อสมท.
ก ำแพงเพชร เพื่อแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์งำนมหรสพสมโภชเนื่องในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพื่อการด าเนินงานอันเก่ียวเนื่องกับ
งานพระบรมศพฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้บริหำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรเพื่อกำรด ำเนินงำนอันเกี่ยวเนื่องกับงำนพระบรมศพฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ และคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ฯ  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประชุมหารืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมหำรือระหว่ำงกองอ ำนวยกำรร่วมงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ของกระทรวงมหำดไทยกับจังหวัด ผ่ำนระบบ 
Video Conference จำกห้องประชุมรำชสีห์ อำคำรศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ               
ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

  



 

 

๙๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เข้ารับมอบดอกไม้จันทน์จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อำจำรย์พิมพ์นำรำ  
บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำรับมอบดอกไม้จันทน์จำกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อ ใช้ในพิธี                   
ถวำยดอกไม้จันทน์ของประชำชนในส่วนภูมิภำค ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๓๐ 

"ก าแพงเพชรเกมส์" ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำนแถลงข่ำวกำรแข่งขันกีฬำชำวไทยภูเขำ  
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๐ "ก ำแพงเพชรเกมส์"  ณ โรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดง
ในชุด “ระบ ำรวมเผ่ำชำวเขำ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 



 

 

๙๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การประชุมภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และนำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกำรประชุมภำคี
เครือข่ำยกำรท่องเท่ียวจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุม โรงแรมเนำวรัตน์ เฮอริเทจ จังหวัดก ำแพงเพชร    
ซึ่งจัดโดย ส ำนักงำนพื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร (อพท.๔) องค์กำร
บริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ีพิเศษเพื่อกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

 
 งานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ด้วย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์นักศึกษำชมรม
ศิลปะกำรแสดง ร่วมแสดงในงำนนิทรรศกำรและกำรประชุมวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์   ณ มหำวิทยำลัย
แห่งชำติลำว วิทยำเขตดงโดก กรุงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยจัดกำรแสดงในชุด 
“กฤดำภินิหำร” ซึ่งควบคุมกำรแสดงโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำ               
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

      

 



 

 

๙๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจำกวัดใหม่เจริญผล จังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงต้อนรับคณะมูลนิธิมนตรี ตรำโมท                
ในพระรำชูปถัมภ์  ณ วัดใหม่เจริญผล จังหวัดสุโขทัย โดยจัดกำรแสดงท้ังหมด ๒ ชุด คือ ระบ ำอธิษฐำน และ
ระบ ำชำกังรำว ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำ
ชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานลอยกระทง "ราชภัฏลอยกระทงธารประทีป                                  

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐" ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ                
กองพัฒนำนักศึกษำ ให้จัดกำรแสดง แสง สี เสียงในพิธีเปิดงำนลอยกระทง "รำชภัฏลอยกระทงธำรประทีป              
ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐"  ณ บริเวณลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                   
โดยกำรแสดงประกอบด้วย ๑.กำรแสดงเพื่อน้อมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร-
มหำภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหำกษัตริย์รัชกำลท่ี ๙ แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ และทรงเป็นศูนย์รวมใจ                     
ไทยท้ังชำติ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ” และตรำประจ ำ
มหำวิทยำลัย ๒.กำรแสดงท่ีกล่ำวถึง ต ำนำนนำงนพมำศ ซึ่งนักแสดงในครั้งนี้เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๑๐๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม                              
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านการท่องเที่ยว) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
จังหวัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้ำนกำรท่องเท่ียว)  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำง
จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
พาณิชย์ รุ่นที่ ๑๐ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                    
ร่วมแสดงต้อนรับคณะนักศึกษำหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและพำณิชย์ รุ่นท่ี ๑๐ สถำบันวิทยำกำร
กำรค้ำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย  ณ บริเวณวัดช้ำงรอบ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดง
ในชุด “ระบ ำชำกังรำว” และ “ระบ ำรวมเผ่ำชำวเขำ” ซึ่ งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์                   
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำชมรมศ้ิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๑๐๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่                        
การปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อขับเคล่ือนงำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมไปสู่กำรปฏิบัติในระดับท้องถิ่น  ณ โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหำนคร 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภำพส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมให้เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติแบะศิลปกรรมท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดตำมแนวทำงกำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในระยะยำว ซึ่งจัดโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
มหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเต๋ียวเที่ยวเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเต๋ียวเที่ยวเมืองก าแพง 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกหอกำรค้ำจังหวัดก ำแพงเพชร จัดกำรแสดง  
ในพิธีเปิดมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ เวทีหน้ำลำน
อนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำกลองยำว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรม
ศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร

 



 

 

๑๐๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 และวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเต๋ียวเที่ยวเมืองก าแพง 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำนมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเต๋ียว
เท่ียวเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๐ โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำบำยศรีสู่ขวัญ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรม
ศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดของประชาชน จังหวัดก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม ร่วมแสดงในพิธีเปิดตลำดประชำรัฐ ตลำดของประชำชน จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ บริเวณส่ีแยก
ไฟแดง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำกลองยำว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำ
ชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร และงำนในครั้งนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม พร้อมด้วย อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ำร่วมพิธี
เปิดตลำดประชำรัฐ จังหวัดก ำแพงเพชร ในฐำนะผู้แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๐๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ ๘ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทยครั้งท่ี ๘ มรดกโลก : ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  ณ ห้องประชุม
ชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ  

 
 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดงาน ประเพณีนบพระ - เล่นเพลง 
และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม                    
กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรจัดงำน ประเพณีนบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัด
ก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานราชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "ตลาดนัดคนไทย                

สวมใส่ผ้าทอ" กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในงำน                
รำชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "ตลำดนัดคนไทย สวมใส่ผ้ำทอ"  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกร                  
รัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำกลองยำว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำ
ชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๐๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานเลี้ยงต้อนรับคณะสมาคม-มูลนิธิในเครือ สมาคมพุทธมามกฯ                   
(เม่งเลี้ยง) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดงต้อนรับคณะสมำคมพุทธมำมกสงเครำะห์กำรกุศลแห่งประเทศไทย 
(เม่งเล้ียง) และสมำคม-มูลนิธิ ในเครือสมำคมพุทธมำมกสงเครำะห์กำรกุศลแห่งประเทศไทย ๕๙ แห่ง จำก   
ท่ัวประเทศ  ณ สมำคมชำวไร่อ้อยเขต ๖ ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำรวมเผ่ำชำวเขำ” และ 
“ระบ ำชำกังรำว” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมพิธีบวงสรวงเพื่อร้ือถอนพระเมรุมาศจ าลองประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                       
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอน               
พระเมรุมำศจ ำลองประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 



 

 

๑๐๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ คร้ังที่ ๖๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ จังหวัดก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ควำมอนุเครำะห์กำรแต่งหน้ำท ำผม พร้อมเครื่องแต่งกำยกำร
แสดง "ระบ ำชำกังรำว" ในพิธีเปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                     
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนโรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม 

 
งานรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖ ปี มรดกโลกก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม 

๒๕๖๐ งำนรักษ์มรดกไทย จัดขึ้น ณ สนำมหน้ำเมือง อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖ ปี 
มรดกโลกก ำแพงเพชร และต้อนรับผู้มำร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ซึ่งจัดโดย อุทยำน
ประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร และ อพท.๔ สุโขทัย ร่วมกับเครือข่ำยภำครัฐเอกชน (ประชำรัฐ) และ ชมรมศิลป์ในสวน 

ซึ่งอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์ให้จัดกิจกรรมกำรแสดงทำงวัฒนธรรม 
โดยในวันท่ี ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดชุดกำรแสดง "ร ำวงมำตรฐำน" และวันท่ี ๑๔ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ เป็นกำรละเล่นเด็กไทย โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  

 

 



 

 

๑๐๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงเพื่อร้ือถอนพระเมรุมาศจ าลองประจ าจังหวัดก าแพงเพชร
เวลำ ๐๙.๐๐ น. รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย 
ผู้บริหำร บุคลำกร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระเมรุมำศจ ำลองประจ ำ
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ พระเมรุมำศจ ำลอง สนำมหน้ำเมืองอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร พร้อมจัด                
กำรแสดงในชุด "ร ำถวำยมือ" โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำสิรินธร ก ำแพงเพชร ฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อท ำพิธีบวงสรวงเป็นท่ีเรียบร้อย
จะอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช   
บรมนำถบพิตร ไปประดิษฐำน ณ วัดคูยำง (พระอำรำมหลวง) อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

 

 
 

 



 

 

๑๐๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดงาน "วันไปรษณีย์โลก" ประจ าปี ๒๕๖๐ เวลำ ๑๑.๓๐ น.                     
รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน                        
"วันไปรษณีย์โลก" ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พร้อมจัดกำรแสดงในกำรเต้นจินตลีลำประกอบเพลง "ใกล้รุ่ง" โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์                     
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ซึ่งฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมการบรรยาย เร่ือง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำว     
จีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบรรยำย เรื่อง “กำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัยและระบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรออนไลน์”  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๓  
อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย งำนพัฒนำระบบงำน
อิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๐๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                    
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
คร้ังที่ ๓๑ "กล้วยไข่เกมส์" ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ให้จัดกำรแสดงรับธงเพื่อเป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ "กล้วยไข่เกมส์" 
ในพิธีปิดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ "เขลำงค์นครเกมส์” ณ สนำมกีฬำกลำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

 

 
 

 



 

 

๑๐๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๔" สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีเปิดงำน "กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๔"  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๒ ช้ัน ๓ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                   
ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด "ร ำบำยศรีสู่ขวัญ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง 
โปรแกรมวิชำภำษำไทย คณะครุศำสตร์  ช้ั นปี ท่ี  ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ฝึกซ้อมโดย                            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจร ส ำนักงำนวัฒนธรรม 
จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงชุด “ระบ ำชำกังรำว” เพื่อแสดงในงำนต้อนรับคณะรัฐมนตรี
ในกำรประชุม ครม. สัญจร  ณ เวทีกลำงข้ำงลำนพ่อขุน อุทยำนประวัติศำสตร์ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนักแสดงเป็น
นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร  

 

 
 



 

 

๑๑๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ 
ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                  
เข้ำร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธวิธำนปัญญำบดี ขึ้นประดิษฐำน ณ ศำลำปฏิบัติธรรมกลำงน้ ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร พร้อมท้ังจัดกำรแสดงในชุด “ร ำเพลงช้ำเพลงเร็ว” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

๑๑๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงใน
กิจกรรมสวดมนต์ข้ำมปี ถวำยเป็นพระรำชกุศลเสริมสิริมงคลท่ัวไทย ส่งท้ำยปีเก่ำวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 
พุทธศักรำช ๒๕๖๑  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

  

  

 



 

 

๑๑๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการการแสดง แสง-สี-เสียง งานประเพณีนบพระ-
เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                        
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรแสดง 
แสง-สี-เสียง งำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร   

 
 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุมเตรียมการแสดงร าพุทธบูชา ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำร
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมกำรแสดงร ำพุทธบูชำ เพื่อถวำย
สักกำระพระบรมธำตุเจดีย์ เนื่องในงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี 
๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายพิธีเปิด และฝ่ายจัดจ าหน่าย
สินค้า นิทรรศการและการแสดงผลงานภาครัฐ ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี ฝ่ำยพิธีเปิด และฝ่ำยจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
นิทรรศกำรและกำรแสดงผลงำนภำครัฐ งำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร 
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
  



 

 

๑๑๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๓๐ น. 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนำงจันทนำ  คุ้มกล้ ำ เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี นบพระ-               
เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ                     
ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีนำยธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำน 

 
 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจ าปี ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะ                    
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ "รวมใจเกมส์" ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ อำคำรแข่งขันกีฬำในร่ม (ฟุตซอล) 
โดยมี รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในพิธี    
ซึ่งกิจกรรมในภำคเช้ำเป็นกำรเดินขบวนพำเหรดของแต่ละคณะสี และกำรแข่งขันกีฬำ ๔ ประเภท ประกอบด้วย 
ฟุตซอล วอลเล่ย์บอลทีมผสม บำสเกตบอลชำย และแชร์บอล ส่วนในภำคค่ ำเป็นงำนเล้ียงสังสรรค์ ต้อนรับ                
ปีใหม่ "พันธ์ผูกและผูกพันธ์" ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกำรแสดงในชุด "ฟ้อนแพน"  ซึ่งนักแสดงโดย อำจำรย์อำชัญญำ 
ศรีวรรธนศิลป์ อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ และอำจำรย์สำยสุนีย์  ผำสุขคีรี อำจำรย์ประจ ำกลุ่ม
สำขำวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๑๑๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนสุโขทัย ขอควำมอนุเครำะห์
กำรแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” เพื่อแสดงในงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และ               
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ หมู่บ้ำนภำคเหนือ งำนเทศกำลเท่ียวเมืองไทย สวนลุมพินี 
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  

 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับพื้นที่                    

ในการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้                     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือแนวทำง
ควำมร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับพื้นท่ี ในกำรพัฒนำพื้นท่ีกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  ณ ห้องประชุม อพท.๔ 
ส ำนักงำนพื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๑๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๘ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีเปิดกำรประชุมเหล่ำกำชำดจังหวัด ภำค ๘ (จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธำนี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตำก และจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำชำกังรำว"                     
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำชมรม
ศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง 

(ระบบ E-RMS) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ และ
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรควำมเส่ียง (ระบบ E-RMS)  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๕ อำคำรศูนย์ภำษำ
และคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย ส ำนักประกันคุณภำพศึกษำและส ำนัก                       
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 



 

 

๑๑๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว (Service Design) ระหว่างวันที่ 
๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                 
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน                                
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบประสบกำรณ์                
กำรท่องเท่ียว (Service Design)  ณ ห้องประชุมโรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย
ส ำนักงำนพื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร (อพท.๔) 

 
 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดและงานเลี้ยงรับรองกิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๑๘ 
งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงเพื่อแสดง
ในพิธีเปิดและงำนเล้ียงรับรองกิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๑๘  ณ วนำลี รีสอร์ท อุทยำนแห่งชำติ                  
คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำกฤดำภินิหำร" และ "ระบ ำชำกังรำว" ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๑๑๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการถนนสายวัฒนธรรม "ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน" ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน เพื่อแสดงในงำนโครงกำร                
ถนนสำยวัฒนธรรม "ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน"  ณ ตลำดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร โดยส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมได้จัดกำรแสดงท้ังหมด ๙ ชุดกำรแสดง อำทิ ระบ ำอธิษฐำน ระบ ำดอกบัว ระบ ำสวัสดิรักษำ ฟ้อนขันดอก 
เป็นต้น ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการการจัดงาน

ประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจันทนำ  คุ้มกล่ ำ และนำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ และคณะกรรมกำรกำรจัดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และ
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

  
  



 

 

๑๑๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๘ "นาฏยปรีดิยานันท์ ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร" 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมงำนศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษำ     
ครั้งท่ี ๑๘ "นำฏยปรีดิยำนันท์ กึ่งศตวรรษ สนำมจันทร์ ศิลปำกร"  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ     
พระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                 
ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                     
ได้ให้เกียรติร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย 

 

 



 

 

๑๑๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การแข่งกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คร้ั งที่  ๑                     
"มอกล้วยไข่เกมส์" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรแข่งกีฬำประเพณีอำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งท่ี ๑ "มอกล้วยไข่เกมส์" 
โดยในวันท่ี ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในพิธีเปิดงำนในชุด "ระบ ำชำกังรำว" 
และในวันท่ี ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมแสดงในพิธีปิดงำนในชุด "ร ำกลองยำว"  ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  

 

 

 



 

 

๑๒๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ศิลปะสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถ่ิน                       
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมงำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนระดับชำติ ครั้งท่ี ๑๒ ศิลปะสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น งำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ในวันท่ี ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  ณ พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ 
จังหวัดลพบุรี จัดโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรแสดง
เข้ำร่วมในชุด “ระบ ำชำกังรำว” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

  
 
 

 

 



 

 

๑๒๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดริมร้ัว ย้อนรอยชากังราว” 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงและกำรละเล่นพื้นบ้ำน เพื่อแสดง                     
ในโครงกำรถนนสำยวัฒนธรรม “ตลำดริมรั้ว ย้อนรอยชำกังรำว” ณ บริเวณท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
(หลังเก่ำ) จังหวัดก ำแพงเพชร โดยกำรแสดงมีท้ังหมด ๔ ชุด คือ ระบ ำสวัสดิรักษำ ฟ้อนขันดอก เซิ้งแหย่                   
ไข่มดแดง และเซิ้งกะลำ ส่วนกำรละเล่นมีท้ังหมด ๔ กำรละเล่น คือ งูกินหำง อีมอญซ่อนผ้ำ รีรีข้ำวสำร และ
ปลำเป็นปลำตำย ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  

 

 
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการสร้างเสริมมัคนายก (พิธีกรศาสนพิธีการ) ผู้อ ำนวยกำร                  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมโครงกำร
สร้ำงเสริมมัคนำยก (พิธีกรศำสนพิธีกำร)  ณ หอสวดมนต์ วัดคูยำง พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร  

 
 



 

 

๑๒๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร            
น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย 
บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ผู้ปกครอง และ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ  สิรินธร ก ำแพงเพชร ร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ บริเวณหน้ำวิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร ซึ่งเสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดห้องสมุด 
ประขำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมหารือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน

ประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำย ให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ    
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมหำรือหน่วยงำน 
ท่ีขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" 
ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๒๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และ                          

งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำนแถลงข่ำว      
กำรจัดงำนประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระบรมธำตุ 
พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด ระบ ำสวัสดิรักษำ ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซ้อมใหญ่ร าพุทธบูชา เพื่อถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ชุมนุมนำฏศิลป์

ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
ประชำชนจังหวัดก ำแพงเพชร รวม ๓,๖๖๑ คน ร่วมซ้อมใหญ่ร ำพุทธบูชำ เพื่อถวำยองค์พระบรมธำตุเจดีย์                    
เนื่องในพิธี เปิดงำนพระเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี  ๒๕๖๑                           
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร  

 

 
 



 

 

๑๒๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เนื่องในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง
และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำกำรแสดงชุด             
ร ำบวงสรวง แสดงในพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เนื่องในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลงและงำนกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย นักศึกษำโปรแกรมวิชำ                
ดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด

ก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดขบวนแห่ โดยน ำนักศึกษำมหำวิทยำลัย                  
รำชภัฏก ำแพงเพชร และนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง จำกโปรแกรมวิชำภำษำไทย                      
คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ เข้ำร่วมเดิน ขบวนในส่วนของอ ำเภอเมือง “ขบวนเสด็จพระมหำธรรมรำชำลิไท” 

 
 

 



 

 

๑๒๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ในพิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๑               
โดยนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย                 
รำชภัฏก ำแพงเพชร และประชำชนจังหวัดก ำแพงเพชร รวม ๓,๖๖๑ คน ร่วมร ำพุทธบูชำ เพื่อถวำยองค์             
พระบรมธำตุเจดีย์ เนื่องในพิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี 
๒๕๖๑  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
การแสดงเวทีกลางงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร"  

ประจ าปี ๒๕๖๑  
ซึ่ง ในวัน ท่ี ๑ มีนำคม ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย โปรแกรมวิชำดนตรี ศึกษำ                                         

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดกำรประกวดวงดนตรี “String Combo 
Nop Phrs Music Award ๒๐๑๘” ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร       
ซึ่งรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงหนองฉำง รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วง Session Black รำงวัล                     
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ได้แก่ วงสลกบำตรนะจ๊ะ และรำงวัลชมเชย ได้แก่ วงบุญเติบและวงเพชรชำกังรำว    
 

 
 
 

 

 

  

  



 

 

๑๒๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

และวันท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดก ำแพงเพชร จัดกำรแสดงบนเวทีกลำงในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัด
ก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร โดยเป็น
กำรแสดงของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร ซึ่งมีกำรแสดงท้ังหมด ๒๑ ชุดกำรแสดง อำทิ กำรแสดงโขน ตอน ยกรบ ระบ ำพุทธบูชำ ระบ ำชำกังรำว 
ระบ ำสวัสดิรักษำ ฟ้อนขันดอก เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เซิ้งกะลำ เป็นต้น 

  

 



 

 

๑๒๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย โครงการ "ศิลาภูษาชากังราว" ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในกิจกรรมเดินแบบผ้ำไทย โครงกำร "ศิลำภูษำชำกังรำว" ในงำนประเพณี 
นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงท้ังหมด ๓ ชุด คือ ร ำกฤดำภินิหำร ระบ ำชุดไทยพระรำชนิยม 
และระบ ำสวัสดิรักษำ ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 งาน ๘ เสน่ห์ วิถีวัฒนธรรมเมืองก าแพงเพชร ในงานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาด
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยแสดงวันที่ ๓, ๕, ๙ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ อ ำเภอบึงสำมัคคี 
จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงงำน ๘ เสน่ห์วิถีวัฒนธรรม               
เมืองก ำแพงเพชร ในงำนประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑                    
ณ ลำนกิจกรรมหมู่บ้ำนวัฒนธรรม บริเวณลำนโพธิ์ หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง จำกโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป                  
คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๒๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ งาน YEC North คร้ังที่ ๘ “มนต์รักก าแพงเพชร” และกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงต้อนรับคณะ YEC 
ในงำน YEC North ครั้งท่ี ๘ “มนต์รักก ำแพงเพชร” และกิจกรรมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม                
กำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  ณ บริเวณวัดช้ำงรอบ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงท้ังหมด ๔ ชุด 
คือ ระบ ำชำกังรำว ระบ ำรวมเผ่ำชำวเขำ กำรแสดงโขน ตอน หนุมำนจับนำงสุพรรณมัจฉำ และกำรแสดงโขน
ประกอบเพลงตัวร้ำยท่ีรักเธอ ของเก่ง ธชย ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง  
จำกโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย และศาสนพิธี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำน และ
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมโครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มำรยำทไทย 
และศำสนพิธี  ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๒๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ  ณ ห้องประชุม 
ช้ัน ๙ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งเข้ำตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร มำถ่ำยทอดสู่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี รวมถึงเพื่อรับทรำบกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรยกระดับกำรศึกษำ   

 

 
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรม

ประเพณี ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงเพื่อแสดในพิธีเปิดโครงกำร
พัฒนำกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม
เพื่อกำรท่องเท่ียวในอุทยำนฯ) กิจกรรมฝึกภำคสนำม (กำรแสดงดนตรี) โรงเรียนดุริยำงค์ท หำรเรือฯ                       
ณ สนำมหน้ำเมืองอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” ซึ่งนักแสดง
เป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๓๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ งานวันท้องถ่ินไทย ๑๘ มีนา วันท้องถ่ินไทย จังหวัดก าแพงเพชร 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำนวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนำ วันท้องถิ่นไทย                    
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณส่ีแยกไฟแดง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร เพื่อร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณของ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๕ ท่ีได้ทรงมีพระบรมรำชโองกำร 
ให้ยกฐำนะต ำบลท่ำฉลอมขึ้นเป็นสุขำภิบำล เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนำคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกำรกระจำย
อ ำนำจกำรปกครองให้แก่ประชำชน โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนยจริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ งาน “ด้วยรัก และผูกพัน” ศำลจังหวัดก ำแพงเพชรขอควำมอนุเครำะห์                 

กำรแสดงในงำน “ด้วยรัก และผูกพัน”  ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อแสดงต้อนรับ
คณะศำลจังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด  “ร ำกฤดำภินิหำร” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรอบรม “เรื่องกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร”  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย 
งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ีและนิติกำร และหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๓๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงาน ชิม ช้อป แช๊ะ ท่องเที่ยวตลาด ๓ วิถี ที่ท่าขุนราม ชมรม                 
ทูบีนัมเบอร์วัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมแสดงในพิธีเปิดงำน ชิม ช้อป 
แช๊ะ ท่องเท่ียวตลำด ๓ วิถี ท่ีท่ำขุนรำม  ณ วัดบ้ำนใหม่สุวรรณภูมิ ต ำบลท่ำขุนรำม อ ำเภอเมือง จังหวัด
ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดยคณะวิทยำกำรจัดกำรและส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชมรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว โดย ชุมชน
เทศบำลเมืองก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดง ในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ณ ตลำดย้อนยุค
นครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “ร ำบำยศรีสู่ขวัญ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

  
 

 

 



 

 

๑๓๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและ
รักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
งาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทราย น้ าไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ งานแถลงข่าว “สงกรานต์มงคล ก่อพระทราย น้ าไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำกำรแสดงชุด “ร ำแม่ศรี” และกำรละเล่นของเด็กไทย        
แสดงในงำนแถลงข่ำว “สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย น้ ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ เกำะกลำง
แม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

  

  
  

 



 

 

๑๓๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทราย น้ าไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 
๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำกำรแสดงและกำรละเล่นของเด็กไทย แสดงในงำน 
“สงกรำนต์มงคล ก่อพระทรำย น้ ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ เกำะกลำงแม่น้ ำปิง จังหวัด
ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

  

  

 
 

  



 

 

๑๓๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมท าบุญปีใหม่ไทยสงกรานต์ราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๑ "สงกรานต์ฮาเฮ 
บุพเพอาละวาด"  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ  ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ                         
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร  บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญปีใหม่ไทยสงกรำนต์รำชภัฏ ประจ ำปี ๒๕๖๑ "สงกรำนต์ฮำเฮ                                
บุพเพอำละวำด"  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  โดยมี                  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในพิธีและกล่ำว                  
ค ำอวยพร เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ไทย นอกจำกนี้ภำยในงำนประกอบด้วย พิธีท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย                             
กำรประกวดนำงสงกรำนต์ “๔๐ ปี ยังมีไฟ สวยใสอยู่นะออเจ้ำ” กำรแสดง“ระบ ำพุทธบูชำ” โดย นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร พิธีสรงน้ ำพระพุทธวิธำนปัญญำบดี พระพุทธรูปประจ ำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร พิธีมอบใบประกำศเกียรติคุณแก่คณำจำรย์และบุคลำกรท่ีประพฤติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ
ดีเด่น ประจ ำปี ๒๖๗๐ และพิธีรดน้ ำด ำหัวขอพรนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร 
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ีอำวุโส มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๓๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ในกิจกรรม “วันจิตอาสา
มหาวิทยาลัยไทย” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และ 
นำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชน ในกิจกรรม 
“วันจิตอำสำมหำวิทยำลัยไทย” ซึ่งเป็นมติท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ท่ีประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัย ท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล และ
ท่ีประชุมมหำวิทยำลัยเอกชน ให้ด ำเนินกำรจัดงำน “วันจิตอำสำมหำวิทยำลัยไทย” ขึ้น ในวันท่ี ๒๑ เมษำยน 
๒๕๖๑ โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้จัดกิจกรรม  ณ วัดวังยำง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย” ในโครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...                
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร
และประกันคุณภำพ นำงสำวอำชัญญำ ศรีวรรธนศิลป์ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ และ
นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรม “ครูต้นแบบมำรยำทไทย”           
ในโครงกำร “ธนชำต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”  ณ ธนำคำรธนชำต อำคำรสวนมะลิ กรุงเทพมหำนคร  
เพื่อให้ครูผู้สอนซึ่งถือว่ำเป็นแม่พิมพ์ของชำติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถถ่ำยทอดมำรยำทไทยได้อย่ำง
ถูกต้องต่อเยำวชนของชำติต่อไป 

 



 

 

๑๓๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงาน “เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและเกษตรแฟร์ก าแพงเพชร” 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำกำรแสดงเพื่อแสดงในพิธีเปิดงำน “เทศกำลกินกุ้งก้ำมกรำมและเกษตรแฟร์
ก ำแพงเพชร” ณ บริเวณสนำมหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “ร ำขวัญข้ำว”                
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการถนนคนเดินเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) 
เทศบำลต ำบลนครชุมขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงและกำรละเล่นของเด็กไทย เพื่อแสดงในกิจกรรมโครงกำร
ถนนคนเดินเทศกำลอำหำรไทย (ตลำดย้อนยุค) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖  ณ บริเวณตลำดนครชุม 
(หน้ำร้ำนก๋วยเต๋ียวผัดไทยแม่สุภำพนครชุม) จังหวัดก ำแพงเพชร  ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์                 
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

  
 

 



 

 

๑๓๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน                    
พ.ศ.๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำนวัฒนธรรม
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ "ชำกังรำว นครแห่งศิลป์"  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร โดยจัดกำร
แสดงในชุด “ระบ ำส่ีภำค” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 การประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจัง หวัด                       
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

โดยในวันท่ี ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดกำรประชุม ซึ่งกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำประชุมโดย                     
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจันทบุร ีกล่ำวเปิดกำรประชุมโดย เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม และกล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนโดย ท่ำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี และในช่วง
พิธีเปิดมีกำรมอบโล่รำงวัลผู้ท ำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ซึง่นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ได้รับรำงวัล
ในครั้งนี้ด้วย 

 



 

 

๑๓๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตร หน่วยงำนสำยสนับสนุน                  
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ด้ำนกำรวิจัย และด้ำนกำรบูรณำกำรพันธกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ และร่วมน ำเสนอบนเวที จ ำนวน ๑ เรื่อง และในรูปแบบโปสเตอร์ จ ำนวน ๒ เรื่อง  ณ หอประชุม                   
รัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 

 
  



 

 

๑๓๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำน และนำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมโครงกำร  KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงำน จัดกำรมลพิษ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก ประจ ำปี ๒๕๖๑ ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)  ณ ห้องประชุม    
ช้ัน ๓ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 
 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงรุกขเทวาในโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงทำงวัฒนธรรมเพื่อแสดงในพิธีบวงสรวง
รุกขเทวำในโครงกำรวัฒนธรรมสู่กำรท่องเท่ียวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบำรมี “พระศรีมหำโพธิ์” 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ วัดพระบรมธำตุ (พระอำรำมหลวง) ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร   
ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ร ำเพลงช้ำ-เพลงเร็ว” โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร   

 

 
 



 

 

๑๔๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิธีบายศรีสู่ขวัญ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ"      
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ขอควำมอนุเครำะห์                    
กำรแสดงในพิธีบำยศรีสู่ขวัญ "บำยศรีสู่ขวัญสำนสัมพันธ์สักทองคล้องใจ" โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร       
โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำบำยศรีสู่ขวัญ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บันทึกเทปร าถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทปร ำถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว        
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์        
แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก โดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

 



 

 

๑๔๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๘
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และชุมนุมนำฏศิลป์ กลุ่มสำขำ
นำฏศิลป์และกำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วม       
กำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๘ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙  ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ มหำวิทยำลัย
นเรศวร ซึ่งจัดโดย ภำควิชำศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งในระดับประถมศึกษำ  
ได้ส่งเข้ำประกวดท้ังหมด ๒ ทีม ซึ่งผลกำรประกวด คือ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และชุมนุมนำฏศิลป์ กลุ่มสำขำนำฏศิลป์และกำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้รับรำงวัลชมเชย ส่วนระดับมัธยมศึกษำได้ส่งเข้ำประกวด ๑ ทีม     
ซึ่งผลกำรประกวด คือ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก ำแพงเพชร ได้รับรำงวัล       
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

 

 

 
 



 

 

๑๔๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON 
TECH) คร้ังที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดง               
ในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมระดับชำติ (ICON TECH) ครั้งท่ี ๔ “กำรพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในยุค ๔.๐”  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๒ ช้ัน ๓ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำกฤดำภินิหำร" และตอนเย็นเป็นกำรแสดงต้อนรับคณะท่ีมำร่วมงำนกำรประชุม
วิชำกำรฯ โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำบำยศรีสู่ขวัญ"  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
  

 

 

 



 

 

๑๔๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  
ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โดยเป็น
คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดพำนไหว้ครู และมอบทุนกำรศึกษำ ประเภททุนรักษำศิลปวัฒนธรรมไทยดี
ให้กับนักศึกษำ  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บันทึกเทปร าถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทปร ำถวำยพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี ๙ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๖ พรรษำ 
๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก โดย นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

 

 



 

 

๑๔๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เวลำ ๐๘.๐๐ น. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ร่วมพิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์จ ำนวน ๒๘ รูป เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  ณ บริเวณหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เวลำ ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำร     
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสวดมงคลคำถำ ถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และร่วมถวำยพำน   
พุ่มเงิน-พุ่มทอง หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย      
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

 

 



 

 

๑๔๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยจัดกำรแสดง      
ในชุด "ร ำเพลงช้ำ-เพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

๖๖ พรรษา ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในกิจกรรมเนื่องในวัน  
เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สิริจิตอุทยำน (ริมปิง) จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำถวำยพระพร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 

 

 



 

 

๑๔๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร 
และบุคลำกร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ 
ในรัชกำรท่ี ๙ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๖ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมจัดกำรแสดงในชุด “ร ำถวำยพระพร”              
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดง 
เพื่อแสดงในพิธีเปิดงำนวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ         
ในรัชกำลท่ี ๙ ๘๖ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน (ริมปิง) จังหวัด
ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำถวำยพระพร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร 

  

  



 

 

๑๔๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ การอบรมเทคนิคการน าเสนอกิจกรรมท่องเที่ยว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรอบรม
เทคนิคกำรน ำเสนอกิจกรรมท่องเท่ียว โดยในภำคเช้ำจัด  ณ ห้องประชุมอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร และ    
ในภำคบ่ำย จัด  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกำรอบรมในครั้งนี้จัดโดย ส ำนักงำน
พื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร (อพท.๔) 

 
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ งานเสวนาเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ             
เข้ำร่วมงำนเสวนำเครือข่ำยอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย  ณ สถำนีวิจัยปำกช่อง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
 

 



 

 

๑๔๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  
ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำ 
กำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  ณ ห้องมัฆวำนรังสรรค์ สโมสรทหำรบก ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร 

 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง ฝ่ายจัดพิธีทอดผ้าป่าแถว 

และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์     
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง ฝ่ำยจัดพิธีทอดผ้ำป่ำแถว และฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
เนื่องในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑           ณ 
ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 

 



 

 

๑๔๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ช้ัน ๘ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร 
(ตึก ๑๔) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  

  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี และอำจำรย์
วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรท่องเท่ียวจังหวัด
ก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
  

 

 



 

 

๑๕๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
และถุงพลาสติก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง และ 
นำยปณัยกร  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมเดินขบวน
รณรงค์ ลด ละ เลิก กำรใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร และถุงพลำสติก  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ไปส้ินสุดท่ีร้ำนส้มต ำอีเถิก (หลังมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร) 

 
 วันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM AND PLASTIC 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำรับมอบธงนโยบำย
เลิกใช้โฟม ลดใช้ถุงพลำสติก ในกิจกรรม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM AND PLASTIC งำนเดิน-วิ่ง        
เพื่อสุขภำพ รักสุขภำพ เลิกใช้โฟมและถุงพลำสติก  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยผู้มอบธงคือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
  



 

 

๑๕๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมการบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนในก ำกับมหำวิทยำลัย กรณีศึกษำคณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมช้ัน ๙ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

  

  
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ KPRU Freshy Night ๒๐๑๘ ทีม Perfect skill kpru ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมแสดงในงำน KPRU Freshy Night ๒๐๑๘     
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
 

 

 



 

 

๑๕๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ งานมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑ ส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลำกร เข้ำร่วมงำนมุทิตำจิต     
แด่อำจำรย์ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ พร้อมท้ังจัดกำรแสดงในชุด “ร ำกฤดำภินิหำร” เพื่อแสดง       
ในงำนมุทิตำจิต แด่อำจำรย์ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และบรรเลงดนตรีโดย 
นักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยใน   
ปีนี้มีมีอำจำรย์ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ๓ ท่ำน ดังนี้  

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย  วงษ์นำยะ   คณะครุศำสตร์  
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรันย์  วงษ์ค ำจันทร์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์  แจ่มผล   คณะครุศำสตร์ 

 

 
  



 

 

๑๕๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครบรอบ ๔๕ ปี ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภโชคชัย  นันทศรี และอำจำรย์วนัสนันท์     
นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีท ำบุญเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ครบรอบ ๔๕ ปี โดยในเวลำ ๐๖.๓๐ น. เป็นพิธีสักกำระพระพุทธวิธำนปัญญำบดี  ณ ศำลำ
ปฏิบัติธรรมริมน้ ำ เวลำ ๐๘.๐๐ น. พิธีท ำบุญและถวำยเครื่องไทยธรรม  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุม         
ทีปังรัศมีโชติ และเวลำ ๐๙.๓๐ น. พิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ ๒๙ รูป  ณ บริเวณหน้ำหอประชุม   
ทีปังรัศมีโชติ ถึง อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร (ตึก ๑๔) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

๑๕๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร จัดกำรแสดง      
ในงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ าเมืองก าแพงเพชร เวลำ ๐๗.๐๐ น.         
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรแสดงในพิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ ำเมืองก ำแพงเพชร เนื่องในงำนประเพณี
สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณลำนโพธิ์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ร ำบวงสรวง” โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และบรรเลง
ดนตรีโดย นักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี 
๒๕๖๑ เวลำ ๑๘.๓๐ น. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรแสดงในพิธีเปิดงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่และ
ของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณลำนโพธิ์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร         
ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และบรรเลงดนตรีโดย นักศึกษำ
โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๑๕๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 การแสดงเวทีกลางในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ระหว่ำงวันท่ี ๒๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  ณ เวทีกลำงหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  

วันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๑ เป็นกำรแสดงของนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร และเครือข่ำยนำฏศิลป์ ซึ่งกำรแสดงมีท้ังหมด ๑๙ ชุดกำรแสดง อำทิเช่น ระบ ำชำกังรำว         
ระบ ำอธิษฐำน กำรละเล่นเด็กไทย ร ำอวยพร (จำกชุมชนวัดกะโลทัย) ร ำเทพธิดำดอย ระบ ำวิชนี กำรแสดงโขน 
ตอน พระรำมตำมกวำง และตอนยกรบ เป็นต้น 

 

 

 



 

 

๑๕๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ เป็นกำรแสดงของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร รำยวิชำ       
กำรแปรรูปวรรณกรรม ซึ่งแสดงในละครเรื่อง พระสุธน-มโนรำห์ ตอน มโนห์รำเล่นน้ ำ มโนรำห์บูชำยัญ และ
พระสุธนเลือกคู่ ร่วมกับนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และกำรแสดงของ
นักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพศิลปะกำรแสดง และได้รับเกียรติจำกวิทยำลัยนำฏศิลปะสุโขทัยมำร่วมแสดง     
โดยแสดงในชุด “พระลอลงสวน” และกำรแสดงอีก ๒๐ ชุด อำทิเช่น ร ำซัดชำตรี ร ำคีตมวยไทย กำรแสดง
จินตลีลำประกอบเพลง หำงเครื่องสำมช่ำ เป็นต้น 

 

 

 

 



 

 

๑๕๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธธรรมจักร เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรแสดงในพิธีอัญเชิญพระบรมสำรีริกธำตุ และพระพุทธธรรมจักร ประดิษฐำน             
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด 
“ระบ ำชำกังรำว” ตำมโครงกำรนำฏศิลป์ ถิ่นชำกังรำว โดยมีพระรำชวชิรเมธี รองเจ้ำคณะจังหวัดก ำแพงเพชร 
ประธำนฝ่ำยสงฆ์ และนำยธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร ประธำนฝ่ำยฆรำวำส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

๑. ด้านบุคลากร 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรม "ส.วญ. งามแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหน่ึงเดียว" 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ การประกวดมารยาทไทย ประจ าป ี๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมไพลิน อำคำร ๙ ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

๓ ๕ ม.ค. ๒๕๖๑ การบรรยายและสาธิตการร้อยมาลัยให้กับชาวต่างชาติ 
ณ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 

๔ ๑๓ – ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย และศาสนพิธี 
ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕  
 

๘ –  ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ 
๑๔ – ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑ – ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ 
๒๘ – ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ 

การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP  
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) จังหวัดก าแพงเพชร 
- ณ หมู่บ้ำนเพชรนิยม ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน 
- ณ หมู่บ้ำนชุมนุมไทร ต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน 
- ณ บ้ำนวังพระธำตุ ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
- ณ บ้ำนท่ำไม้แดงใต้ ต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๖ ๑๘ – ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑ โครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ณ ศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ๑ ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรม "ส.วญ. งามแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว" สมำคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดก ำแพงเพชร (ส.ว.ญ.) ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร และสมำคม
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดก ำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม "ส.วญ. งำมแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว"                          
โดยขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำยและสำธิตในหัวข้อเครื่องแต่งกำย นุ่ง ห่ม สมไทย 
และท ำเครื่องว่ำงไทย  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

๑๖๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประกวดมารยาทไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ได้ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำงสำวธฤษวรรณ  
ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนำงจันทนำ  คุ้มกล้ ำ เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อเป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดมำรยำทไทย ประจ ำปี  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมไพลิน อำคำร ๙ ช้ัน ๓ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ซึ่งจัดประกวด ๔ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำตอนปลำย ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับอุดมศึกษำ 

 

 

  



 

 

๑๖๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ การบรรยายและสาธิตการร้อยมาลัยให้กับชาวต่างชาติ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกร      
โดยเชิญ นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยำกรบรรยำยและสำธิตกำรร้อยมำลัยให้กับ
ชำวต่ำงชำติ  ณ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์  โดยวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้นักศึกษำต่ำงชำติได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง และสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยควำมช่ืนชม
กับประเพณีไทย ซึ่งบรรยำยในหัวข้อเรื่อง Making  a Thai Flower Garland 

 

 
 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย และศาสนพิธี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ขอควำมอนุเครำะห์ให้ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
เป็นวิทยำกรในครั้งนี้   ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย 
ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร 

  
 



 

 

๑๖๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดก ำแพงเพชร 
ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรเพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรแสดงต้อนรับนักท่องเท่ียว ตำมโครงกำรหมู่บ้ำน 
OTOP เพื่อกำรท่องเท่ียว (OTOP Village) จังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน ๔ หมู่บ้ำน ดังนี้  

๑. ระหว่ำงวันท่ี ๘ - ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ หมู่บ้ำนเพชรนิยม ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน  

 
๒. ระหว่ำงวันท่ี ๑๔ – ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ หมู่บ้ำนชุมนุมไทร ต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน  

 
๓. ระหว่ำงวันท่ี ๒๑ – ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ บ้ำนวังพระธำตุ ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมือง  

 
๔. ระหว่ำงวันท่ี ๒๘ – ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ บ้ำนท่ำไม้แดงใต้ ต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมือง  

 



 

 

๑๖๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 โครงการนาฏศิลป์ ถ่ินชากังราว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออบรมให้
ควำมรู้และถ่ำยทอดนำฏศิลป์ “ระบ ำชำกังรำว” ในโครงกำรนำฏศิลป์ ถิ่นชำกังรำว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  
และขอใช้สถำนท่ีของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย                 
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

๑๖๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร   
(ธ.ก.ส.) จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นำงชนิกำ           
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เกี่ยวกับพัฒนำบุคลิกภำพ เสริมภำพลักษณ์ และมำรยำทต่ำงๆทำงสังคม เช่น เทคนิคกำรแต่งกำย ควำมรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรยืน กำรนั่ง เป็นต้น  ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ๑ ช้ัน ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

๑๖๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. ด้านสถานที่ 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรม "ส.วญ. งามแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหน่ึงเดียว" 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๓ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สัญจร ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๕ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ การแถลงข่าวสื่อมวลชนเครือข่าย ๑๐ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๖ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๗ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๘ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ถ่ายท ารายการสด “คู่ข่าวเสาร-์อาทิตย์” 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๙ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรส านักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๐ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๑ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๒ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอินทรานุสรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๓ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๔ ๗ ก.ย. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๕ ๒๑ – ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการประกอบอาหารสูตรชาววัง “เสน่ห์ปลายจวัก” 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 

 

 



 

 

๑๖๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรม "ส.วญ. งามแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว" สมำคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดก ำแพงเพชร (ส.ว.ญ.) ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร และสมำคม
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดก ำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม "ส.วญ. งำมแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว"                          
โดยขอควำมอนุเครำะห์สถำนท่ีภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อจัดงำนในครั้งนี้ และขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดง โดยจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” 
และ “ระบ ำสวัสดิรักษำ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และ
นักศึกษำชมรมศ้ิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

 

 

 



 

 

๑๖๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) 
จังหวัดก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓ จำกโรงเรียน
เทศบำล ๒ (วัดทุ่งสวน) จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อเข้ำมำทัศนศึกษำชมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร        
เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รวบรวมสำยพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ 

 
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สัญจร ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต ๑ จัดกิจกรรม “พุธเช้ำข่ำว สพฐ.” สัญจร ในพื้นท่ี
จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งมีกำรถ่ำยทอดสดให้กับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ัวประเทศได้รับข่ำวสำรทุกสัปดำห์
ของวันพุธ โดยขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมใช้สถำนท่ีภำยในพิพิธภัณฑสถำน                     
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

  

 
 

  



 

 

๑๖๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย            
รำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังน้ ำคู้ศึกษำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้ำชม
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รวบรวมสำยพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ                  
กว่ำ ๑๕๐ สำยพันธุ์ 

  
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ การแถลงข่าวสื่อมวลชนเครือข่าย ๑๐ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและ

ภาคกลางตอนบน เวลำ ๑๕.๐๐ น. สมำคมนักส่ือสำรมวลชนไท (สนท.) จัดกำรแถลงข่ำวส่ือมวลชนเครือข่ำย 
๑๐ จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงและภำคกลำงตอนบน โดยวัตถุประสงค์เพื่อระดมควำมคิดเห็น ท ำแผนกิจกรรม
ส่ือจิตอำสำพำเท่ียวรวมตัวกันถ่ำยทอดประชำสัมพันธ์งำนเทศกำลประเพณีใน ๑๐ จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง
และภำคกลำงตอนบน โดยทำงสมำคมได้ขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมใช้สถำนท่ีภำยใน
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

  

 
 



 

 

๑๖๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒      
จังหวัดตาก พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครู
และนักเรียน จำกโรงเรียนรวมไทยพัฒนำ ๒ จังหวัดตำก จ ำนวน ๘๒ คน เพื่อเข้ำมำทัศนศึกษำในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย ห้องชำติพันธุ์วิทยำ ห้องประวัติศำสตร์เมืองก ำแพงเพชร และห้องกำรแต่งกำย
สวัสดิรักษำ 

 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์                   

อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน                      
จำกโรงเรียนหนองแขมประชำสรรค์ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อเข้ำมำทัศนศึกษำในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย ห้องชำติพันธุ์วิทยำ และห้องกำรแต่งกำยสวัสดิรักษำ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๗๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถ่ายท ารายการสด “คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์” ทีมรำยกำร “คู่ข่ำวเสำร์-อำทิตย์” 
เดินทำงมำถ่ำยท ำรำยกำร ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD หมำยเลข ๓๐ ซึ่งเป็นควำมร่วมมือ
ระหว่ำง บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และ
เชิญชวนให้ประชำชนกลับบ้ำนแต่งไทยไปเล่นสงกรำนต์ และท่องเท่ียวจังหวัดต่ำงๆ โดยเลือกจังหวัดก ำแพงเพชร 
ในกำรท ำรำยกำรสด “คู่ข่ำวเสำร์-อำทิตย์” เพื่อรำยงำนข่ำวดังกล่ำว     

ซึ่งทำงรำยกำรได้ขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรแสดงชุด “ระบ ำชำกังรำว” 
เพื่อบันทึกภำพกำรแสดงและร่วมพุดคุยในรำยกำร และใช้สถำนท่ีภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ในกำรถ่ำยท ำรำยกำร 

 

 

 
 

 



 

 

๑๗๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะผู้บริหำร และบุคลำกร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน งำนวิจัยทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม งำนประกันคุณภำพ กำรจัดกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และเดินชมภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำ
ช้ันปีท่ี ๔ โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม จ ำนวน ๔๗๑ คน ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้ำใจ 
และน ำควำมรู้ทีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 
 



 

 

๑๗๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุข
อุดมวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนในส่วนห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และศูนย์รวบรวมสำยพันธุ์
กล้วยเฉลิมพระเกียรติ 

 
 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอินทรานุสรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้ำนอินทรำนุสรณ์ 
อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำ และเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมจำกกำรรับชมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชรฯ 

 
 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน ๓๙๒ คน ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำ และเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
จำกกำรรับชมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชรฯ 

 



 

 

๑๗๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ช้ันอนุบำล ๓ โรงเรียนอนุบำล
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน ๓๐ คน ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้      
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมจำกกำรรับชมพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชรฯ 

 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการประกอบอาหารสูตรชาววัง “เสน่ห์ปลายจวัก” ระหว่างวันที่ ๒๑ – 

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดก ำแพงเพชร จัดโครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรประกอบ
อำหำรสูตรชำววัง “เสน่ห์ปลำยจวัก” เพื่อเป็นกำรสร้ำงเสริมบุคลิกภำพท่ีดีให้กับสตรี กล้ำแสดงออก มีควำม
เช่ือมั่นในตนเอง เรียนรู้ และสืบสำนสูตรกำรประกอบอำหำรสูตรชำววัง โดยทำงกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีฯ    
ได้ขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมใช้สถำนท่ีภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

 
 

 



 

 

๑๗๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 


