
 

 

 
  



 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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 : ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์        

   นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง 
   นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

      ออกแบบรูปเล่ม : นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

 ออกแบบหน้าปก :  นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๑ –       
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒       
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 ¤ โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP       ๑๓ 

¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม      ๒๑    
¤ โครงกำรค่ำยเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม        ๒๓   
¤ โครงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ      ๒๕ 
   พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
¤ โครงกำรท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กิจกรรมวันลอยกระทง    ๒๘  
   ประจ ำปี ๒๕๖๑   
¤ โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย      ๓๐  
¤ โครงกำรอบรมมำรยำทไทยและกำรประกวดมำรยำทไทย       ๓๒ 
   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
¤ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม      ๓๘ 
¤ โครงกำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรม     ๔๐  
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน      ๔๒  
   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
   และวันอนุรักษ์มรดกไทย  
¤ โครงกำรพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ ประจ ำปี ๒๕๖๒      ๔๘ 
¤ โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม       ๕๐  
¤ โครงกำรท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ     ๕๓ 
   ประจ ำปี ๒๕๖๒  
¤ โครงกำรไหว้ครูดนตรีไทย ประจ ำปี ๒๕๖๒       ๕๕ 
¤ โครงกำรท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ    ๕๗  

              ประจ ำปี ๒๕๖๒ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ โครงกำรประกันคุณภำพส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      ๕๙   
¤ โครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ   ๖๑ 
¤ โครงกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร     ๖๔ 
¤ โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒   ๖๖  
¤ โครงกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีและจดหมำยข่ำวส ำนักศิลป์     ๖๙ 
¤ โครงกำรก ำแพงเพชรศึกษำ         ๗๔  
¤ โครงกำรจัดท ำวำรสำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี ๒๕๖๒     ๗๖ 

ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ     ๗๘   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

¤ งำนมุทิตำจิต ร้อยควำมรัก ถักทอใจ สำนสำยใย       ๘๐ 
¤ ต้อนรับพระพรหมมนุี ประธำนในกำรประชุมพระสังฆำธิกำร     ๘๑  
¤ พิธีบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล      ๘๒  
   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
¤ กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ “กล้วยไข่เกมส์”   ๘๓ 
¤ กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒        ๘๕    
¤ กำรแสดง แสง สี เสียง “น้ ำเพียงฟ้ำ ก ำแพงเพชรเมืองมรดกโลก”     ๘๖ 
¤ กำรประชุมเรื่อง “กำรสร้ำงอำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระญำณสังวร   ๘๗  
   สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก” 
¤ กำรประชุมหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๔    ๘๗ 
¤ กำรแสดงละครเวที เรื่อง "แม่นำคพระโขนง เดอะมิวสิคัล"      ๘๘ 
¤ เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทในกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร    ๘๙ 
¤ กำรประชุมกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Project – Based)     ๙๐ 
¤ บันทึกเทปถวำยพระพร เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ     ๙๑ 
¤ กิจกรรม "กำรน ำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี       ๙๑ 
   Innovation & Good Practice ๒๐๑๙" 
¤ กำรประชุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    ๙๒ 
   เทิดพระเกียรติ ครั้งท่ี ๑ 
¤ กำรประชุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    ๙๒ 
   เทิดพระเกียรติ ครั้งท่ี ๒ 
¤ กำรประชุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    ๙๒ 
   เทิดพระเกียรติ ครั้งท่ี ๓ 
¤ โครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ      ๙๓    
¤ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ         ๙๔ 
¤ ประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมจัดงำนกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งท่ี ๑๐   ๙๕ 
¤ กำรแสดงมุทิตำสักกำระ พระโสภณคณำภรณ์       ๙๕ 
¤ กำรแสดงนำฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวมรดกโลก     ๙๖ 
   เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชำติ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรพิธีวำงศิลำฤกษ์ก่อสร้ำงอำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์   ๙๗  
   สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร ครั้งท่ี ๑   

 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรพิธีวำงศิลำฤกษ์ก่อสร้ำงอำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์   ๙๗  
   สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร ครั้งท่ี ๒   

ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่าย    ๙๘  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

¤ เข้ำรับโล่รำงวัลในงำนพิธีมอบโล่รำงวัล “วัฒนคุณำธร”    ๑๐๔ 
¤ ประชุมเตรียมกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ฯ  ๑๐๔ 
¤ งำน The ๘th Sichuan National Minority Arts Festival   ๑๐๕ 
¤ กิจกรรม True move Cover Dance "ทรูมูฟ เอช เต้นแรงถึงใจ ใครๆก็ใช้ทรู" ๑๐๖ 
¤ กำรประชุมเตรียมงำนกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ    ๑๐๖ 
¤ งำนกฐินพระรำชทำน        ๑๐๗ 
¤ กิจกรรมมนต์เสน่ห์สำยใย ผ้ำไทยส่ีภำค      ๑๐๘ 
¤ พิธีเปิดงำนรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๕     ๑๐๘ 
¤ งำนรำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑       ๑๐๙ 
¤ เข้ำรับเกียรติบัตรผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม    ๑๑๐ 
¤ กำรแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๔    ๑๑๐ 
¤ ประชุมหำรือเกี่ยวกับกิจกรรมกำรแสดง แสง-สี-เสียง ในงำนประเพณี   ๑๑๑ 
   "นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒   
¤ เทศกำลกินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง ครั้งท่ี ๑๙ ประจ ำปี ๒๕๖๑   ๑๑๑ 
¤ พิธีเคำรพธงชำติ และร้องเพลงชำติ      ๑๑๒    
¤ ต้อนรับนำงสำวชิสำ วิเศษกุล หรือน้องอิงค์     ๑๑๒ 
¤ ต้อนรับพลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี     ๑๑๓ 
¤ งำนเล้ียงต้อนรับทัพนักกีฬำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑  ๑๑๔ 
¤ ประชุมหำรือเกี่ยวกับกิจกรรมกำรแสดง แสง-สี-เสียง ในงำนประเพณี   ๑๑๔ 
   "นบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒   
¤ ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนแห่ เนื่องในงำนประเพณี    ๑๑๔ 
   "นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒    
¤ ฝึกซ้อมกำรแสดงของสถำบันศึกษำกลุ่มภำคเหนือ     ๑๑๕ 
¤ ประชุมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  ๑๑๕ 
¤ ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี พิธีเปิดงำน และกำรจัดกำรแสดง แสง-สี-เสียง ๑๑๖      
   เนื่องในงำนประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร"  
   ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
¤ งำนกีฬำ สอข. เเละ สจบ. "รวมใจเกมส์" ประจ ำปี ๒๕๖๒    ๑๑๖ 
¤ “วันพ่อขุนรำม ค ำแหงมหำรำช”       ๑๑๗ 
¤ ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม   ๑๑๗ 

 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ ประชุมเพื่อเตรียมงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติฯ ครั้งท่ี ๙    ๑๑๗ 
¤ งำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๙      ๑๑๘ 
¤ กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด  ๑๑๙ 
¤ งำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ครั้งท่ี ๓๒ ประจ ำปี ๒๕๖๒  ๑๑๙ 
¤ ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง     ๑๒๐ 
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ แถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง     ๑๒๐  
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ โครงกำรถนนวัฒนธรรม "วันรำชภัฏ ถนนวฒันธรรม"    ๑๒๑ 
¤ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เนื่องในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง  ๑๒๒  
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ พิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร"  ๑๒๓  
   ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ กำรแสดงบนเวทีกลำง ในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง    ๑๒๔ 
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ กิจกรรม “ลำนเล่นเพลงเมืองก ำแพงเพชร” งำนประเพณี"นบพระ-เล่นเพลง  ๑๒๕  
   และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ งำนใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร ์     ๑๒๖ 
¤ กำรประชุมเรื่องมรดกทำงวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้    ๑๒๖ 
¤ งำน OTOP ภูมิภำค จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๒    ๑๒๗ 
¤ ประชุมเพื่อก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนตำมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน   ๑๒๘ 
   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
¤ โครงกำรอบรมเรื่อง กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่ำนิยม    ๑๒๘ 
   ควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กร 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวดัก ำแพงเพชร   ๑๒๙ 
¤ กำรประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยสถำนท่ี และพิธีกำรจัดท ำน้ ำอภิเษก   ๑๒๙ 
   ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
¤ พิธีเปิดโครงกำรพัฒนำเกษตรกรด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ๑๒๙ 
¤ งำน OHtop! Creative & Culture      ๑๓๐ 
¤ พิธีท ำน้ ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ ำอภิเษก    ๑๓๐ 
¤ งำนสำดสุขหรรษำ ย้อนกรุงเก่ำอโยธยำ      ๑๓๑ 
¤ งำนสงกรำนต์รำชภัฏ ประจ ำปี ๒๕๖๒      ๑๓๑ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "จัดท ำข้อเสนอกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเหนือ   ๑๓๒  
   ปีงบประมำณ ๒๕๖๔" 
¤ อบรมกำรสกัดขุมควำมรู้และแก่นควำมรู้      ๑๓๒ 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ ครั้งท่ี ๖    ๑๓๒ 
¤ น ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  ๑๓๓ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ กำรประชุมติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ     ๑๓๓ 
¤ กำรประชุมเตรียมกำรจัดนิทรรศกำร เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ๑๓๓ 
¤ จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ ในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก   ๑๓๔ 
¤ กำรประชุมกำรจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคล พระรำชพิธีรำชำภิเษก ๑๓๔ 
¤ งำน STUDENT MARKET ตลำดนัดวัยเรียน     ๑๓๔ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร  ๑๓๕  
   ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำข้อเสนอตำมแนวทำงกำรพัฒนำ   ๑๓๖ 
   พื้นท่ีภำคเหนือของสถำบันอุดมศึกษำในภำคเหนือ  
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร  ๑๓๖ 
   ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ งำนมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ๑๓๗  
   จังหวัดก ำแพงเพชร 
¤ พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล   ๑๓๘ 
¤ กำรประชุมประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล  ๑๓๘ 
   และกรอบกำรออกแบบเว็บไซต์ 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์     ๑๓๙ 
¤ พิธีบำยศรีสู่ขวัญสำนสัมพันธ์สักทองคล้องใจ     ๑๓๙ 
¤ กำรอบรมมำรยำทไทยให้กับนักศึกษำ ในโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ  ๑๔๐  
   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
¤ พิธีรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    ๑๔๐ 
¤ บันทึกเทปร ำถวำยพระพรชัยมงคล      ๑๔๑ 
¤ กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติองค์กรสภำดนตรีโลก ครั้งท่ี ๔๕   ๑๔๑ 
¤ กำรประชุมสัมมนำเชิงวิชำกำรตัวแทนภำคี     ๑๔๒ 
¤ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    ๑๔๒ 
¤ กำรประชุมวิชำกำร สผ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒     ๑๔๓ 
¤ กำรประชุมเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินกำรกำรขับเคล่ือนโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว ๑๔๓ 
¤ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ   ๑๔๓ 
¤ กำรประชุมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ๑๔๔ 
¤ พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทำ บูชำคุณครู กตัญญูกตเวที” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ๑๔๔ 
¤ งำน Kpru For Community       ๑๔๕ 
¤ พิธีบวงสรวงพระพฆิเณศวร ประจ ำปี ๒๕๖๒     ๑๔๕ 
¤ พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล   ๑๔๖ 
¤ โครงกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำและโครงกำรลดใช้พลังงำน   ๑๔๖ 
¤ พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล   ๑๔๗ 
¤ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ    ๑๔๗ 
   พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ กำรประกวดนำฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๙  ๑๔๘ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดโครงกำรนิทรรศกำร และกำรเสวนำ ๑๑๓ ปี  ๑๔๘ 
¤ “นิทรรศกำร เสวนำ ๑๑๓ ปี พระปิยมหำรำชำ เสด็จประพำสต้นก ำแพงเพชร” ๑๔๙ 
¤ กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมฯ   ๑๕๐  
¤ กิจกรรมกำรประกวด Freshy KPRU ๒๐๑๙     ๑๕๐ 
¤ พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำพยำบำล  ๑๕๐ 
¤ กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ๑๕๑ 
¤ กำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ๑๕๑ 
¤ กำรประชุมเครือข่ำยท่องเท่ียวและควำมปลอดภัย จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๕๒ 
¤ กำรประชุมตัวแทนภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม   ๑๕๒ 
¤ รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นเด็กและเยำวชนดีเด่นท่ีท ำคุณประโยชน์   ๑๕๓ 
¤ งำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒      ๑๕๓ 
¤ พิธีบวงสรวงงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง”  ๑๕๔  
   ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
¤ พิธีเปิดงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๒ ๑๕๔ 

ตารางการให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ๑๕๕  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ด้านบุคลากร 

¤ โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    ๑๕๖ 
 ¤ โครงกำรประกวดมำรยำทไทย ประจ ำปี ๒๕๖๒     ๑๕๗ 
 ¤ โครงกำร Dancercise เพื่อสุขภำพ      ๑๕๘ 
ตารางการให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ๑๕๙ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ด้านสถานที่ 

¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๖๐ 
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนบ้ำนลำนช้ำงท่ำว จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๖๐ 
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนสักงำมประชำสรรค์ จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๖๐ 
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญสุข จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๖๑ 
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญสุข จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๖๑ 
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนบ้ำนคุยแขวน จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๖๑ 
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนบ้ำนดงซ่อม จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๖๒ 

¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนบ้ำนปลักไม้ด ำ จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๖๒ 
¤ ต้อนรับคณะผู้บริหำรและบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ   ๑๖๒ 
¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนเทศบำล ๒ จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๖๓ 
¤ ต้อนรับคณะผู้บริหำรและบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  ๑๖๓ 
¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนทองแสงขันวิทยำ จังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๖๔ 
¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร ๑๖๔ 

อ้างอิงท้ายเล่ม          ๑๖๕





 

 

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 ร่ วมกับนำยวัลลภ                 
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 สยำมบรมรำชกุม ำรี                      
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 สง่เสริมงำน
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 

ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 



 

 

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) 
  

นายวีระ  วัดพ่วงแก้ว 
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 ๒๕๖๒ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑  

๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
 

๘ พ.ย. ๒๕๖๑ 
 

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ 
 

๙ – ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒  
 

๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
- กำรลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูล 
  ณ กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลงุ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูล 
  ณ กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลงุ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูล 
  ณ กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลงุ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรส่งมอบผ้ำทอย้อมสีศลิำแลง 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- กำรอบรมประดิษฐ์สมุดโน้ตและกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำจำกผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- กำรลงพ้ืนที่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปอำหำรชำววัง อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก 
  ณ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปอำหำรชำววัง อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก 
- กำรลงพ้ืนที่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมุมไหมบ้ำนก้อย  
  ณ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมุมไหมบ้ำนก้อย อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓  
๒๐ – ๒๘  ต.ค. ๒๕๖๑ 

 ๒๐ – ๒๑, ๒๗ – ๒๘ 
ต.ค. ๒๕๖๑ 

โครงการค่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม ต ำบลระหำน อ ำเภอบึงสำมัคคี จงัหวัดก ำแพงเพชร 
ณ โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ ต ำบลทุ่งทรำย อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๔  
 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ 
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 
๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๑๗ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพพิิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ 
- กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย  ณ โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 
- กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย  ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร 
- กิจกรรมอบรมศิลปะกำรแสดงโขน  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
และ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕ ๒๕ – ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖ ๑๕ – ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ณ ศูนย์กำรค้ำเมญ่ำ ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม ่

๗  
๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒ 

 
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ 

 
 

โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- กำรอบรมมำรยำทไทย 
  ณ ห้องทองกวำว ชั้น ๒ หอประชุมทีปังรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ   
  สยำมบรมรำชกุมำรี  
  ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

 



 

 

๑๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๘ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ 

 
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ 

 
 

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

๒๐ – ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ 
 

 

- กำรประกวดมำรยำทไทย ในโครงกำรประกวดมำรยำทไทย ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
  ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- โครงกำร “ธนชำต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๘ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
  รอบคัดเลือกภำคเหนือ    
  ณ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
- โครงกำร “ธนชำต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๘ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
  รอบชิงชนะเลศิ    
  ณ ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรสวนมะลิ กรุงเทพมหำนคร 
- โครงกำรมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “กำรประกวด 
  มำรยำทไทย” ระดับอุดมศึกษำ (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ ๗ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
  ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง หัวหมำก กรุงเทพมหำนคร 

๙ ๑๑ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

๑๐ ๒๓ – ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงและการสรา้งสรรค์งานศิลปกรรม 
ณ ห้องประชุมพุทธชำด ชั้น ๒ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏั
ก ำแพงเพชร และวัดช้ำงรอบ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๑๑  
 

๑, ๔ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 

๓๑ มี.ค.-  
๑ เม.ย. ๒๕๖๒    
๒ เม.ย. ๒๕๖๒                                                

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 
- กำรประชุมเตรียมจัดโครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งที่ ๖ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- แถลงข่ำวโครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งที่ ๖ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ครั้งที่ ๖ 
  ณ ห้องลีลำวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ ชั้น ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษำยน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๒ ๘ – ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๓  
มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 
 

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรม  
- กิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ “ระบ ำชำติพันธ์ุก ำแพงเพชร” 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
  และหอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กิจกรรมวิพำกษ์กำรแสดงชุด “ระบ ำชำติพันธ์ุก ำแพงเพชร” 
  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๔ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
ณ วัดวังยำง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๕ ๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ โครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๖ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 

 



 

 

๑๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๗ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ โครงการประกันคุณภาพส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๑๘ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

ณ ฝำยชะลอน้ ำบ้ำนคลองลึก ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 
๑๙ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร 

ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ – 

มี.ค. ๒๕๖๒ 
โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – 
ก.ย. ๒๕๖๒ 

โครงการจัดท ารายงานประจ าปีและจดหมายข่าวส านักศิลป์ 
 

๒๒ ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๒ โครงการก าแพงเพชรศึกษา 
๒๓ ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๒ โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
หลักการและเหตุผล  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 ได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญท่ีสอดคล้องกัน 
โดยเฉพำะเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ขับเคล่ือนตำมแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”                    
ผ่ำนกลไก “ไทยนิยำม อย่ำงยั่งยืน” กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับ
ผู้ประกอบกำร  ปัญหำของผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ เรื่องของมำตรฐำนหรือกำรรับรอง ถึงแม้ว่ำสินค้ำจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีหรือมีคุณค่ำมำกก็ตำม แต่ถ้ำไม่มีใบรับรองคุณภำพก็จะจ ำหน่ำยสินค้ำในวงจ ำกัดเท่ำนั้น                     
กำรรับรองคุณภำพในระดับต่ำง ๆ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีตัวช้ีวัดท่ีแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่ว่ำจะเป็นมำตรฐำน
ระดับใบ ดังนั้นยกระดับสินค้ำชุมชน OTOP จะสำมำรถช่วยให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก หรือ ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชนท่ีมีสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภำพมำตรฐำนท่ีสังคมยอมรับและสำมำรถแข่งขันได้ และสำมำรถ
ยกระดับให้ธุรกิจมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพื่อศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP  
๒. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

กลุ่มเป้าหมาย   
 ๑. กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร 
 ๒. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปอำหำรชำววัง อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก                       

๓. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมุมไหมบ้ำนก้อย อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แบ่งระยะเวลำกำรด ำเนินงำนออกเป็น                  

๒  ไตรมำส  ได้แก่  ไตรมำสท่ี ๑ ระหว่ำงเดือน ตุลำคม - ธันวำคม ๒๕๖๑ และไตรมำสท่ี ๒ มกรำคม - 
มีนำคม ๒๕๖๒ ระยะเวลำ ๖ เดือน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 



 

 

๑๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ณ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ  กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพฒันา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

 

 

 



 

 

๑๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การส่งมอบผ้าทอย้อมสีศิลาแลง  
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒   
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูและสมุดโน้ตจากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 

กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
 

 

 



 

 

๑๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การอบรมประดิษฐ์สมุดโน้ตและการเย็บกระเป๋าผ้าจากผ้าทอย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒   

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 

 
 



 

 

๑๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารชาววัง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

 

 

 
 



 

 

๑๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุมไหมบ้านก้อย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลิตภัณฑ์ไหมพรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุมไหมบ้านก้อย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

หลักการและเหตุผล  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีพันธกิจหลัก คือ กำรพัฒนำบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ    

เก่งด้ำนวิชำกำร ควบคู่กับกำรมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพ เป็นท่ีต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ไม่ก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ในสังคม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ และถือเป็น
ภำระหน้ำท่ีท่ีควรจะได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกจิตส ำนึกท่ีดีให้กับนักศึกษำในกำรประพฤติปฏิบั ติตนให้อยู่บน
พื้นฐำนของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต  จึงได้จัดโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม       
ในหัวข้อ “ธรรมะกับกำรใช้ชีวิต” เพื่อจะได้เป็นแนวทำงให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงำมของพระพุทธศำสนำ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้  ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจ ำวันได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   
 นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จ ำนวน ๘๐ คน 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
วันท่ี ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๑  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑   

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

๒๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการค่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล  
“วัฒนธรรม” หมำยถึง แบบแผนกำรประพฤติกำรปฏิบัติของสังคมท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ ส่ังสม 

และถ่ำยทอดของสังคม มีกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำได้ตำมองค์ประกอบของสังคมซึ่ง เป็นระบบ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม หรืออีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรม 
คือ วิถีชีวิตของคนในสังคมนั่นเอง 

กำรเฝ้ำระวัง (กำรเฝ้ำติดตำม) หมำยถึง กำรเอำใจใส่ หรือมุ่งกระท ำกำรระวังภัย กำรอำศัยกำรมี                  
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคมดังท่ีกล่ำวแล้วข้ำงต้น ถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง
ทำงวัฒนธรรมเพรำะประชำชนทุกคนอยู่ในฐำนะของเจ้ำของวัฒนธรรม กำร รักษำ และสืบทอดวัฒนธรรม 
โดยเจ้ำของวัฒนธรรมเองจะท ำให้เกิดควำมยั่งยืนถำวร ฉะนั้นกำรสร้ำงเครือข่ำย กำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม 
จึงมีควำมจ ำเป็น เพรำะจะเป็นกระบวนกำรในกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ ประชำชน จนเกิดควำมรักและ 
หวงแหน และน ำไปสู่กำรร่วมกันรักษำ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงำมต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง 
๒. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง 
๓. เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังทำงศิลปวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย   
 นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน ๓๐๐ คน 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 กิจกรรมท่ี ๑    

ระหว่ำงวนัท่ี  ๒๐ – ๒๑ , ๒๓ – ๒๔ , ๒๗ – ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๑  
ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม ต ำบลระหำน อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร 

 กิจกรรมท่ี ๒    

ระหว่ำงวนัท่ี  ๒๐ – ๒๑ , ๒๗ – ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ณ โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ ต ำบลทุ่งทรำย อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการค่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑, ๒๓ – ๒๔, ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑, ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 



 

 

๒๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ 

หลักการและเหตุผล  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบให้ดูแลพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเป็นกำรสนองตอบต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับ
เยำวชน ประชำชนท่ัวไปได้ศึกษำและเพิ่มทักษะด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป   
 ดังนั้น ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำร
สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยโครงกำร
ดังกล่ำวมุ่งเน้นเพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำชนและประชำชนท่ัวไป  และ               
เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำชนและประชำชนท่ัวไป   
๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

กลุ่มเป้าหมาย   
 นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป จ ำนวน ๑๐๐ คน 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 

เฉลิมพระเกียรติ แบ่งตำมกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย  

๑. วันท่ี ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 
๒. วันท่ี ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร 
๓. วันท่ี ๖ ธันวำคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร 

กิจกรรมอบรมศิลปะกำรแสดงโขน 
๔. ระหว่ำงวันท่ี ๑๗-๑๙ มีนำคม ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

และ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชรฯ  
กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 

  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

 
 

 

 



 

 

๒๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมอบรมศิลปะการแสดงโขน 
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
และ หอศิลปะดุริยนาฎ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

๒๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

หลักการและเหตุผล  
 ประเพณีลอยกระทง มีมำต้ังแต่สมัยสุโขทัย ประมำณ ๗๐๐ ปีมำแล้ว ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ ำ 
เดือน ๑๒ ของทุกปี กำรลอยกระทงนั้นไม่มีพิธีรีตองเพียงแต่ขอให้มีกระทง จะท ำด้วยวัสดุอะไรก็ได้ เช่น 
ใบตอง กำรกล้วย กำบพลับพลึง เปลือกมะพร้ำว กระดำษ ธูปเทียน ปักท่ีกระทง แล้วอธิษฐำนตำมท่ีปรำรถนำ 
เสร็จแล้วจึงน ำไปลอยท่ีแม่น้ ำล ำคลอง ก็เพื่อเป็นกำรขอขมำแม่คงคำ เนื่องจำกมนุษย์ได้อำศัยน้ ำท่ำนกินและใช้ 
และอีกประกำรหนึ่งมนุษย์มักจะท้ิงขยะ และถ่ำยส่ิงปฏิกูลลงไปในแม่น้ ำด้วย และเพื่อสักกำระรอยพระพุทธบำท
มหำนที ซึ่งพระพุทธเจ้ำทรงประทับรอยพระบำทประดิษฐำนไว้บนหำดทรำยท่ีแม่น้ ำมหำนทีในประเทศอินเดีย
นอกจำกนี้ยังเพื่อเป็นกำรลอยทุกข์โศกโรคภัย และส่ิงไม่ดี คล้ำยกับพิธีลอยบำปของพรำหมณ์ 
 ฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เห็นถึงควำมส ำคัญจึงได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง ขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นกำรปลูกฝังประเพณีอันดีงำมให้กับนักศึกษำได้เรียนรู้และถือปฏิบัติ
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์ 
๑. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม 

ของไทย ให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป  
๒. เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงำมให้กับเด็กและเยำวชนได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป  
๓. เพื่อเป็นกำรขมำต่อพระแม่คงคำ และปลูกจิตส ำนึกให้รู้ถึงคุณค่ำของน้ ำ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
วันท่ี ๒๓ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   
ณ ลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 



 

 

๓๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 

หลักการและเหตุผล 

 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นอีกหนึ่งในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ ท่ีน ำเอำศิลปวัฒนธรรมมำปรับ
ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทย  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงำนท่ีให้
ควำมส ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพรำะศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยำวชน หันมำ
สนใจงำนด้ำนวัฒนธรรมเพิ่มมำกขึ้น   

จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยข้ึน  เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมสนใจ และพัฒนำงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมสนใจ และพัฒนำงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
ระหว่ำงวนัท่ี ๑๔ – ๑๖  ธันวำคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๙ ระดับภาคเหนือ 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 



 

 

๓๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
มำรยำทไทย ถือเป็นกิจกรรมท่ีส ำคัญกิจกรรมหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของนักศึกษำให้เป็นบัณฑิต                

ท่ีมีคุณภำพ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปลูกฝังและถ่ำยทอดควำมรู้ ด้ำน
มำรยำทไทยให้กับนักศึกษำเพื่อจะได้เข้ำใจในคุณค่ำของมำรยำทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ีส ำคัญของชำติ สะท้อน
ให้เห็นถึงควำมเป็นไทย ควำมสุภำพ อ่อนโยน อันเป็นกิริยำมำรยำทท่ีดีงำม มีคุณค่ำและมีควำมหมำย ท่ีมีกำรส่ังสม
สืบทอดต่อกันมำ  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงกำรอบรมและกำรประกวดมำรยำทไทย ขึ้น เพื่อพัฒนำ
บุคลิกภำพและส่งเสริมให้นักศึกษำมีบุคลิกภำพท่ีดี มีมำรยำทงำมตำมวัฒนธรรมไทย อีกท้ังนักศึกษำท่ีได้รับ
กำรอบรมก็จะกลำยเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้ท่ีมีมำรยำทงำมในสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำรยำทไทยอย่ำงถูกต้อง 
๒. เพื่อให้นักศึกษำเป็นผู้มีมำรยำทท่ีงดงำม และเห็นคุณค่ำของมำรยำทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชำติ  
๓. เพื่อสร้ำงต้นแบบของนักศึกษำท่ีมีมำรยำทดีให้เป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป 
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำได้เข้ำร่วมกำรประกวดในเวทีระดับประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ๑. จัดอบรมมำรยำทไทยให้กับนักศึกษำช้ันปีท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โดยบรรยำยให้ควำมรู้
เกี่ยวกับมำรยำทไทย ฝึกปฏิบัติในกำรปฏิบัติตำมมำรยำทสังคมในลักษณะต่ำง ๆ และจัดกำรประกวดเพื่อคัดเลือก
เป็นต้นแบบและตัวแทนนักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดระดับประเทศ 

 ๒. กำรเข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำทไทยระดับอุดมศึกษำ (ท่ัวประเทศ) ท่ีหน่วยงำนภำยนอกจัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การอบรมมารยาทไทย 

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 



 

 

๓๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทระดับชาติ คร้ังที่ ๒  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมอาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ช้ัน ๓  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี ๒๕๖๒   

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง พระอารามหลวง จังหวัดก าแพงเพชร    

 

 
 

 

 

 

 



 

 

๓๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังที่ ๔๘ ประจ าปี ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกภาคเหนือ 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 
 



 

 

๓๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังที่ ๔๘ ประจ าปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

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

 

 

 

 
 



 

 

๓๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการมหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย  
“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) คร้ังที่ ๗ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒   
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
 



 

 

๓๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล  
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture 

Network) ได้ร่วมจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The International Conference on Art and 
Cultures in Creative Economy ร่วมกับเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทยมำอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกป ีเพื่อให้เป็นเวทีในกำรเสนอผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม เชิงเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติของนักวิชำกำร  นักวิจัย คณำจำรย์ นิสิตนักศึกษำ อีกท้ังยังเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มกำรวิจัย กำรบริ กำรวิชำกำร และ     
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนทำงวิชำกำรและ
ผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม เป็นเจ้ำภำพด ำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้ง ท่ี ๙ ประจ ำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ในระหว่ำง
วันท่ี ๑๑–๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย จ ำนวน ๑๕ สถำบัน  จึงจัดให้มีโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร งำนวิจัย
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ  ในกำรเผยแพร่ควำมก้ำวหน้ำ ทำงวิชำกำรของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ 
นิสิตนักศึกษำ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับนำนำชำติ  และเพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชำติ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติทำงด้ำนวิชำกำร     

ด้ำนงำนวิจัยและด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. เพื่อให้บุคลำกรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย   
 เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ระหว่ำงวนัท่ี ๑๑ – ๑๒ กมุภำพันธ์ ๒๕๖๒  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 



 

 

๓๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

 
 



 

 

๔๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงและการสรา้งสรรค์งานศิลปกรรม 

หลักการและเหตุผล 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำท่ีหลักในกำรส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย                

ด้ำนงำนท่ีเกี่ยวกับศิลปะและงำนวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมประกอบไปด้วยวิถีกำรด ำเนินชีวิตท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้นมำ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรละเล่น กำรแสดง ภำษำ กำรร้องเพลง พฤติกรรม ตลอดจนควำมคิด ควำมรู้ ควำมเช่ือ ระเบียบ 
ควำมกลมเกลียว ควำมก้ำวหน้ำของชำติ และศีลธรรมอันดีงำมของคนพื้นท่ีต่ำงๆ ลักษณะท่ีแสดงควำมเจริญ
งอกงำม 

ศิลปะนั้น ประกอบไปด้วยผลงำนท้ังมวลท่ีมนุษย์ได้สร้ำงสรรค์ขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นงำนศิลปกรรมหรือ
ทัศนศิลป์ต่ำงๆ ท้ังด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม สถำปัตยกรรม ฯลฯ ควำมวิจิตรงดงำมทำงสุนทรียศำสตร์ 
และผลงำนท่ีส่ือสำรถึงอำรมณ์ ควำมรู้สึก รวมท้ังแนวควำมคิดของคนในยุคสมัยต่ำงๆ เป็นส่วนท่ีสำมำรถท ำให้
เห็นถึงควำมเจริญและกำรเรียนรู้ของผู้คนแต่ละพื้นท่ีได้เป็นอย่ำงดี  ดังนั้นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปกรรมแต่ละ
ประเภทท่ีมีมำแต่ด้ังเดิมจึงมีควำมส ำคัญ  ด้วยเป็นส่ิงเช่ือมโยงไปกับประวัติศำสตร์เรื่องรำวอันเป็นรำกฐำนของ
ส่ิงต่ำงๆ มำยังยุคปัจจุบัน  ท้ังนี้กำรพัฒนำส่งเสริมต้นทุนทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อย่ำง   
ร่วมสมัยควบคู่ไปกับงำนศิลปะสร้ำงสรรค์จะเป็นส่วนช่วยให้กำรท ำนุบ ำรุงนั้นเกิดกำรต่อยอดอย่ำงมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงและสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรมกับเครือข่ำยศิลปินสร้ำงสรรค์  
๒. เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรท ำนุบ ำรุงศิลปกรรมด้วยรูปแบบงำนนิทรรศกำร 

กลุ่มเป้าหมาย   
 นักเรียน นักศึกษำ ครู-อำจำรย์ศิลปะ และประชำชนท่ัวไป 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ระหว่ำงวันท่ี ๒๓ – ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมพุทธชำด ช้ัน ๒ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และวัดช้ำงรอบ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงและการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

และวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  

 

 

 

 
 



 

 

๔๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 

หลักการและเหตุผล  
อัตลักษณ์หรือนำฏยลักษณ์ของนำฏศิลป์แต่ละประเทศ คือ ลักษณะเฉพำะของนำฏศิลป์ชุดใดชุดหนึ่ง                      

ซึ่งสำมำรถบ่งช้ีหรือจ ำแนกออกมำได้เด่นชัด และง่ำยแก่กำรจดจ ำร ำลึกถึง โดยพิจำรณำจำก  ลักษณะเฉพำะ
ของเครื่องแต่งกำย ท้ังรูปแบบ วัสดุและสี จำกอุปกรณ์กำรแสดงต่ำงๆ จำกดนตรีท้ังเสียงดนตรีท่ีบรรเลงเป็น
หลัก วิธีบรรเลง และส ำเนียงของท่วงท ำนอง และจำกกำรแสดงโดยดูจำก องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้ำท่ี เพศ
และวัยของผู้แสดง ตลอดจนโครงสร้ำงของกำรแสดงชุดหนึ่งๆ กำรน ำตัวบ่งช้ีดังกล่ำวมำเป็นเครื่องก ำหนด
นำฏยลักษณ์ของกำรแสดงแต่ละชุด จะท ำให้กำรศึกษำนำฏศิลป์ชุดนั้นๆ เป็นไปได้ง่ำย รวดเร็วตรงประเด็น
และแม่นย ำ เอเชียเป็นทวีปท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีภูมิศำสตร์ท่ีแตกต่ำงและมีชำติพันธ์ท่ีหลำกหลำย 
เอเชียมีควำมเจริญมำช้ำนำนเป็นบ่อเกิดของอำรยธรรมส ำคัญของโลกหลำยด้ำนด้วยกันส่งผลให้เอเชียเป็น 
ดินแดนท่ีคงควำมส ำคัญในทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม มีบทบำทในหน้ำประวัติศำสตร์โลกอย่ำง  
ต่อเนื่องตรำบจนทุกวันนี้ เอเชียเป็นทวีปท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีภูมิศำสตร์ท่ีแตกต่ำงและมีชำติพันธ์   
ท่ีหลำกหลำย เอเชียมีควำมเจริญมำช้ำนำนเป็นบ่อเกิดของอำรยธรรมส ำคัญของโลกหลำยด้ำนด้วยกันส่งผลให้
เอเชียเป็น ดินแดนท่ีคงควำมส ำคัญในทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม มีบทบำทในหน้ำประวัติศำสตร์โลก
อย่ำงต่อเนื่องตรำบจนทุกวันนี้ 
 ปัจจุบันกำรเรียนนำฏศิลป์ มิได้จ ำกัดอยู่เพียงแต่วงแคบภำยในประเทศแต่เพียงเท่ำนั้น หำกแต่มีกำร
ขยำยกำรเรียนรู้และกำรศึกษำออกสู่ประเทศต่ำง ๆ กำรเรียนรู้ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงย่อมส่งผลดีต่อกำร
เตรียมพร้อมเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับคนในชำติ และเช่ือมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประชำคมอำเซียน 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ทำงด้ำนศิลปะให้กับคนภำยในภูมิภำคเดียวกัน กำรเรียนรู้ร่วมกันยังก่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจอันดีและควำมสมำนฉันท์ของผู้คนท่ีมีควำมแตกต่ำงกันออกไปด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำผ่ำนงำนศิลปะ 
ส่ิงเหล่ำนี้ถือเป็นฐำนท่ีส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนได้เป็นอย่ำงดี  
 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และทักษะกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติต่ำง ๆ 
ในประชำคมอำเซียนให้แก่เยำวชน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงได้จัดให้มี
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน โดยโครงกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นศึกษำ ถ่ำยทอด ควำมเข้ำใจ
ในนำฏศิลป์อำเซียน ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรเรียนรู้ และน ำมำบูรณำกำรใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ส ำหรับเยำวชนในด้ำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียน ร่วมถึงเป็นกำรเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้ำน
นำฏศิลป์ไทยกับประเทศอำเซียน 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียนได้ศึกษำเรียนรู้นำฏศิลป์อำเซียนร่วมกัน 
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียนได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมฝึก

ปฏิบัติจริงด้ำนนำฏศิลป์อำเซียน 
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและอำเซียน ได้แสดงกำรแสดงนำฏศิลป์ของแต่ละ

ประเทศ เพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่นำฏศิลป์อำเซียน  

กลุ่มเป้าหมาย   
 นักเรียน นักศึกษำ ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน ๓๕๐ คน 
 



 

 

๔๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
ระหว่ำงวนัท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ – ๒ เมษำยน ๒๕๖๒  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏก ำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลปอ์าเซียน คร้ังที่ ๖ 

วันที่ ๑ และ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
แถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน คร้ังที่ ๖  

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 



 

 

๔๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน คร้ังที่ ๖  
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๒   

ณ ห้องลีลาวดี ช้ัน ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 

 

 
 



 

 

๔๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 



 

 

๔๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 



 

 

๔๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
พิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ เป็นพิธีที่ดีงำม ควรยกย่อง และควรแก่กำรอนุรักษ์โดยพิธีไหว้ครูและ

ครอบครูนำฏศิลป์ไทยนับว่ำเป็นวัฒนธรรมไทยท่ีมีมำแต่สมัยโบรำณกำล กำรไหว้ครูถือเป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมอ่อนน้อมถ่อตน ควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันทุกภำคส่วนต้องมีกำรอบรมบ่มเพรำะ
และถ่ำยทอดวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยให้คงอยู่สืบไป 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อให้นักศึกษำ นักเรียน ครูและอำจำรย์ได้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทยท่ีถูกต้อง

ตำมแบบแผนของไทย 
๒. เพื่อบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์และประชำชนท่ัวไป 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ระหว่ำงวนัท่ี ๘ - ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 



 

 

๕๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

หลักการและเหตุผล 
 กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกเหนือจำกด้ำนกำรแสดงตำมขนบประเพณี ศิลปะ 
ภูมิปัญญำไทย กำรถ่ำยทอดด้ำนวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง งำนกำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแสดงเป็นอีกบทบำท
หนึ่งของส ำนักฯ ท่ีจะสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพำะของชำวจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมุ่งเน้นให้เห็น
ควำมส ำคัญของมำตรฐำนกำรแสดง กำรร ำถูกต้อง เพลงเหมำะสม กำรแต่งกำยงำม ตำมลักษณะมำตรฐำนของ
กำรแสดงโดยพิจำรณำจำกผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อศึกษำค้นคว้ำกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  
๒. เพื่อสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์กำรแสดงชุดใหม่ข้ึนเพื่อน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
๓. เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นกำรแสดงท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวของ                  

จังวัดก ำแพงเพชรเมืองมรดกโลกต่อไป 

เป้าหมายของโครงการ 
 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรแสดงชุดระบ ำชำติพันธุ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
๑. กิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ “ระบ ำชำติพันธุ์ก ำแพงเพชร” ในวันท่ี ๒,๑๕ - ๑๖ และ ๒๒ – ๒๓ 

มิถุนำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

๒. กิจกรรมวิพำกษ์กำรแสดงชุด “ระบ ำชำติพันธุ์ก ำแพงเพชร” ในวันท่ี  ๒๙  มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ณ ส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ระบ าชาติพันธุ์ก าแพงเพชร” 
 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

และหอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

  

 

 



 

 

๕๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมวิพากษ์การแสดงชุด “ระบ าชาติพันธุ์ก าแพงเพชร” 
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 



 

 

๕๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
วันเข้ำพรรษำ หมำยถึง วันท่ีพระภิกษุในพระพุทธศำสนำอธิษฐำนอยู่ประจ ำท่ี ไม่จำริกไปค้ำงแรม  

ตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ เว้นแต่มีกิจจ ำเป็น เป็นระยะเวลำ ๓ เดือนในฤดูฝน คือต้ังแรม ๑ ค่ ำ เดือน ๘  ถึง วันขึ้น 
๑๕ ค่ ำเดือน ๑๑ ซึ่งวันเข้ำพรรษำปี ๒๕๖๒ นี้ ตรงกับวันพุธท่ี ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒ และถือเป็นโอกำสดีท่ี
พุทธศำสนิกชนก็จะได้ท ำบุญรักษำศีลและช ำระจิตใจให้ผ่องใส  พอถึงวันเข้ำพรรษำก็จะไปร่วมท ำบุญตักบำตร 
ถวำยเครื่องสักกำรบูชำ ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยำสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และ
รักษำอุโบสถศีลกันท่ีวัด บำงคนอำจต้ังใจงดเว้นอบำยมุขต่ำง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรำ งดฆ่ำสัตว์ เป็นต้น 
อนึ่ง บิดำมำรดำมักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลำนของตน โดยถือกันว่ำกำรเข้ำบวชเรียนและอยู่จ ำพรรษำ    
ในระหว่ำงนี้จะได้รับอำนิสงส์อย่ำงสูง  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นถึงควำมส ำคัญจึงจัดให้มีโครงกำรท ำนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์  กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ เป็นประจ ำทุกปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมรักและห่วงแหนประเพณีแห่เทียนและถวำยเทียนพรรษำ 
๒. เพื่อเป็นกำรสืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีไทย 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษำและบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จ ำนวน ๑๒๐ คน  

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒  ณ วัดวังยำง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
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๕๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ วัดวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 



 

 

๕๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
ดนตรีไทย เป็นท้ังศำสตร์และศิลป์ ท่ีเกิดขึ้นจำกภูมิปัญญำของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะซึ่ง

เป็นท่ีภำคภูมิใจในควำมเป็นตัวของตัวเองและควำมสำมำรถของบรรพบุรุษท่ีได้คิดสร้ำงเครื่องดนตรี สร้ำงบท
เพลงต่ำงๆ ขึ้นมำอย่ำงเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ท้ังยังเป็นแบบอย่ำงท่ีได้ถ่ำยทอดต่อๆ 
กันมำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ ท้ังทำงด้ำนวิชำกำร
และด้ำนปฏิบัติดนตรีไทย   

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

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

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ ศิษย์เก่ำและประชำชนท่ัวไปได้เข้ำพิธีไหว้ครูและ 

ครอบครูดนตรีไทยอย่ำงถูกต้องตำมกระบวนกำรแบบแผนกำรเรียนดนตรีไทย 
๒. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยท่ีถูกต้อง 
๓. เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำปฏิบัติดนตรีไทยของนักศึกษำโปรแกรม 

วิชำดนตรีศึกษำ  

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

นักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ  

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
ระหว่ำงวันท่ี ๒๑ – ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 



 

 

๕๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 



 

 

๕๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 

ในปีมหำมงคลท่ีสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-  
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเจริญพระชนมำยุ ๘๖ พรรษำ วันท่ี  ๑๒  สิงหำคม  ๒๕๖๑  ซึ่งรัฐบำลได้ก ำหนดให้
วันท่ี ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชำติ  เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และพระคุณูปกำร เป็นอเนกอนันต์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ  พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ท่ีทรงมีต่อพสกนิกร และเพื่อมุ่งท่ีจะรักษำเอกลักษณ์วัฒนธรรม 

ของสถำบันครอบครัวไทยท่ีอบอุ่นด้วยควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมกตัญญูต่อบุพกำรีซึ่งเป็นท่ีช่ืนชมของอำรยประเทศ   
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 คณำจำรย์และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
วันท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

บันทึกเทปถวายพระพร เนือ่งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 

  

 

 
 

 

 

 



 

 

๕๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการประกันคุณภาพส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ว่ำกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเช่ือถือได้
ในผลผลิตทำงกำรศึกษำและมีประสิทธิภำพตำมจุดประสงค์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนประกันคุณภำพของส ำนักฯ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
๒. เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อกำรตรวจสอบกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำน  

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒  ณ หอศิลปดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการประกันคุณภาพส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

ณ หอศิลปดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

  

  
 

 

 

 



 

 

๖๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสมัมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจังหวัด
ก าแพงเพชร กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ าบ้านคลองลึก ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งธรรมชำติและแหล่งศิลปกรรมท่ีสวยงำมของท้องถิ่นอยู่

เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งกระจัดกระจำยท่ัวประเทศ โดยเฉพำะแหล่งน้ ำ แก่ง เกำะ ชำยหำด ภูเขำ ถ้ ำ น้ ำตก โป่งพุร้อน 
ซำกดึกด ำบรรพ์ ธรณีสัณฐำนและภูมิลักษณวรรณำ รวมถึงแหล่งศิลปกรรม ท่ีส ำคัญ เช่น วัดเก่ำ เจดีย์เก่ำ โบสถ์ 
หรือวิหำร สถูป ย่ำนชุมชนเก่ำ ชุมชนโบรำณ ก ำแพงเมือง-คูเมือง เป็นต้น ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งในฐำนะเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมและรักษำคุณค่ำตลอดจน คุณภำพของศิลปกรรมให้ด ำรงอยู่และมีควำมหมำย
มำกยิ่งขึ้น จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำร เจริญเติบโตของเมือง รวมถึงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวท่ีไม่ได้มี
กำรค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของกำรรองรับของพื้นท่ี  มีกำรจัดท ำแผนแต่ขำดกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ   
ขำดกำรดูแลรักษำท่ีต้องอำศัย ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ประกอบกับกำรมุ่งหวังรำยได้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเท่ียวเป็น หลัก ท ำให้ท้ังตัวแหล่งธรรมชำติและแหล่งศิลปกรรม รวมถึงส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
ของแหล่งถูก คุกคำม  สถำนกำรณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นในหลำยพื้นท่ี ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อแหล่งธรรมชำติและ
แหล่ง ศิลปกรรม รวมท้ังสภำพแวดล้อมโดยรอบ หำกส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรมถูกท ำลำยหรือ 
เส่ือมโทรมลงไป ย่อมส่งผลกระทบให้คุณภำพและคุณค่ำของศิลปกรรมด้อยลง จนหมดควำมหมำยในท่ีสุด 
และเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร หรือกำรป้องกันส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชำติและแหล่งศิลปกรรม หน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร มีหน้ำ ท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมได้รับกำรเอำใจใส่ ดูแลรักษำ 
และอนุรักษ์อย่ำงถูกต้องเหมำะสม รวมทั้งให้กำรอบรมสร้ำงจิตส ำนึกแก่ประชำชน และ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

ปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำเริ่มทวีควำมรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชำติเป็นอย่ำงยิ่ง เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีประสบปัญหำส่ิงแวดล้อมหลำย ๆ ด้ำน เช่น ทรัพยำกรธรรมชำติ
เส่ือมโทรม ปัญหำภัยธรรมชำติ และปัญหำมลพิษอันเนื่องจำกกำรใช้ทรัพยำกรท่ีไม่เหมำะสม ซึ่งสร้ำงควำม
เสียหำยแก่ประชำชนคนไทยเป็นอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ปัญหำดังกล่ำวยังเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้โลกอยู่ในสภำวะ
โลกร้อนอีกด้วยปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติเส่ือมโทรมในประเทศไทย ได้แก่ กำรตัดไม้ท ำลำยและไฟป่ำท่ีท ำให้
พื้นท่ีของทรัพยำกรป่ำไม้ลดลง ซึ่งส่งกระทบถึงทรัพยำกรดินเส่ือมโทรม เกิดภัยแล้ง ปริมำณน้ ำกินน้ ำใช้ท่ีลดลง
และยังส่งผลถึงสภำพควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ี ในยุคปัจจุบันทั่วโลกก ำลังตระหนักถึงปัญหำสภำวะโลกร้อน
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกสภำวะโลกร้อนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ท่ัวโลกก ำลังให้ควำมส ำคัญ และตระหนักถึง
กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวทุกรูปแบบกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืนเป็นวิธีกำรหนึ่งท่ีช่วย
บรรเทำปัญหำส่ิงแวดล้อมให้ลดลง แต่วิธีกำรดังกล่ำวจะเห็นผลอย่ำงมีประสิทธิภำพได้หำกมีกำรส่งเสริมใน   
ทุกภำคส่วน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรส่งเสริมเยำวชนในท้องถิ่นให้มีคุณภำพ กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์และกำรส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมแก่
เยำวชนท้องถิ่นจะเป็นตัวช่วยให้ท้องถิ่นเกิดสังคมของกำรอนุรักษ์และลดปัญหำกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
ในอนำคต 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร เห็นควำมส ำคัญของ
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์คุ้มครอง ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม จึงมุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้เห็นคุณค่ำควำมส ำคัญและกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมของท้องถิ่น พร้อมท้ังเกิดเครือข่ำยบุคลำกรกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์คุ้มครองส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ



 

 

๖๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

และศิลปกรรม เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือกันในทุกภำคส่วน เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และสำมำรถ
ขับเคล่ือนงำนไปสู่เป้ำหมำยตำมท่ีต้องกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ จังหวัดก ำแพงเพชร กิจกรรมกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำบ้ำนคลองลึก ต.ทรงธรรม อ.เมือง    
จ.ก ำแพงเพชร   

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพื่อให้เยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจของปัญหำส่ิงแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดจำกสภำวะโลกร้อน 
๒. เพื่อให้เยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ภูมิปัญญำในกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม และกระบวนกำร

สร้ำงฝำยชะลอน้ ำของบ้ำนคลองลึก ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร  
 ๓. เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชำติ ศิลปกรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดก ำแพงเพชร   

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนและนักศึกษำ จ ำนวน ๖๐ คน 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
วันท่ี ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒  ณ ฝำยชะลอน้ ำบ้ำนคลองลึก ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ ฝายชะลอน้ าบ้านคลองลึก ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 
 



 

 

๖๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร  

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

แผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญในกำรสืบค้นต ำแหน่งของมรดกวัฒนธรรมของชุมชน 
จุดอ้ำงอิงของทุกภำคส่วนในกำรระบุทรัพยำกร ทำงวัฒนธรรม อันเป็นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญของชุมชน ท ำให้
ตระหนักในเรื่องของกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม ผ่ำนกระบวนกำรในจัดกำรทำงวัฒนธรรม โดยเนื้อหำ                                                                                  
จะครอบคลุมอย่ำงครบถ้วนในเรื่องต้ังแต่พัฒนำกำร ประวัติศำสตร์ของเมือง สภำพองค์ประกอบทำงกำยภำพ 
ในปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบท่ีส ำคัญ เช่น บ้ำนเรือน พืชพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เป็นต้น ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งท่ีประกอบ
กันเป็นคุณค่ำรวมของส่ิงแวดล้อมทำงวัฒนธรรม ซึ่งถ้ำมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ไว้จะท ำให้ทรำบบริบท
ทำงสังคมในปัจจุบันและในอนำคตโดยเป็นมำตรฐำนในกำรก ำหนดทิศทำงของชุมชนนั้น ๆ ได้ 

ดังนั้นหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร เพื่อให้เยำวชนและ
ประชำชนท่ัวไปได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชนและได้รับ
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำเมืองก ำแพงเพชร  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหเ้ยำวชนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำก ำแพงเพชร 
๒. เพื่อให้เยำวชนตระหนักเห็นควำมส ำคัญของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน ๖๐ คน 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒   

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 



 

 

๖๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการวิจยัด้านศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
กำรวิจัยทำงวัฒนธรรม เป็นกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงท่ีเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

ท่ีมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและวิธีกำรท่ีน่ำเช่ือถือ โดยองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมนั้น 

สำมำรถท่ีจะน ำมำต่อยอด พัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่ำเพิ่มมำกขึ้น   

จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับอำจำรย์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเพิ่มงำนวิจัย
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชร และเป็นแหล่งข้อมูลในกำรน ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
ในรำยวิชำท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดก ำแพงเพชรอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้กับอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

เป้าหมาย 
 วิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 เดือนตุลำคม ๒๕๖๑ – มีนำคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 



 

 

๖๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 



 

 

๖๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท ารายงานประจ าปีและจดหมายข่าวส านักศิลป์ 

หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์หลักของกำรด ำเนินงำน คือ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยกำรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกำรจัดเอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี รวมถึงบทควำมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม เป็นงำนท่ีจะต้องท ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
งำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเผยแพร่งำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
๒. เพื่อเป็นกำรสรุปงำนประจ ำปีของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
 รำยงำนประจ ำปีและจดหมำยข่ำวส ำนักศิลป์ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 เดือนตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

๗๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 



 

 

๗๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

๗๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 



 

 

๗๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการก าแพงเพชรศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีส ำคัญยิ่งในควำมเป็นชำติ ชำติท่ีไร้เสียซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้ว                 
ชำตินั้นจะคงควำมเป็นชำติอยู่ไม่ได้ ชำติท่ีไร้วัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีช้ีแสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของ
บุคคล กลุ่มคน หรือชุมชน เป็นส่ิงท่ีท ำให้เห็นว่ำตนมีควำมแตกต่ำงจำกสัตว์ ช่วยให้เรำเข้ำใจส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเรำ
มองเห็น ซึ่งกำรแปลควำมหมำยของส่ิงท่ีเรำมองเห็นนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มชน ซึ่งเกิดจำกกำรเรียนรู้
และถ่ำยทอดวัฒนธรรม นอกจำกนั้นวัฒนธรรมเป็นตัวก ำหนดปัจจัย ๔ เช่น เครื่องนุ่งห่ม อำหำร ท่ีอยู่อำศัย 
กำรรักษำโรค จะเห็นได้ว่ำผู้สร้ำงวัฒนธรรมคือมนุษย์และสังคมเกิดขึ้นก็เพรำะมนุษย์ วัฒนธรรมกับสังคม                  
จึงเป็นส่ิงคู่กัน โดยแต่ละสังคมย่อมมีวัฒนธรรมและหำกสังคมมีขนำดใหญ่หรือมีควำมซับซ้อนมำกเพียงใด 
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมมักจะมีมำกขึ้นเพียงใดนั้นวัฒนธรรมต่ำง ๆ ของแต่ละสังคมอำจเหมือนหรือ
ต่ำงกัน สืบเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมเช่ือ เช้ือชำติ ศำสนำและถิ่นที่อยู่  

จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท ำโครงกำรก ำแพงเพชรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมในงำนศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๒. เพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

เป้าหมาย 
 รำยงำนประจ ำปีและจดหมำยข่ำวส ำนักศิลป์ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 เดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

๗๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
 วำรสำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่ือกลำงในกำรรวบรวมและเผยแพร่ควำมรู้ กำรศึกษำค้นคว้ำ 
งำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ แขนง เพื่อเผยแพร่
ต่อผู้อ่ำนท้ังนักวิชำกำรและสำธำรณชนท่ัวไป  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเป็นพื้นท่ี   
ในกำรรวบรวมและถ่ำยทอดศิลปะและวัฒนธรรมผ่ำนทำงส่ือวำรสำรอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีได้อ่ำนและ
วงกำรกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม
กำรต่อยอดกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและอนุรักษ์สืบสำนมรดกทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเผยแพร่บทควำมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. เพื่อเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบทควำมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมมำกยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย 
 กำรจัดท ำวำรสำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ระหว่ำงวนัท่ี ๑ มกรำคม – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

๗๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ งานมุทิตาจิต ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย 

ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
๒ ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับพระพรหมมุนี ประธานในการประชุมพระสังฆาธกิาร 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๓ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ พิธีบ าเพญ็กุศลท าบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔ ๒๓ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ “กล้วยไข่เกมส”์ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๖ ๒๓ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒ การแสดง แสง สี เสียง “น้ าเพียงฟ้า ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก” 
ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๗ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ การประชุมเรื่อง “การสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๘ ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ การประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน กลุ่ม ๔ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๙ ๑๒ – ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ การแสดงละครเวที เรื่อง "แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล" 
ณ หอศิลปดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร  
ณ บริเวณหน้ำวัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร 

๑๑ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมการจัดท าข้อเสนอโครงการ (Project – Based) 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๒ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ บันทึกเทปถวายพระพร เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 

๑๓ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรม "การน าเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 
๒๐๑๙" 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๔  
๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 

 
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ 

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเทิดพระเกียรติ 
- ประชุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ 
  ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- ประชุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ 
  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- ประชุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๓ 
  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- โครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๕ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 

 

๗๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๖ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๑๗ ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ การแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์ 

ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
๑๘ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๒ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๙ ๔ ก.ย. ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์  
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ครั้งที่ ๑   
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๐ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์  
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ครั้งที่ ๒   
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานมุทิตาจิต ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดงำนมุทิตำจิต 
ร้อยควำมรัก ถักทอใจ สำนสำยใย “มุทิตำ หัตถศิลป์ ถิ่นชำกังรำว” ดร.รุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์ ครูศิลป์  
แผ่นดินสยำม เนื่องในเกษียณอำยุรำชกำร ปี ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ซึ่งผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มำร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย 

 

 
 



 

 

๘๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับพระพรหมมุนี ประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำต้อนรับพระพรหมมุนี ประธำนในกำรประชุมพระสังฆำธิกำร 
ภำค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) ประกอบด้วยคณะสงฆ์ ๗ จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตำก และจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุม 
ทีปังรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปัจจุบันพระพรหมมุนีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำร
สภำกำรศึกษำ กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ำคณะภำค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต) รักษำกำรเจ้ำคณะภำค ๔-๕-๖-๗ 
(ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนำมหลวง รองแม่กองงำนพระธรรมทูต หัวหน้ำพระธรรมทูตสำยท่ี ๗ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส 
วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำมรำชวรวิหำร และเลขำนุกำรสมเด็จพระสังฆรำช 

 
 



 

 

๘๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีบ าเพ็ญกุศลท าบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตรถวำยเป็น               
พระรำชกุศล พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคต 
ครบรอบ ๒ ปี  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เวลำ ๐๗.๓๐ น. เป็นพิธีสงฆ์ โดยมี   
พระโสภณคณำภรณ์ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นประธำนพิธีฝ่ำยบรรพชิต และรองศำสตรำจำรย์  
ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนฝ่ำยฆรำวำส เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
พิธีท ำบุญใส่บำตรพระสงฆ์ จ ำนวน ๑๐ รูป โดยมี คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ีและนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ผู้แทนจำกหน่วยงำนรำชกำร นักเรียน รวมถึงประชำชนท่ัวไปเข้ำร่วมใส่บำตร
ในครั้งนี้ด้วย 

 
 
 



 

 

๘๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คร้ังที่ ๓๑ “กล้วยไข่เกมส์” ระหว่างวันที่                
๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยฯ จัดกำรแสดง
ในวันท่ี ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงในพิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำในครั้งนี้  ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพชร    

 

 



 

 

๘๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

และในวันท่ี ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดชุดกำรแสดง “ร ำกลองยำว”                  
เพื่อแสดงในพิธีปิดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ “กล้วยไข่เกมส์” และ                   
พิธีรับมอบธงโดยครั้งต่อไปเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เป็นเจ้ำภำพกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย              
รำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ "กำสะลองค ำเกมส์" ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง               
และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ควบคุมกำรแสดงโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในเวลำ ๑๐.๑๙ น. 
ประธำนในพิธีโดย นำยเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และ
เปิดกรวยถวำยสักกำระ รัชกำลท่ี ๑๐ พร้อมกล่ำวเปิดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๕๐ น. 
ประธำนในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ
และบริกำรวิชำกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
ผู้บริหำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมแจกของให้กับเด็กๆ ท่ีเข้ำมำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

 
 
 
 



 

 

๘๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การแสดง แสง สี เสียง “น้ าเพียงฟ้า ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดกำรแสดง                   
แสง สี เสียง “น้ ำเพียงฟ้ำ ก ำแพงเพชรเมืองมรดกโลก” ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
ประธำนกำรแสดงโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   
ท่ีปรึกษำกำรแสดงโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร อ ำนวยกำรแสดงโดย ดร.ทองค ำ ตินะลำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค
ก ำแพงเพชร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นักแสดงโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 
นักเรียนและผู้ปกครองชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และศิษย์เก่ำชมรมศิลปะกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร สร้ำงสรรค์กำรแสดงเรื่องและบทโดย ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์                            
ครูเช่ียวชำญแผนกคหกรรมศำสตร์ หัวหน้ำศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร ก ำกับกำรแสดงโดย 
ศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร และนำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๘๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ การประชุมเ ร่ือง “การสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์                     
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดกำรประชุมเรื่อง “กำรสร้ำง
อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก” โดยมี                     
พระโสภณคณำภรณ์ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นประธำนกำรประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย 
นำยไพโรจน์ แก้วแดง และนำยเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร รองศำตรำจำรย์  ดร.สุวิทย์ 
วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ผู้บริหำร บุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรหน่วยงำนต่ำงๆ 

 
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ การประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน      
กลุ่ม ๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดกำรประชุมหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๔ ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธำนี จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงบประมำณ ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 การแสดงละครเวที เร่ือง "แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ ร่วมกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมเชียร์หลีดด้ิง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมจัดละครเวที เรื่อง "แม่นำคพระโขนง เดอะมิวสิคัล" ต้ังแต่เวลำ ๑๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไปของทุกวัน  ณ หอศิลปดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี                      
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชกัฏก ำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธำน
ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปรียำนุช พรหมภำสิต รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร และ      
คณะผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร รวมถึงครู นักเรียน โรงเรียนภำยในจังหวัด
ก ำแพงเพชร ได้ร่วมรับชมละครเวทีในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 
 
 
 



 

 

๘๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระ
นคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมกับ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร                      
โดย ดร.รุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์ ครูเช่ียวชำญแผนกคหกรรมศำสตร์ หัวหน้ำศูนย์บริรักษ์ไทย ร่วมจัดโต๊ะหมู่
ประดิษฐำนตรำสัญลักษณ์พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก และเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทในกำรเสด็จ                       
พระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงสถลมำรค เนื่องในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก                  
ณ บริเวณหน้ำวัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 



 

 

๙๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประชุมการจัดท าข้อเสนอโครงการ (Project – Based)                           
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Project - Based) 
ตำมแผนพัฒนำพื้นท่ีภำคเหนือ : ประเด็นกำรพัฒนำมรดกโลกภำคเหนือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔            
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ ให้เกียรติเป็นประธำนกล่ำวเปิดกำร
ประชุมในครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทป
ถวำยพระพร เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ                        
พระบรมรำชินี วันท่ี ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ณ ห้องแสดงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 
 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรม "การน าเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & 
Good Practice ๒๐๑๙" ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักบริกำร
วิชำกำรและจัดหำรำยได้ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จัดกิจกรรม "กำรน ำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี Innovation & Good Practice ๒๐๑๙"  
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร                           
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร เป็นประธำนในพิธี  และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นผู้กล่ำวรำยงำน 

 



 

 

๙๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประชุมการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
เทิดพระเกียรติ คร้ังที่ ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมด ำเนินงำนโครงกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ ครั้งท่ี ๑ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี บรมรำชภิเษก  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชุมการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
เทิดพระเกียรติ คร้ังที่ ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมด ำเนินงำนโครงกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ ครั้งท่ี ๒ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี บรมรำชภิเษก  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำน
ในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
เทิดพระเกียรติ คร้ังที่ ๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมด ำเนินงำนโครงกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ ครั้งท่ี ๓ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี บรมรำชภิเษก  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 



 

 

๙๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเทิดพระเกียรติ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก และเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติและร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ      
ท่ีทรงมีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ัวประเทศ และพสกนิกรชำวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีท่ีมีต่อ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ส ำหรับกิจกรรมเทิดพระเกียรติดังกล่ำว ประกอบด้วย เวลำ ๐๘.๔๐ น. 
พิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ สำมเณร จ ำนวน ๖๘ รูป  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุม    
ทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมท้ังท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ร่วมกับ คณะผู้บริหำร 
คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำช้ันปีท่ี ๔ เวลำ ๐๙.๕๐ น. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน ๒,๐๖๘ ต้น 
ณ บริเวณริมรั้วมหำวิทยำลัย ถนนเรียบคลองด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย และพื้นท่ีฝ่ังตรงข้ำมคลองด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย 
โดย นักศึกษำช้ันปีท่ี ๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เวลำ ๑๐.๐๐ น. พิธีถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ
ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก และเนื่องในโอกำสมหำมงคล เฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมีกำรแสดงชุด 
ร ำฉุยฉำยถวำยพระพร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และกิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัย  รำชภัฏก ำแพงเพชร จ ำนวน ๒,๐๐๐ คน เป็นตัวอักษร เลข ๑๐ เพื่อส่ือถึงในหลวงรัชกำลท่ี ๑๐ 
และตำมด้วยตัวอักษร ทรงพระเจริญ มรภ.กพ 

 

 
 
 
 



 

 

๙๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยกำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ คือ กำรประกำศตนของผู้แสดงว่ำ
เป็นผู้นับถือพระพุทธศำสนำ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นส่ิงสูงสุดและเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึกของตน 

 

 



 

 

๙๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ 
คร้ังที่ ๑๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมจัดงำนกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ ครั้งท่ี ๑๐  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร      
โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำน  
ในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ การแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดกำรแสดงมุทิตำสักกำระ พระโสภณคณำภรณ์  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีมหำมงคล เฉลิมพระ-ชนมพรรษำ วันท่ี ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ พระบำทสมเด็จ-
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนเล่ือนสมณศักด์ิให้ พระโสภณคณำภรณ์                      
เป็นพระรำชำคณะช้ันรำช ในรำชทินนำมท่ี พระรำชญำณปรีชำ 

 

 
 



 

 

๙๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก                 
เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดกำรแสดงนำฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวมรดก
โลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชำติ  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร กล่ำวรำยงำนโครงกำร โดย ว่ำท่ีร้อยตรี ฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม หัวหน้ำฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม วิทยำลัย                
นำฏศิลปสุโขทัย กล่ำวเปิดโครงกำร โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร โดยกิจกรรมประกอบด้วย กำรบรรเลงดนตรีร่วมสมัย จำก วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย และ
นักแสดง จำกภำพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”กำรแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์ ตอน ครุฑยุดนำค และกำรแสดงโขน 
เรื่องรำมเกียรต์ิ ตอน "ยักษิณียุยง อสุรพงศ์มั่นสุจริต พระจักรกฤษปรำบมำร" จำก ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี วิทยำลัยนำฏศิลปศำลำยำ และเยำวชนชุมนุมนำฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 



 

 

๙๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการพิธีวางศิลาฤกษ์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรพิธีวำงศิลำฤกษ์ก่อสร้ำงอำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฑรำชเจ้ำ                  
กรมหลวงวชิรญำณสังวร ครั้งท่ี ๑  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร นำยเทวัญ หุตะเสวี เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

  

  
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการพิธีวางศิลาฤกษ์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรพิธีวำงศิลำฤกษ์ก่อสร้ำงอำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ                 
กรมหลวงวชิรญำณสังวร ครั้งท่ี ๒  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
 
 

  
 



 

 

๙๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้าร่วมกับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๓ ต.ค. ๒๕๖๑ เข้ารับโล่รางวัลในงานพิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”  

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 
๒ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมการวางแผนการด าเนินงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๓ ๒๑ – ๒๘ ต.ค. 

๒๕๖๑ 
งาน The ๘th Sichuan National Minority Arts Festival 
ณ เมืองอี้ปิน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน 

๔ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรม True move Cover Dance "ทรูมูฟ เอช เต้นแรงถึงใจ ใครๆก็ใช้ทรู" 
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์กำรค้ำ Robinson Lifestyle Kamphaengphet 

๕ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๑ การประชุมเตรียมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ  
ณ ห้องประชุมสภำ ชั้น ๓ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษำฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

๖ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑ งานกฐินพระราชทาน  
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๗ ๑๘ – ๑๙ พ.ย. 
๒๕๖๑ 

กิจกรรมมนต์เสน่ห์สายใย ผ้าไทยสี่ภาค 
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์กำรค้ำ Robinson Lifestyle Kamphaengphet 

๘ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๕  
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙ ๒๓ – ๒๔ พ.ย. 
๒๕๖๑ 

งานราชภัฏลอยกระทง 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เข้ารับเกียรติบัตรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑ ๑ – ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ การแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ ๑๔ 
ณ ศำลำดนตรีสุริยเทพ มหำวิทยำลัยรังสิต กรุงเทพฯ 

๑๒ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ประชุมหารือเก่ียวกับกิจกรรมการแสดง แสง-ส-ีเสียง ในงานประเพณี  
"นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมเล็ก หน้ำห้องผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

๑๓ ๓ – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เทศกาลกินก๋วยเต๋ียวเที่ยวเมืองก าแพง ครั้งที่ ๑๙ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๔ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ พิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ 
ณ ธงชำติ หน้ำอำคำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ (อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
หลังเก่ำ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๕ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับนางสาวชิสา วิเศษกุล หรือน้องอิงค์ 
ณ โรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๖ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๗ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ งานเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๘ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ ประชุมหารือเก่ียวกับกิจกรรมการแสดง แสง-ส-ีเสียง ในงานประเพณี "นบพระ –  
เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 



 

 

๙๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๙ ๓ ม.ค. ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ เน่ืองในงานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และ

งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๐ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ ฝึกซ้อมการแสดงของสถาบันศึกษากลุ่มภาคเหนือ 
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

๒๑ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ พิธีเปิดงาน และการจัดการแสดง แสง-สี-เสียง     
เน่ืองในงานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๒๒ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ ประชุมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร 

๒๓ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ งานกีฬา สอข. เเละ สจบ. "รวมใจเกมส์" ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ อำคำรกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๔ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ “วันพ่อขุนราม ค าแหงมหาราช” 
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๕ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๖ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ ประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ ๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรสิริวรปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

๒๗ ๒ – ๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๙  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ จงัหวัดบุรีรัมย์ 

๒๘ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด 
ณ ห้องกำสะลอง ชั้น ๒ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๙ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

๓๐ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 

๓๑ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ แถลงข่าวการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม จงัหวัดก ำแพงเพชร 

๓๒ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ โครงการถนนวัฒนธรรม "วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม" 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๓ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เน่ืองในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงาน
กาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๓๔ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ พิธีเปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๕ ๒๐ – ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ การแสดงบนเวทีกลาง ในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าป ี๒๕๖๒ 
ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๐๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๓๖ ๒๒ – ๒๔ ก.พ. 

๒๕๖๒ 
กิจกรรม “ลานเล่นเพลงเมืองก าแพงเพชร” งานประเพณี"นบพระ-เล่นเพลง และ 
งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณวัดพระธำตุ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๓๗ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 
ณ โรงละครแหง่ชำติ กรุงเทพมหำนคร 

๓๘ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ การประชุมเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๓๙ ๑๔ – ๒๐ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

งาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๐ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ณ ห้องประชุมธ ำมรงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๑ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ โครงการอบรมเรื่อง การเสริมสรา้งวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต
ต่อต้านการทุจริตองค์กร 
ณ ห้องลีลำวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๒ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชัน้ ๓ ศำลำกลำงจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

๔๓ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ การประชุมคณะท างานฝ่ายสถานที่ และพิธีการจัดท าน้ าอภเิษกของจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๔๔ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ พิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ณ ห้องลีลำวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๕ ๖ – ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ งาน OHtop! Creative & Culture 
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์กำรค้ำ Robinson Lifestyle Kamphaengphet 

๔๖ ๘ – ๙ เม.ย. ๒๕๖๒ พิธีท าน้ าอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก 
ณ พระอุโบสถ วัดคูยำง พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๗ ๑๔ – ๑๕ เม.ย. 
๒๕๖๒ 

งานสาดสุขหรรษา ย้อนกรุงเก่าอโยธยา 
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์กำรค้ำ Robinson Lifestyle Kamphaengphet 

๔๘ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ งานสงกรานต์ราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ มหำวิทยำลันรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๙ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดท าข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔" 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

๕๐ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ อบรมการสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้ 
ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น ๒ อำคำร ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๑ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ ๖ 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๕๒ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ น าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๓ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

 
 



 

 

๑๐๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๕๔ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรม ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
๕๕ ๔ – ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๕ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
๕๖ ๗ , ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมการจัดมหรสพสมโภช เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก 

ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 
๕๗ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ งาน STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน 

ณ ศูนย์กำรค้ำ Robinson Lifestyle Kamphaengphet ชั้น ๑  
๕๘ ๑๔ – ๑๕ พ.ค. 

๒๕๖๒ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๙ ๑๖ – ๑๗ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนอตามแนวทางการพัฒนาพื้นทีภ่าคเหนือของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 
ณ ห้องประชุมอินทนิล ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

๖๐ ๒๓ – ๒๕ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมทรำยมณี โรงแรม Long Beach Garden & Spa จังหวัดชลบรุ ี

๖๑ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ งานมหรสพสมโภช เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธิีบรมราชาภิเษก จังหวัด
ก าแพงเพชร 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๒ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๓ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรือ่ง การจัดท าระบบฐานข้อมูลและกรอบการ
ออกแบบเว็บไซต์ 
ณ ห้องอุทัยธำนี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

๖๔ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๕ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ พิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ การอบรมมารยาทไทยให้กับนักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๗ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ พิธีรับเข็มตราพระราชลญัจกร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๘ ๒ ก.ค. ๒๕๖๒  บันทึกเทปร าถวายพระพรชัยมงคล 
ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 

๖๙ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการนานาชาติองค์กรสภาดนตรีโลก ครั้งที่ ๔๕ 
ณ หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร 

๗๐ ๑๒ – ๑๔ ก.ค. 
๒๕๖๒ 

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการตัวแทนภาค ี
ณ โรงแรมเทวรำช จงัหวัดน่ำน 

๗๑ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
 



 

 

๑๐๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๗๒ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ สผ. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 
๗๓ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินการการขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียว 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๗๔ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย            
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๕ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ การประชุมรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๖ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๗ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ งาน Kpru For Community 
ณ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๗๘ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ ลำนหน้ำพระพิฆเณศวร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๙ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๐ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและโครงการลดใช้พลังงาน 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๑ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๒ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ ลำนอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๘๓ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๒ การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

๘๔ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการจัดโครงการนิทรรศการ และการเสวนา ๑๑๓ ปี 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๕ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ “นิทรรศการ เสวนา ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นก าแพงเพชร” 
ณ หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๖ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างความตระหนักการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมฯ  
ณ ห้องเรียน ชั้น ๓ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๗ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมการประกวด Freshy KPRU ๒๐๑๙ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๘ ๒ ก.ย. ๒๕๖๒ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด าเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๙ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 



 

 

๑๐๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๙๐ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ การประชุมสร้างความเขา้ใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ณ ห้องประชุมดำวเรือง ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๑ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ การประชุมเครือข่ายทอ่งเที่ยวและความปลอดภัย จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ โรงแรมพีพำรำไดซ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๙๒ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ การประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อำคำร A ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม   

๙๓ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ท าคุณประโยชน์ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๔ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๕ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข ่และของดีเมืองก าแพง”  
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณลำนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๙๖ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ พิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย-กลว้ยไข่ และของดีเมอืงก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณลำนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เข้ารับโล่รางวัลในงานพิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ประธำนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำรับโล่รำงวัลในงำน
พิธีมอบโล่รำงวัล “วัฒนคุณำธร” โดยชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ประเภทกลุ่มบุคคล และนำงสำวมทนำลัย  
อ่อนกล้ำ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ประเภทเด็กหรือเยำวชน  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 

 

 
 วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมการวางแผนการด าเนินงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเตรียมกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน โครงกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ในควำมร่วมมือระหว่ำงจังหวัดก ำแพงเพชร  
กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๙ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยมีนำยไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี ้

 



 

 

๑๐๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 งาน The ๘th Sichuan National Minority Arts Festival ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจำกกรมวัฒนธรรม มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เข้ำร่วมแสดงในงำน The ๘th 
Sichuan National Minority Arts Festival  ณ เมืองอี้ปิน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน โดยนักแสดงท่ีร่วมแสดง
เป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และควบคุมกำรแสดงโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำร
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ อำจำรย์สำยสุนีย์  ผำสุขคีรี อำจำรย์กลุ่มวิชำนำฏศิลป์และ
กำรละคร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำร                   
ส ำนักศิลปะฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 



 

 

๑๐๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม True move Cover Dance "ทรูมูฟ เอช เต้นแรงถึงใจ ใครๆ
ก็ใช้ทรู" ทีม Perfect Skills ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรม True move 
Cover Dance "ทรูมูฟ เอช เต้นแรงถึงใจ ใครๆก็ใช้ทรู " เฟ้นหำสุดยอดทีมแดนซ์  จังหวัดก ำแพงเพชร                        
ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ ศูนย์กำรค้ำ Robinson Lifestyle Kamphaengphet โดยทีม Perfect Skills ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศ พร้อมรับเงินรำงวัล ๕,๐๐๐ บำท ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดโดยศูนย์กำรค้ำ Robinson Lifestyle 
Kamphaengphet ร่วมกับ True move 

 

 
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ศุภโชคชัย  นันทศรี และอำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ                            
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเตรียมงำนกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ เครือข่ำย
ศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๙  ณ ห้องประชุมสภำ ช้ัน ๓ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ    
๕๐ พรรษำฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 



 

 

๑๐๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานกฐินพระราชทาน บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ เขตก ำแพงเพชร-ตำก จัดงำน
กฐินพระรำชทำน โดยขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดชุดกำรแสดงเพื่อร่วมขบวนแห่                
ผ้ำกฐินพระรำชทำนไปยัง  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 
 



 

 

๑๐๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กิจกรรมมนต์เสน่ห์สายใย ผ้าไทยสี่ภาค ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์กำรค้ำ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดกำรแสดง
ในชุด “ระบ ำส่ีภำค” ในกิจกรรมมนต์เสน่ห์สำยใย ผ้ำไทยส่ีภำค  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ ศูนย์กำรค้ำ                        
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ก ำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ ๑๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรฯ ร่วมพิธีเปิดงำน
รำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๕ "เปิดประตูสู่อำชีพในฝัน"  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุม                        
ทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมจัดชุดกำรแสดงในพิธีเปิดงำนฯ โดย ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
  
 
 



 

 

๑๐๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานราชภัฏลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ                      
ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กรรมกำรตัดสินกำรประกวดในงำนรำชภัฏ        
ลอยกระทง "ลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบ ไร้โฟม ๒๕๖๑"  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร   
 โดยวันท่ี ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เป็นกำรประกวดกระทงดอกไม้ใบตองสดและกระทงประดับไฟ     
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ                 
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

 
- กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง โดย อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำร              

ฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

 
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เป็นกำรประกวดเทพบุตรเทพธิดำรำชภัฏลอยกระทง โดย อำจำรย์

วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยศิลปกรรมและภูมิทัศน์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
  



 

 

๑๑๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้ารับเกียรติบัตรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม        
เวลำ ๑๐.๐๐ น. อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำรับเกียรติบัตรผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร                  
โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร นำยเชำวลิตร แสงอุทัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร 

 
การแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑                   

ชมรมเชียร์ลีดด้ิง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๔  
ณ ศำลำดนตรีสุริยเทพ มหำวิทยำลัยรังสิต กรุงเทพฯ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ                  
สยำมบรมรำชกุมำรี ถ้วยพระรำชทำน พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ โดยทำง
ชมรมฯ ได้ผลคะแนนรวมเป็นอับดับ ๒ ของประเทศ จำกผลกำรแข่งขันดังนี้ 

๑. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading All Star 
๒. รำงวัลอันดับท่ี ๔ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading Mix ทีม A (ทีม ๑๖ คน) 
๓. รำงวัลอันดับท่ี ๖ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading Mix ทีม B (ทีม ๑๖ คน) 
๔. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading double (ต่อตัวคู่) ทีม A  
๕. รำงวัลอันดับท่ี ๖ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading double (ต่อตัวคู่) ทีม B  
๖. รำงวัลอันดับท่ี ๗ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading Small Group (ต่อตัวกลุ่ม) ทีม A  
๗. รำงวัลอันดับ ๘ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading Small Group (ต่อตัวกลุ่ม) ทีม B  
๘. รำงวัลอันดับท่ี ๙ กำรแข่งขันประเภท Individual solo ทีม B 
๙. รำงวัลอันดับท่ี ๑๑ กำรแข่งขันประเภท Individual solo ทีม A 
๑๐. รำงวัลอันดับท่ี ๑๐ กำรแข่งขันประเภท Cheer Dance Double (เต้นปอมคู่) ทีม B  
๑๑. รำงวัลอันดับท่ี ๘ กำรแข่งขันประเภท Cheer Dance Double (เต้นปอมคู่) ทีม A  
๑๒. รำงวัลอันดับท่ี ๕ กำรแข่งขันประเภท Cheer Dance (เต้นปอมทีม) 
๑๓. รำงวัลพิเศษ Spirit Can Drive 

 



 

 

๑๑๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมหารือเก่ียวกับกิจกรรมการแสดง แสง-สี-เสียง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับกิจกรรม                 
กำรแสดง แสง-สี-เสียง ในงำนประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเล็ก หน้ำห้องผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยมีนำยเชำวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
เทศกาลกินก๋วยเต๋ียวเที่ยวเมืองก าแพง คร้ังที่ ๑๙ ประจ าปี ๒๕๖๑ หอกำรค้ำจังหวัดก ำแพงเพชร 

ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำล
กินก๋วยเต๋ียวเท่ียวเมืองก ำแพง ครั้งท่ี ๑๙ ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน                  
ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร    

โดยวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ เป็นกำรแสดงในพิธีเปิดมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำนฯ ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด 
“ร ำกลองยำว” และวันท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ กำรแสดงบนเวทีในงำนมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำนฯ ซึ่งจัดกำรแสดง
ในชุด “ร ำส่ีภำค” โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  

 

  



 

 

๑๑๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ 
ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และบุคลำกร เข้ำร่วมพิธีเคำรพธงชำติ 
และร้องเพลงชำติ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑  ณ ธงชำติ หน้ำอำคำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้ (อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหลังเก่ำ) 

 
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับนางสาวชิสา วิเศษกุล หรือน้องอิงค์ ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและ
กีฬำจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแสดงต้อนรับ                   
นำงสำวชิสำ วิเศษกุล หรือน้องอิงค์  ณ โรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีได้รับฉำยำจำกชำวจีน
ว่ำเป็น "เต้ิง ล่ี จวิน" กลับชำติมำเกิด ซึ่งได้สร้ำงช่ือเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จักของชำวจีน โดยจัด    
กำรแสดงในชุด "ระบ ำรวมเผ่ำชำวเขำ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 
 



 

 

๑๑๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   
ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และบุคลำกร ร่วมต้อนรับ
พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำตรวจเยี่ยมและติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร         
เพื่อสนองพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร          
มำถ่ำยทอดสู่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย รวมถึงเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นระยำว ๒๐ ปี และรับฟังกำรบรรยำยในกำรตรวจเยี่ยมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นของ      
พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

 

 

 
  
 
 

 



 

 

๑๑๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คร้ังที่ ๓๑
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมเชียร์ลีดด้ิง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำนเล้ียงต้อนรับทัพนักกีฬำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ “กล้วยไข่เกมส์”  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมหารือเก่ียวกับกิจกรรมการแสดง แสง-สี-เสียง ในงานประเพณี 
"นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                  
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมหำรือเกี่ยวกับ                
กำรแสดง แสง-สี-เสียง ในงำนประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมี                   
นำยไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนกำรประชุม   

 
วันที่  ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ เนื่องในงานประเพณี                

"นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                     
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร                
ฝ่ำยจัดขบวนแห่ เนื่องในงำนประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.
๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๑๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ฝึกซ้อมการแสดงของสถาบันศึกษากลุ่มภาคเหนือ นักศึกษำชมรม
ศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมฝึกซ้อมกำรแสดงของสถำบันศึกษำกลุ่มภำคเหนือ  
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง เพื่อแสดงในงำน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๙ ซึ่งจะจัดขึ้น  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำมำตรฐำน
กำรศึกษำของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏด้ำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ครั้งท่ี ๑  ณ มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร 

 

 
 
 
 
 



 

 

๑๑๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ พิธีเปิดงาน และการจัดการแสดง                  
แสง-สี-เสียง เนื่องในงานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีพิธีเปิดงำนและกำรจัดกำรแสดงแสง-สี-เสียง เนื่องในงำนประเพณี 
"นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี               
ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ งานกีฬา สอข. เ เละ สจบ. "รวมใจเกมส์" ประจ าปี ๒๕๖๒                       

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมงำนกีฬำ สอข. เเละ สจบ. "รวมใจเกมส์" ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ อำคำรกีฬำ
ในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และงำนเล้ียงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ "พันผูกและผูกพัน มนต์รัก KPRU 
มนต์รักลูกทุ่ง"  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 



 

 

๑๑๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ “วันพ่อขุนราม ค าแหงมหาราช” พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดท ำพำนดอกไม้สด                        
โดยตัวแทนนักศึกษำ นำยนเรศ  ยิ้มโรจน์ และนำงสำวพิทยำรัตน์  ทองวิเศษ โปรแกรมวิชำภำษำไทย                       
คณะครุศำสตร์ เป็นผู้เชิญพำนดอกไม้สดให้กับรองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ รองอธิกำรบดี                          
ฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในวัน “พ่อขุนรำม ค ำแหงมหำรำช”                      
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ คร้ังที่ ๙ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำน และนำงสำวจีรวรรณ  
ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุมเพื่อ เตรียมงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติฯ ครั้งท่ี ๙              
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ อำคำรสิริวรปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 



 

 

๑๑๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะ                   
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๑๙ “สืบสำน
วัฒนธรรมนำฏลีลำ เฉลิมพระเกียรติพระรำชำแห่งแผ่นดิน”  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 



 

 

๑๑๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทาง
การตลาด ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรเพิ่มช่องทำง
กำรตลำด  ณ ห้องกำสะลอง ช้ัน ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี       
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในพิธี 

 
 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คร้ังที่ ๓๒ ประจ าปี ๒๕๖๒   
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมแสดงในงำน
แผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ครั้งท่ี ๓๒ ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี โดยจัดกำรแสดงในชุด “ส่ือศิลป์ร่วมสมัย” 

 

 
  
 
 
 



 

 

๑๒๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณ ี“นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด
จังหวัดก าแพงเพชร” ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดก ำแพงเพชรขอรับกำรสนับสนุน                   
ชุดกำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และ
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก                 
ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ร ำพุทธบูชำ” โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร   

 
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แถลงข่าวการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด
จังหวัดก าแพงเพชร” ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดก ำแพงเพชรขอรับกำรสนับสนุน                      
ชุดกำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแถลงข่ำวกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร”  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดง 
ในชุด “ระบ ำชำกังรำว” โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร   

 

 
  



 

 

๑๒๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการถนนวัฒนธรรม "วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม" องค์กำรบริหำร
นักศึกษำ ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดโครงกำรถนนวัฒนธรรม "วันรำชภัฏ ถนนวัฒนธรรม"  ณ บริเวณลำนหน้ำ
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นักแสดงโดย นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมท้ังขอควำมอนุเครำะห์กรรมกำรตัดสินกำรประกวดดังนี้ 
  - กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ อำจำรย์อำชัญญำ  ศรีวรรธนศิลป์ อำจำรย์ประจ ำฝ่ำยบริหำร
และประกันคุณภำพ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมกำรกำรตัดสินในกำรประกวด  

- กำรประกวดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี                          
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ และอำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยศิลปกรรมและภูมิทัศน์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมกำรกำรตัดสินในกำรประกวด  

 

 

 



 

 

๑๒๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เนื่องในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง 
และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำม
อนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เนื่องในงำน
ประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ วัดพระแก้ว อุทยำน
ประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงชุด “ร ำบวงสรวง” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์                    
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร บรรเลงดนตรีโดย อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำย
และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ             
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 
  
 
 
 



 

 

๑๒๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีเปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมแสดงในพิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-              
เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำ               
กำรประถมศึกษำ ช้ันปีท่ี ๓ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์                      
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และเครือข่ำยศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ ๑. นักเรียนโรงเรียนวังแขม
วิทยำคม ๒. นักเรียนโรงเรียนพิไกรพิทยำ ๓. นักเรียนโรงเรียนลำนกระบือวิทยำ และ ๔. นักเรียนโรงเรียน             
ทุ่งทรำยวิทยำ รวม ๖๕ คน 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

๑๒๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 การแสดงบนเวทีกลาง ในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันท่ี ๒๐ – ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำก
จังหวัดก ำแพงเพชร ให้จัดกำรแสดงบนเวทีกลำงในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัด
ก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร โดยวันท่ี 
๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นกำรแสดงของนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง และนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพ
ทำงศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และวันท่ี ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นกำรแสดงของ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๒๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กิจกรรม “ลานเล่นเพลงเมืองก าแพงเพชร” งานประเพณี"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด
จังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำรท่องเท่ียว                           
แห่งประเทศไทย (ททท.) ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในกิจกรรม 
“ลำนเล่นเพลงเมืองก ำแพงเพชร” งำนประเพณี"นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" 
ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณวัดพระธำตุ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร นักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนใต้ร่มพระบำรมี 
๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์  ณ โรงละครแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว และ 
ระบ ำรวมเผ่ำชำวเขำ” โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ การประชุมเร่ืองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  ผู้อ ำนวยกำร                
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุม
เรื่องมรดกทำงวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 

 



 

 

๑๒๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำน OTOP ภูมิภำค จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๒                   
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 

 

 



 

 

๑๒๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให ้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เ ช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน                           
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเพื่อก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนตำมโครงกำรอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์”  ณ ห้องประชุม
ธ ำมรงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการอบรมเร่ือง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม                    
ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้                       
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหำร                   
และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเรื่อง กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่ำนิยม 
ควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กร  ณ ห้องลีลำวดี ช้ัน ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๑๒๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร นำงชนิกำ     
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อหำรือ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย จังหวัดก ำแพงเพชร และแนวทำง              
กำรงำน/โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
ก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะท างานฝ่ายสถานที่ และพิธีการจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับ
มอบหมำยจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยสถำนท่ี และพิธีกำร
จัดท ำน้ ำอภิเษกของจังหวัดก ำแพงเพชร ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดชุดกำรแสดง “ระบ ำชำกังรำว” เพื่อแสดงในพิธีเปิดโครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ณ ห้องลีลำวดี ช้ัน ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๓๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 งาน OHtop! Creative & Culture ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดง               
ในพิธีเปิดงำน OHtop! Creative & Culture “วิถีชีวิต วิถี Otop คิดดี ท ำได้”  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ 
ศูนย์กำรค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดง  ในชุด “ระบ ำ ๔ ภำค” โดยนักแสดงเป็นนักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงแพชร 

 
 พิธีท าน้ าอภิเษกและพิธี เวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดก ำแพงเพชร              
จัดวงดนตรีปี่พำทย์เพื่อบรรเลงเพลง ในพิธีท ำน้ ำอภิเษกและพิธี เวียนเทียนสมโภชน้ ำอภิเษก  ณ พระอุโบสถ 
วัดคูยำง พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร ควบคุมวงดนตรีโดย อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

 
 
 



 

 

๑๓๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานสาดสุขหรรษา ย้อนกรุงเก่าอโยธยา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์กำรค้ำ                  
โรบินสันไลฟ์สไตล์ก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์ชุดกำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดง              
ในงำนสำดสุขหรรษำ ย้อนกรุงเก่ำอโยธยำ  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ ศูนย์กำรค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ก ำแพงเพชร 
โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงแพชร 

 
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ งานสงกรานต์ราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร ำถวำยพระพุทธรูปปำงนำคปรก และ                 
พระพุทธวิธำนปัญญำบดี ในพิธีสรงน้ ำพระงำนสงกรำนต์รำชภัฏ ประจ ำปี ๒๕๖๒ "ฮั่นแน่...ลำยดอก บอกรัก" 
โดยจัดกำรแสดงในชุด "เพลงช้ำ-เพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 



 

 

๑๓๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดท าข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "จัดท ำข้อเสนอ                  
กำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเหนือ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔" จำกกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนำพื้นท่ี
ระดับภำค และกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำในพื้นท่ีจังหวัดภำคเหนือท้ังหมด  ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุตรดิตถ ์

 
 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ อบรมการสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และนำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป            
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมอบรมกำรสกัดขุมควำมรู้และแก่นควำมรู้   ณ ห้องประชุมสักทอง ช้ัน ๒                   
อำคำร ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ คร้ังที่ ๖ ผู้อ ำนวยกำร               
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และนำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ ครั้งท่ี ๖                 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๖ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๓๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ น าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP                             
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๘ อำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยน ำเสนอโครงกำร
จ ำนวน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปอำหำรชำววัง จังหวัดตำก กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมุมไหมบ้ำนก้อย
จังหวัดก ำแพงเพชร และกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผ้ำทอย้อมธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ 

 
 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะฯ 
พร้อมด้วย ผู้บริหำร บุคลำกร ส ำนักศิลปะฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมประชุมติดตำมเร่งรัด
กำรใช้จ่ำยงบประมำณจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี                  
บรมราชาภิเษก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 
พร้อมด้วย อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเตรียมกำร
จัดนิทรรศกำร เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรม ช้ัน ๓                     
ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๓๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดก ำแพงเพชร 
จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ ในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ 
รัชกำลท่ี ๕ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร ในห้อข้อ “พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒” และ
หัวข้อ “พระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร”  

 
 วันที่ ๗ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล                 
พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมกำรจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีรำชำภิ เษก                        
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมี นำยเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งาน STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน              
ไลฟ์สไตล์ก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์ชุดกำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำน 
STUDENT MARKET ตลำดนัดวัยเรียน  ณ ศูนย์กำรค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ก ำแพงเพชร ช้ัน ๑ โดยนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงแพชร 

 



 

 

๑๓๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓" 
(กิจกรรมท่ี ๑)  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี 
รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในพิธี และ                 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร กล่ำวรำยงำน 

 

 

 

 
 
  



 

 

๑๓๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ประชุม เชิ งปฏิบั ติการการจัดท าข้อ เสนอตามแนวทางการพัฒนาพื้ นที่ ภาคเหนือ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้รับมอบหมำยจำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ
ข้อเสนอตำมแนวทำงกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเหนือของสถำบันอุดมศึกษำในภำคเหนือ และกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรจัดท ำข้อเสนอตำมแนวทำงกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเหนือของสถำบันอุดมศึกษำในภำคเหนือ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมอินทนิล ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒                    

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
"ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓" 
(กิจกรรมท่ี ๒)  ณ ห้องประชุมทรำยมณี โรงแรม Long Beach Garden & Spa ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

 
 



 

 

๑๓๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จังหวัดก ำแพงเพชร  
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร พร้อมท้ังร่วมจัด    
กำรแสดงท้ังหมด ๔ ชุด คือ ร ำถวำยพระพรเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ระบ ำสวัสดิรักษำ                    
กำรแสดงโขน ตอน พระรำมตำมกวำง โดยนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และระบ ำ                 
ชำกังรำว โดยนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยำ โรงเรียนวังแขมวิทยำ โรงเรียนลำนกระบือวิทยำ โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ และ
ศิษย์เก่ำชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และกำรบรรเลงดนตรีมหำดุริยำงค์ไทย โดย อำจำรย์
อนุลักษณ์  อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษำโปรแกรมวิชำ
ดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียน ๘ โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม โรงเรียนบ้ำนล ำมะโกรก โรงเรียนบ้ำนทรงธรรม โรงเรียนสลกบำตรวิทยำ 
โรงเรียนอนุบำลพยุหะคีรี (วัดพระปรำงค์เหลือง) โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม โรงเรียนวังประจบวิทยำคม และ
โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม 

 

 

 
  

 



 

 

๑๓๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                   
เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม                   
พระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง 
จังหวัดก ำแพงเพชร และส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชรขอควำมอนุเครำะห์ชุดกำรแสดงเพื่อแสดง             
ในพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด "ร ำถวำยพระพร" 
โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เร่ือง การจัดท าระบบฐานข้อมูล
และกรอบการออกแบบเว็บไซต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ               
ผ่ึงบำงแก้ว และนำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกำรประชุมประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ เรื่อง กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและกรอบกำรออกแบบเว็บไซต์ โครงกำรนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
เมืองเก่ำอย่ำงยั่งยืน  ณ ห้องอุทัยธำนี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดย บริษัท เทสโก้ จ ำกัด 

 



 

 

๑๓๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และนำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร               
งำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงร ำบำยศรีสู่ขวัญ                       
เพื่อแสดงในพิธีบำยศรีสู่ขวัญสำนสัมพันธ์สักทองคล้องใจ ในโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นักแสดงโดย 
นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 



 

 

๑๔๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อบรมมารยาทไทยให้กับนักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรเพื่ออบรมมำรยำทไทยให้กับนักศึกษำ ในโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร         
ซึ่งวิทยำกรในครั้งนี้คือ นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และทีมผู้ช่วยวิทยำกร 

 
 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำร
นักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงเพื่อแสดงในพิธี
รับเข็มตรำพระรำชลัญจกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ในโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒     
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นักแสดงโดย นักศึกษำ
โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ ช้ันปีท่ี ๒ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๔๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บันทึกเทปร าถวายพระพรชัยมงคล ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทป
ร ำถวำยพระพรชัยมงคล พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันท่ี ๒๘ 
กรกฎำคม ๒๕๖๒  ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการนานาชาติองค์กรสภาดนตรีโลก คร้ังที่ ๔๕                  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และบุคลำกร เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติองค์กรสภำดนตรีโลก 
ครั้งท่ี ๔๕ และรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
ณ หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร 

 

 
  
 
 



 

 

๑๔๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการตัวแทนภาคี ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒                       
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอำจำรย์วนัสนันท์  
นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำเชิงวิชำกำรตัวแทนภำคี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด  ณ โรงแรมเทวรำช จังหวัดน่ำน 

 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย   

รำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดง เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง "มิ่งขวัญ นพบำยศรี
อัญชลี ครูช่ำง" ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม                
โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำเพลงช้ำ-เพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 



 

 

๑๔๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ สผ. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร 
สผ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร                                          
ซึ่งจัดโดยกองติดตำมประเมินผลส่ิงแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินการการขับเคลื่อนโครงการส านักงาน   

สีเขียว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำว
อภิญญำ  แซ่ยั้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินกำร
กำรขับเคล่ือนโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวม
และอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรอบรม เชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ                           
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๔ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                        
ซึ่งจัดโดย งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๔๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประชุมรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    
เข้ำร่วมกำรประชุมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ในควำมร่วมมือระหว่ำงจังหวัดก ำแพงเพชรกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒                 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี นำยไพโรจน์ แก้วแดง 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี                 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดพำนไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู        
“น้อมจิตวันทำ บูชำคุณครู กตัญญูกตเวที” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
  



 

 

๑๔๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ งาน Kpru For Community ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำย
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดกำรแสดงในพิธีเปิดงำน Kpru For Community พันธกิจสัมพันธ์รำชภัฏ                
สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  ณ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งแสดงในชุด "ระบ ำชำติพันธุ์
ก ำแพงเพชร" นักแสดงโดย นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร ประจ าปี ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงในพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร ประจ ำปี ๒๕๖๒          
ณ ลำนหน้ำพระพิฆเณศวร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำเพลงช้ำ-เพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดง 
เป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนยจริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 



 

 

๑๔๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีถวำย
เครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๒  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัด
ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด "ร ำฉุยฉำยถวำยพระพร" โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและโครงการลดใช้พลังงาน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรป้องกัน
อัคคีภัยในสถำนศึกษำและโครงกำรลดใช้พลังงำน  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
  
  



 

 

๑๔๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                   
เพื่อแสดงในพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๒                          
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ                     
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๒     
ณ ลำนอเนกประสงค์ ช้ัน ๑ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมท้ัง             
จัดกำรแสดงชุด “ร ำถวำยพระพร” โดยนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร    

 



 

 

๑๔๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๙
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร น ำเยำวชนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำรประกวดนำฏศิลป์ไทย
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๙ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ พระบรมรำชินีนำถ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ซึ่งจัดโดย ภำควิชำศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยในระดับประถมศึกษำได้ส่ง  
เข้ำประกวดท้ังหมด ๒ ทีม ซึ่งผลกำรประกวด คือ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และได้รับรำงวัลชมเชย 
ส่วนระดับมัธยมศึกษำได้ส่งเข้ำประกวด ๒ ทีม ซึ่งผลกำรประกวด ได้รับรำงวัลชมเชย 

 
 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการจัดโครงการนิทรรศการ และการเสวนา ๑๑๓ ปี 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 
ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดโครงกำร
นิทรรศกำร และกำรเสวนำ ๑๑๓ ปี พระรำชทำนพระแสงรำชศัสตรำพระปิยมหำรำชำ เสด็จประพำสต้นก ำแพงเพชร
ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๔๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ “นิทรรศการ เสวนา ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้น
ก าแพงเพชร” ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร 
“นิทรรศกำร เสวนำ ๑๑๓ ปี พระปิยมหำรำชำ เสด็จประพำสต้นก ำแพงเพชร”  ณ หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
ก ำแพงเพชร จัดโดย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร นักแสดงเป็นนักศึกษำรำยวิชำรำยวิชำสุนทรียภำพ
ทำงศิลปะกำรแสดง จำกโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และจำกโปรแกรมวิชำ
กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ  
สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

  
 
 
 



 

 

๑๕๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างความตระหนักการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ รองผู้อ ำนวยกำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม
กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒  ณ ห้องเรียน ช้ัน ๓ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมการประกวด Freshy KPRU ๒๐๑๙ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้เชิญ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมกำรประกวด Freshy KPRU ๒๐๑๙  ณ ห้องรำชพฤกษ์                  
ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด าเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำพยำบำล 
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร กับ โรงพยำบำลก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำร
เรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๕๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย                
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                        
กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมดำวเรือง ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมีทีมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม
จำกเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ, 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชะอุ่มผล และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง 

 
  



 

 

๑๕๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวและความปลอดภัย จังหวัดก าแพงเพชร
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญ
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเครือข่ำยท่องเท่ียวและควำมปลอดภัย จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ โรงแรมพีพำรำไดซ์ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ 
ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมตัวแทนภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ช้ัน ๔ อำคำร A ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม   

 

 
  

 



 

 

๑๕๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ท าคุณประโยชน์ นำงสำว
มทนำลัย  อ่อนกล้ำ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติเป็นเด็กและเยำวชนดีเด่น     
ท่ีท ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชนจังหวัดก ำแพงเพชร สำขำศิลปวัฒนธรรม ในวันเยำวชนแห่งชำติ จังหวัด
ก ำแพงเพชร ๒๕๖๒  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      
เข้ำร่วมงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี  ๒๕๖๒  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และสโมสรอำจำรย์ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดชุดกำรแสดง 
เพื่อแสดงในงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำนพรัตน์" ซึ่งนักแสดงโดย 
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

  

  
  



 

 

๑๕๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๒    
ณ บริเวณลำนโพธิ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๒           
ณ บริเวณลำนโพธิ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “กัทลีบันเทิงและของดีเมืองก ำแพง” 
นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

 



 

 

๑๕๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

ด้านบุคลากร 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒ ๑๙ ก.ค.  ๒๕๖๑ โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓ ๓ – ๔ ก.ย. ๒๕๖๒ โครงการ Dancercise เพื่อสุขภาพ 
ณ โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์กำรบริหำร
นักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรเพื่ออบรม
มำรยำทไทยให้กับนักศึกษำ ในโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ณ ห้องรำชพฤกษ์    
ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งวิทยำกรในครั้งนี้คือ นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำงสำวสุวลัย  
อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และทีมผู้ช่วยวิทยำกร 

 

 

 

 



 

 

๑๕๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กรรมกำรตัดสินกำรประกวดมำรยำทไทย ในโครงกำรประกวด                     
มำรยำทไทย ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ หอสวดมนต์วัดคูยำง พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยแยกตำม
ระดับช้ันดังนี้  

๑. กำรประกวดมำรยำทไทยระดับช้ันประถมศึกษำ โดย นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำน
ท่ัวไป พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๒. กำรประกวดมำรยำทไทยระดับช้ันมัธยมศึกษำ โดย นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 
 
 



 

 

๑๕๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการ Dancercise เพื่อสุขภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออบรม
ให้กับนักเรียน ในโครงกำร Dancercise เพื่อสุขภำพ  ณ โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านสถานที่ 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านลานช้างท่าว จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๓ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔ ๒ ม.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๕ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๖ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านคุยแขวน จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๗ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านดงซ่อม จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๘ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านปลักไม้ด า จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๙ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๐ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล ๒ จังหวัดก าแพงเพชร  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๑ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๒ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนทองแสงขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๓ ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี ๑ - ๓ โรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน ๑๐๐ คน ท่ีเข้ำมำ
ศึกษำดูงำนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้ภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านลานช้างท่าว จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน     
ช้ันอนุบำล ๑ - ๓ โรงเรียนบ้ำนลำนช้ำงท่ำว อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน ๒๑ คน ท่ีเข้ำมำ
ศึกษำดูงำนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้ภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ จังหวัด

ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสักงำมประชำสรรค์ อ ำเภอคลองลำน จังหวัด
ก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

 



 

 

๑๖๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญสุข        
จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันอนุบำล โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญสุข จังหวัด
ก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านคุยแขวน จังหวัด

ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้ำนคุยแขวน อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 



 

 

๑๖๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านดงซ่อม จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้ำนดงซ่อม อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร 
ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านปลักไม้ด า จังหวัด

ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันอนุบำล โรงเรียนบ้ำนปลักไม้ด ำ อ ำเภอลำนกระบือ 
จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกร กลุ่มงำนศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ  ณ พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนในเรื่องด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ        
ชมภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   
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 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล ๒ จังหวัดก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบำล ๒ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำศึกษำ 
ดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ต้อนรับคณะผู้บริหำรและบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ท่ีเข้ำมำเยี่ยมชม
ภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
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วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนทองแสงขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนทองแสงขันวิทยำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยใน
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัด
ก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยำ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร           
ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=
๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙&sk=photos&collection_token=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙%๓A
๒๓๐๕๒๗๒๗๓๒%๓A๖๙&set=a.๙๙๒๐๐๗๑๔๗๖๗๓๐๐๖&type=๓. 

 
 



 

 

๑๖๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

-------- . (๒๕๖๒). กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดโครงกำรนิทรรศกำร และกำรเสวนำ ๑๑๓ ปี วันท่ี ๒๑ สิงหำคม  
๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก ำแพงเพชร. [Online].  
Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
๑๑๙๒๙๑๒๔๔๗๕๘๒๔๗๔&id =๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙.  

-------- . (๒๕๖๒). งำนใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันท่ี ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๒  ณ โรงละครแห่งชำติ  
กรุงเทพมหำนคร. [Online]. Available:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_ 
fbid=๑๐๘๖๐๐๐๓๖๔๙๔๐๓๕๐&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙.  

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมกำรจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีรำชำภิเษก วันท่ี ๗  
พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. 
Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 
๑๑๒๐๔๐๙๙๐๑๔๙๙๓๙๖&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙&__tn__=-R. 

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมกำรจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีรำชำภิเษก วันท่ี ๑๐  
พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. 
Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 
๑๑๒๒๑๘๕๓๗๑๓๒๑๘๔๙&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙&__tn__=-R. 

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนแห่ เนื่องในงำนประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และ 
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันท่ี ๓ มกรำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ  
ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://www.facebook.com/ 
permalink.php?story_fbid=๑๐๔๕๖๘๓๓๐๘๙๗๒๐๕๖&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙.  

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี พิธีเปิดงำน และกำรจัดกำรแสดง แสง-สี-เสียง เนื่องในงำน 
ประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันท่ี ๑๔ 
มกรำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. 
Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
๑๐๕๒๓๖๑๓๖๘๓๐๔๒๕๐ &id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙. 

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำจังหวัด 
ก ำแพงเพชร วันท่ี ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร           
ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://www.facebook.com/ 
permalink.php?story_fbid=๑๐๕๖๕๘๐๐๐๔๕๔๙๐๕๓&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙.  

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร วันท่ี ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 
๑๐๙๒๒๖๖๗๒๐๙๘๐๓๘๑&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙. 

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยสถำนท่ี และพิธีกำรจัดท ำน้ ำอภิเษกของจังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี  
๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 
๑๐๙๔๖๒๖๔๐๗๔๑๑๐๗๙&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙. 
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๑๖๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

-------- . (๒๕๖๒). ประชุมเตรียมกำรจัดนิทรรศกำร เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก วันท่ี ๒  
พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรม ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=
๑๑๑๗๑๑๖๙๖๘๔๙๕๓๕๖&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙&__tn__=-R. 

Robinson Lifestyle Kamphaengphet. (๒๕๖๑). กิจกรรม True move Cover Dance "ทรูมูฟ เอช     
เต้นแรงถึงใจ ใครๆก็ใช้ทรู" วันท่ี ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๑  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน 
ไลฟ์สไตล์ ก ำแพงเพชร [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleKamphaengphet/posts/
๒๒๕๐๗๒๐๗๕๑๖๖๘๕๖๗?__xts__%๕B๐%๕D=๖๘.ARBhmb๖hfgRwaA๓jVRxqDddLPoYD๗
ZpuRNA๗ZysOhksDWYrBAimwwwWrHkzLc๘Rdp๑ZmhfOPAQ๙๓JSmLe๓GY-pyONnGT-๘
QK๑tn_ccQFmYnbbpWN ๒๔UFQ๙JSsLMt-๐๖Tp๑๗q๔iJdu_TIP๑PChJpRVt๒Imip๔mm
๖๑st๖dEzLuM๙๔๓Znr๔ls๖ gnCGr๓dT๗opvHEaaQNAGj๙COWO๓sZLR_hp๔
bmRMCezJefbvdX๒๖_l๐x๕P๔z-๖N๘๓WJGKo๗qin๐TjkoOAIR๑XOhajSZ๐vtopeLdHFwAl
๓F-qes๐AdxZtZEYjClEN๕lpfU๐๒ AM๒wcJwWK๒oaCif๕Ib๓OowKkEhAvXCwLHb๕
OGnD&__tn__=-R.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 


