
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 
   อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  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 ๒๕๖๓ 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 ๒๕๖๒ –       
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓       
 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 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์          ๘ 
FACEBOOK และ WEBSITE ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม       ๙ 
WEBSITE พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)    ๑๐ 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม       ๑๑ 
ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ    ๑๒  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 ¤ โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP       ๑๔ 

¤ โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย      ๑๘    
¤ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม      ๒๐ 

 ¤ โครงกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมฯ     ๒๒ 
¤ โครงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ      ๓๐ 
   พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
¤ โครงกำรพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ ประจ ำปี ๒๕๖๓      ๓๒ 
¤ โครงกำรคัดเลือกบุคคลดีเด่นทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม      ๓๔ 
¤ โครงกำรอบรมสัมมนำพัฒนำศักยภำพในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง     ๓๖ 
   และย่ำนชุมชนเก่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร  
¤ โครงกำรไหว้ครูดนตรีไทย ประจ ำปี ๒๕๖๓         ๓๘ 
¤ โครงกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีและจดหมำยข่ำวส ำนักศิลป์     ๔๐ 
¤ โครงกำรก ำแพงเพชรศึกษำ         ๔๔  
¤ โครงกำรจัดท ำวำรสำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม       ๔๖ 

ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ     ๔๘   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 ¤ พิธีวำงศิลำฤกษ์ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ     ๔๙  
    กรมหลวงวชิรญำณสังวร 

¤ กำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือกำรบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓   ๔๙ 
¤ กำรประชุมสรุปร่ำงข้อเสนอแผนงำนโครงกำรของมหำวิทยำลัยเครือข่ำยภำคเหนือ   ๕๐ 
¤ กำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒       ๕๐ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ    ๕๒  
   สยำมบรมรำชกุมำรี 
¤ วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓         ๕๓ 
¤ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี       ๕๓ 
   เสด็จเย่ียมสมำชิกและติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
   จังหวัดก ำแพงเพชร  
¤ กำรแสดงประกอบแสง สี เสียง เรื่อง "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ ำศิลป์     ๕๔  
   แผ่นดินก ำแพงเพชร" 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม      ๕๕    
¤ กำรแสดงละครเวทีนิเทศศำสตร์ "กำลครั้งหนึ่ง...ทวิพบ"      ๕๕ 
¤ กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เรื่องก๊ำซเรือนกระจกแกบุ่คลำกรภำยในหน่วยงำน    ๕๖ 
¤ ร้อยใจรักถักทอใจ ร้อยสำยใยสำนไมตรี มุทิตำแด่คุณครูผู้สืบสำนงำนศิลป์     ๕๖ 
   ถิ่นชำกังรำว  

ตารางโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่าย    ๕๗
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 ¤ งำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๒    ๖๒  
 ¤ พิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร    ๖๓  

   มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวนัคล้ำยวันสวรรคต 
 ¤ กำรแข่งขันกีฬำเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย       ๖๓ 
 ¤ งำนมหกรรมคนสร้ำงสุขปี ๕         ๖๔   
 ¤ กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำค ำของบบูรณำกำรภำคเหนือ    ๖๔ 
 ¤ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนส่ิงแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)   ๖๔ 
 ¤ งำนลอยกระทงสำยไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ประจ ำปี ๒๕๖๒ จังหวัดตำก    ๖๕ 
 ¤ กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำหลักสูตรระยะส้ัน    ๖๕ 
 ¤ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้งำน API       ๖๖ 
 ¤ โครงกำรประชุมสัมมนำก้ำวต่อไปของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ      ๖๖ 
 ¤ กำรประชุมโครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อขับเคล่ือนงำนอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติฯ   ๖๗ 
 ¤ งำน "วันพ่อแห่งชำติ" และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ รัชกำลท่ี ๙    ๖๗  

   ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 ¤ กำรประชุมผู้น ำขับเคล่ือนหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ     ๖๘ 

   และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 
 ¤ กำรประชุมกำรพัฒนำพื้นท่ีเรือนจ ำเก่ำ (ทัณฑสถำนวัยหนุ่ม) จังหวัดก ำแพงเพชร   ๖๘ 
 ¤ พิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์        ๖๙ 
 ¤ ชมกำรถ่ำยทอดสดกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร      ๖๙  

   โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค 
 ¤ กำรประชุมจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    ๖๙ 
 ¤ กำรประชุมประสำนกำรปฏิบัติถวำยควำมปลอดภัย สมเด็จพระขนิษฐำธิรำชเจ้ำ   ๗๐ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ งำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด จังหวัดก ำแพงเพชร”    ๗๐  
   ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
¤ โครงกำรอบรมกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น   ๗๔ 
¤ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจตำมนโยบำย    ๗๔ 
   ของนำยกรัฐมนตรี  
¤ SPORT DAY & SPORT NIGHT KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งท่ี ๘     ๗๕  
   และงำนต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร     ๗๕    
¤ งำนสังสรรค์ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๑ – ๑๗       ๗๖   
¤ กำรอบรม "กำรระบุและประเมินปัญหำส่ิงแวดล้อม และกำรตรวจประเมิน    ๗๖ 
   กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓" 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ “สร้ำง Chatbot ด้วย Chatfuel และ Intergromat”   ๗๖ 
¤ กำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ ครั้งท่ี ๓ ระดับอุดมศึกษำ     ๗๗ 
¤ โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรค่ำยอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์       ๗๘ 
   เพื่อส่งเสริมสร้ำงจริยธรรมและบูรณำกำรกำรเรียนรู้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
   เพื่อท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
¤ รับประกำศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงำนวนัเด็กแห่งชำติ    ๗๘  
   ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
¤ กิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๒๐        ๗๙ 
¤ กำรประชุมสภำวัฒนธรรมภำคเหนือ ๑๖ จังหวัด       ๗๙   
¤ กำรแข่งขันกีฬำอำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓   ๘๐ 
¤ งำนนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๖      ๘๐    
¤ พิธีรับสนองพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง     ๘๐ 
   นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
¤ โครงกำรถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม"     ๘๑ 
¤ พิธีลงนำมทึกข้อตกลงควำมร่วมมือผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์     ๘๑ 
¤ พิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศบูรพชน บุพกำรี  และพิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศพระครูนำควัชรำธร   ๘๒ 
¤ กิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        ๘๒ 
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร     ๘๓ 
   ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร จังหวัดก ำแพงเพชร   ๘๔ 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน    ๘๔  
   และเรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
¤ กำรประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม     ๘๔ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร     ๘๕ 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนตำมเกณฑ์     ๘๕  
   Webometrics   



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

¤ กิจกรรม "จิตอำสำ KPRU ปันสุขสู่ชุมชน"        ๘๕ 
¤ กำรประชุมกำรใช้ระบบ e-office และ e-personal ด้วยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์   ๘๖  
¤ กำรอบรมกำรใช้ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office)       ๘๖ 
   และระบบกำรลำและไปรำชกำร (e-Personal) 
¤ กำรอบรมกำรใช้ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office)       ๘๖ 
   และระบบกำรลำและไปรำชกำร (e-Personal) 
¤ โครงกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    ๘๗ 
¤ โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน "KPRU Save Energy Green University"    ๘๘ 
¤ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     ๘๘ 
¤ พิธีถวำยพระพรชัยมงคลและพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ เพื่อเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี    ๘๘ 
   และพลังของแผ่นดิน 
¤ พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและถวำยพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล   ๘๙  
   รัชกำลท่ี ๑๐ 
¤ รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    ๘๙ 
¤ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง "มิ่งขวัญนบบำยศรี อัญชลีครูช่ำง"      ๙๐  
   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
¤ พิธีถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ    ๙๐  
   พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
¤ รับรำงวัลกำรประกวดผ้ำประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร      ๙๐  
¤ พิธีกำรบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตรในโอกำสมหำมงคล เฉลิมพระชนมพรรษำ    ๙๑ 
¤ พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล   ๙๑ 
¤ โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น      ๙๒ 
¤ งำน "เกษตรแฟร์ จังหวัดก ำแพงเพชร ปี ๒๕๖๓"       ๙๒ 
¤ กำรอบรมกำรใช้ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office)      ๙๓  
   และระบบกำรลำและไปรำชกำร (e-Personal) 
¤ กำรบรรยำยให้ควำมรู้กำรด ำเนินงำนขององค์กรตำมหลักธรรมภิบำล    ๙๓ 
¤ กำรประชุมวิชำกำร สผ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓       ๙๓ 
¤ พิธีอัญเชิญตรำและรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓     ๙๔ 
¤ โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ๙๔ 
¤ กิจกรรมบรรยำยทำงวิชำกำรเนื่องในวันพิพธิภณัฑ์ไทย ประจ ำปี ๒๕๖๓    ๙๕ 
¤ โครงกำรอนุรักษ์ฟืน้ฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น      ๙๕ 
¤ รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย     ๙๕ 
¤ รับกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)      ๙๖ 
¤ กำรประชุมนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดี ระดับชำติ ครั้งท่ี ๑      ๙๗ 
¤ งำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๓    ๙๗ 
¤ กำรประชุมพระสังฆำธิกำร       ๑๐๐ 
¤ "โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจ ำปี ๒๕๖๓"     ๑๐๑ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

ตารางการให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ๑๐๒  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้านบุคลากร 

¤ โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรสตรีอ ำเภอคลองลำน   ๑๐๓ 
 ¤ กิจกรรม Workshop และกำรแสดงพิธีปิดงำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียนสัมพันธ์ ๑๐๓ 

   และกำรแสดงนำนำชำติ ครั้งท่ี ๙ 
 ¤ กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   ๑๐๔ 
 ¤ โครงกำรส่งเสริม สืบสำนประเพณี วัฒนธรรม “ท่องเท่ียวตลำด ๓ วิถี ท่ีท่ำขุนรำม” ๑๐๔ 

¤ งำนคืนสู่เหย้ำ วปอ. ๖๕       ๑๐๔ 
¤ งำนนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๖    ๑๐๕ 
¤ กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ๑๐๕ 
¤ กำรถ่ำยทอดศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนล้ำนนำและกำรแสดงพื้นบ้ำนก ำแพงเพชร ๑๐๖ 
¤ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง มำรยำทในสังคม    ๑๐๖ 
¤ โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้ำนนำฏศิลป์ไทย  ๑๐๖ 

ตารางการให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ๑๐๗ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้านสถานที่ 

¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนอนุบำลวำริน จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๐๘  
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนอนุบำลดรุณำนุกูลลำนกระบือ  ๑๐๘  

   จังหวัดก ำแพงเพชร  
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนพิไกรวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร  ๑๐๙  
 ¤ ต้อนรับคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมภำคเหนือ     ๑๐๙ 
 ¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนผดุงปัญญำ จังหวัดตำก   ๑๑๐ 
อ้างอิงท้ายเล่ม          ๑๑๑ 
     



 

 

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 ศูนย์ดังกล่ำว     
ให้เรียกว่ำ “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชรวิทยำลัยครูจังหวัดก ำแพงเพชร” จนกระท่ัง เมื่อองค์
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงมีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศเห็นสมควรจัดต้ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๔๗ จึงได้ปรับเปล่ียนช่ือเป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม”             
เป็นต้นมำ 

ปัจจุบัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังอยู่รอบนอกพื้นท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
บริเวณติดริมแม่น้ ำปิง โดยมีอำคำรภูมิภำคพิทยำ และหอศิลปะดุริยนำฏ เป็นส ำนักงำนในกำรด ำเนินงำน
บริหำรจัดกำรของส 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  

 



 

 

๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส ำหรับประวัติควำมเป็นมำของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ                  
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร มีประวัติดังนี้ 
 

ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
มูลนิธิปริยัติศึกษำ ญสส ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร               

โดยพระโสภณคณำภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗) เจ้ำอำวำสวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร ร่วมกับ              
นำยวัลลภ  เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดก ำแพงเพชร โดยนำยศิวะ แสงมณี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ในขณะนั้น ร่วมจัดท ำโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร เพื่อน้อมเกล้ำถวำยเนื่องในมหำมงคลวโรกำสทรงครองศิริรำชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันท่ี ๙ 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เลือกท ำโครงกำรจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเลือกรูปแบบอำคำรพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่
แบบเรือนไทยภำคกลำง สร้ำงด้วยไม้สักทอง บนเนื้อท่ี ๒๕ ไร่ ๔๕ ตำรำงวำ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ                  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ได้ทรงกรุณำโปรดเกล้ำฯ เสด็จพระรำชด ำเนิน                    
ทรงประกอบพิธีวำงศิลำฤกษ์ ในวันท่ี ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร โปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนช่ือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่ำ "พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันท่ี ๗ 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
เสด็จพระรำชด ำเนินเปิดเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

 



 

 

๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประวัติศูนย์จริยศึกษา สิรินธร 

 
จัดสร้ำงเพื่อเป็นกำรสนองพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อทรงเสด็จพระรำชด ำเนินวำงศิลำฤกษ์ มีพระรำชกระแสบำงตอนว่ำ "ให้อนุรักษ์และ
เผยแพร่งำนประณีตศิลป์สู่เยำวชน" จึงจัดให้มีกำรเปิดอบรมแก่เยำวชน มีกำรเรียนกำรสอน และสำธิตแก่
นักท่องเท่ียวในวันเสำร์ - อำทิตย์ สอนพระพุทธศำสนำ มำรยำทไทย นำฏศิลป์ไทย ร้อยมำลัย ใบตอง แกะสลัก 
ศิลปะประดิษฐ์ปั้นแห้ง ฯลฯ 

ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ 

 
จังหวัดก ำแพงเพชรมีช่ือเสียงในฐำนะเป็นเมืองกล้วยไข่มรดกทำงธรรมชำติท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ

เมืองก ำแพงเพชร และเพื่อสนองแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้อนุรักษ์สำยพันธุ์กล้วย ซึ่งเป็นผลไม้บริโภคของคนไทยต้ังแต่เยำว์วัย               
ได้มีกำรรวบรวมสำยพันธุ์กล้วยไว้ ท้ังกล้วยประดับ กล้วยบริโภค และกล้วยอนุรักษ์ มำกกว่ำ ๑๕๐ สำยพันธุ์ 
เพื่อกำรศึกษำและวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำน

ธุรกำร กำรเงิน พัสดุ 
กำรบริหำร
ส ำนักงำน  

งำนประกันคุณภำพ 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำนวิจัย 

กำรจัดหำรำยได้และ
กิจกรรมนักศึกษำ
ด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำนด้ำน

เครือข่ำย ภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง 

ชำติ ศำสนำ  
พระมหำกษัตรีย์และ

งำนท ำนุบ ำรุง 
อนุรักษ์ ส่งเสริมงำน
เผยแพร่ ศิลปะและ

วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำนด้ำน 
ศิลปกรรม ออกแบบ
ตกแต่งภูมิทัศน์และ 
หอศิลป์สง่เสริมกำร
จัดแสดงงำนด้ำน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบด้ำน

สื่อสำร กำรจัดกำร 
สื่อสำรสำรสนเทศ              
กำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำรผ่ำนสื่อ

ออนไลน์ 
 

มีหน้ำที่จัดแสดง
นิทรรศกำร 

กำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรม  
เป็นแหล่งเรียนรู้สำย

พันธุ์กล้วย และ 
บริกำรสถำนที่ในงำน

พิธีกำรต่ำงๆ 

โครงสร้างการบริหารของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
โครงสร้างองค์กรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 

หัวหน้ำพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร 
และประกัน

คุณภำพ 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิจัยทำง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมนักศึกษำ
และจัดหำรำยได้ 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยเครือข่ำยและ
ส่งแสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยศิลปกรรม
และภูมิทัศน์ 

รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยสื่อสำรและ

สำรสนเทศ 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 

หัวหน้ำพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

งำนบริหำรและ
ประกันคุณภำพ 

งำนเครือข่ำยและ
ส่งแสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

งำนศิลปกรรม
และภูมิทัศน์ 

งำนวิจัยทำง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมนักศึกษำ
และจัดหำรำยได้ 

งำนสื่อสำรและ
สำรสนเทศ 

งำนพิพิธภัณฑ์ 
เรือนไทย 

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 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก 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 ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ก ำแพงเพชรศึกษำ 

๒. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล 
๓. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำร

และกำรวิจัย  
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. กำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย 
๕. มีระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมกีำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ ์ 
๑. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น

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

กำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย 
๕. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



 

 

๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

FACEBOOK ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(www.facebook.com/culturekpru) 

 

WEBSITE ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
(acc.kpru.ac.th) 

 
 
 
 



 

 

๑๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

WEBSITE พิพิธภัณฑสถานจังหวดัก าแพงเพชร เฉลมิพระเกียรติ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

(acc.kpru.ac.th/rtmuseum) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒  
ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑  

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ 
 

๗ ม.ค. ๒๕๖๓ 
 

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ 
 

๑๑ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ 
 

มี.ค. ๒๕๖๓ 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
- กำรลงพ้ืนที่ครั้งที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศลิำแลงก ำแพงเพชร 
  ณ กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลงุ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรลงพ้ืนที่ครั้งที่ ๒ ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศลิำแลงก ำแพงเพชร 
  ณ กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลงุ จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร กำรออกแบบตัดเย็บเสื้อ 
  สุภำพสตรีและสุภำพบุรุษ 
- จัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
   ณ อำคำรทีปังกรรศัมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- พวงกุญแจไม้กวำดดอกหญ้ำ บ้ำนโนนโก ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
  ณ บ้ำนโนนโก ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒  
๑๔ – ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

 
 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
- กำรแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship   
  ๒๐๒๐ ระดับภำคเหนือ 
  ณ ศูนย์กำรค้ำเมญ่ำ ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
- กำรแข่งขันกำรประกวดเต้น Hot Dance Your Style 
  ณ เวทีกลำงงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร  

๓  
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ 

 
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 

 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม “๓๓๓ ปี วัฒนธรรมไทย – เทศ ฝรั่งเศส – อยุธยำ” 
  ณ พระยำรำยณ์รำชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ 
  ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหำนคร 

๔  
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ 

 
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 
๓ ม.ค. ๒๕๖๓ 

 
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ 

 
๑๑ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำน ครั้งที่ ๑ 
  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำน ครั้งที่ ๒ 
  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร- 
- กำรประชุมภำยในหน่วยงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำน  
  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำน ครั้งที่ ๓ 
  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรจัดงำนกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม 
  ณ อำคำรทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕  
๓ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 
๔ ก.ค. ๒๕๖๓ 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 
- กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย  
  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร 
- กิจกรรมอบรมกำรตกแต่งต้นเทียน 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๖ ๒๕ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป ์ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 

 

๑๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๗ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๘ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและยา่นชุมชนเก่า  

ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
และชุมชนเมืองเก่ำนครชุม ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๙ ๙ ส.ค. ๒๕๖๓ โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ – 
ก.ย. ๒๕๖๒ 

โครงการจัดท ารายงานประจ าปีและจดหมายขา่วส านักศิลป ์
 

๑๑ ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๓ โครงการก าแพงเพชรศึกษา 
๑๒ ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๓ โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
 
หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี ๑๒ ได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญท่ีสอดคล้องกัน 
โดยเฉพำะเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ขับเคล่ือนตำมแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”        
ผ่ำนกลไก “ไทยนิยำม อย่ำงยั่งยืน” กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับ
ผู้ประกอบกำร ปัญหำของผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ เรื่องของมำตรฐำนหรือกำรรับรอง ถึงแม้ว่ำสินค้ำจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีหรือมีคุณค่ำมำกก็ตำม แต่ถ้ำไม่มีใบรับรองคุณภำพก็จะจ ำหน่ำยสินค้ำในวงจ ำกัดเท่ำนั้น                     
กำรรับรองคุณภำพในระดับต่ำง ๆ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีตัวชี้วัดท่ีแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่ว่ำจะเป็นมำตรฐำน
ระดับใด ดังนั้นกำรยกระดับสินค้ำชุมชน OTOP จะสำมำรถช่วยให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก หรือ ผู้ประกอบกำร  
ในชุมชนท่ีมีสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภำพมำตรฐำนท่ีสังคมยอมรับและสำมำรถแข่งขันได้ และสำมำรถ
ยกระดับให้ธุรกิจมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP 

๒. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร  
๒. พวงกุญแจไม้กวำดดอกหญ้ำ บ้ำนโนนโก ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร                      

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แบ่งระยะเวลำกำรด ำเนินงำนออกเป็น                  

๒  ไตรมำส ได้แก่ ไตรมำสท่ี ๑ (ตุลำคม - ธันวำคม ๒๕๖๒) และไตรมำสท่ี ๒ (มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๓) 
ระยะเวลำ ๖ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

๑๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การลงพื้นที่คร้ังที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

 
การลงพื้นที่คร้ังที่ ๒ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 

การออกแบบตัดเย็บเสื้อสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 



 

 

๑๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๐  
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 
 
 



 

 

๑๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

พวงกุญแจไม้กวาดดอกหญ้า บ้านโนนโก ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
มีนาคม ๒๕๖๓                     

 

 

 
 

 

 

 



 

 

๑๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 

หลักการและเหตุผล 

 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นอีกหนึ่งในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ ท่ีน ำเอำศิลปวัฒนธรรมมำปรับ
ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทย  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงำน                    
ท่ีให้ควำมส ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพรำะศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยำวชน 

หันมำสนใจงำนด้ำนวัฒนธรรมเพิ่มมำกขึ้น   

จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยขึ้น  เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมสนใจ และพัฒนำงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       
ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมสนใจ และพัฒนำงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                  

ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันท่ีหน่วยงำนภำยนอกจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๒๐  
ระดับภาคเหนือ  

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   
ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
การแข่งประกวดเต้น “Hot Dance Your Style” การเต้นที่ใช่ ตามสไตล์ที่ชอบ 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ เวทีกลางงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๓  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก ำหนดจัดโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ในกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนเป็นกำรอนุรักษ์ สืบทอดและธ ำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของชำติสืบไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชำติ 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติในกำรพัฒนำงำน
ทำงด้ำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

กลุ่มเป้าหมาย 
 จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ๑. วันท่ี ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  กิจกรรมแลกเปล่ียนทำงวัฒนธรรม “๓๓๓ ปี วัฒนธรรมไทย – เทศ 
ฝรั่งเศส – อยุธยำ”  ณ พระยำรำยณ์รำชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 
 ๒. วันท่ี ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดงำน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ  ณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ๓. วันท่ี ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดงำน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ  ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน ๓ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “๓๓๓ ปี วัฒนธรรมไทย – เทศ ฝร่ังเศส – อยุธยา” 
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ พระยารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 

  
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

 
 



 

 

๒๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

หลักการและเหตุผล 
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  เกิดจำกควำม

ร่วมมือของเครือข่ำยหน่วยงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งมีควำมมุ่งหมำยเพื่อ
ส่งเสริมเวทีส ำหรับกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนำองค์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ผ่ำนกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิจัย และผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ และ
นิสิต/นักศึกษำ โดยเน้นยกระดับผลงำนนั้น ๆ ให้เป็นสำกล เพื่อรองรับควำมต้องกำรและควำมสนใจของเครือข่ำย
ศิลปวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติด้วย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ำย ตลอดจนกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้ังใน
กลุ่มประเทศอำเซียนและนอกกลุ่มประเทศอำเซียน  โดยมุ่งหวังให้ควำมเช่ือมโยงสัมพันธ์ของเครือข่ำยนี้      
เกิดเป็นพลังในกำรขับเคล่ือนควำมดีงำมและสร้ำงสรรค์กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขบนควำมหลำกหลำย            
ทำงวัฒนธรรม รวมท้ังส่งเสริมกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสู่ควำมมั่นคงและยั่งยืนสืบไป ซึ่งท่ีผ่ำนมำ
มีกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติมำแล้ว ๙ ครั้ง โดยสถำบันเครือข่ำยมีกำรผลัดเปล่ียนกันเป็นเจ้ำภำพ
ในกำรด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมของเครือข่ำยในแต่ละปี 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๓  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้ำภำพด ำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๑๐  ภำยใต้หัวข้อ “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถ่ินมรดกโลก” (The 10Th  International  Conference  
on  Art  and Culture Network)  โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรท้ังภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์  
เพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่ำง ๆ ท้ังในมิติวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คติ ควำมเช่ือ และภูมิปัญญำ และกำรสร้ำงสรรค์ส่ิงเหล่ำนั้นสู่กำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในยุคสมัย
ปัจจุบัน รวมท้ังกำรจัดเวทีแลกเปล่ียนกำรแสดงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำรจัดแสดงนิทรรศกำรวิถีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของแต่ละสถำบัน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นเวทีในกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรท้ังบทควำมวิชำกำร บทควำมวิจัย และผลงำน

สร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ และนิสิต/นักศึกษำ 
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ำย  

ศิลปวัฒนธรรมท้ังในกลุ่มประเทศอำเซียนและนอกกลุ่มประเทศอำเซียน 
๓. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนทำงด้ำนวิชำกำร  กำรบริกำรวิชำกำร และ                

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
๔. เพื่อส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร ผลกำรวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม                 

และภูมิปัญญำสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. คณำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษำในเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัย          

แห่งประเทศไทย โดยมีรำยช่ือเครือข่ำยดังต่อไปนี้ 
เครือข่ำยท่ีร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 



 

 

๒๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 
เครือข่ำยท่ีสนใจเข้ำร่วมงำน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

๒. คณำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษำผู้สนใจท่ัวไปท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
ระหว่ำงวันท่ี ๑๑ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน คร้ังที่ ๑ 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 
 



 

 

๒๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การประชุมภายในหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน 
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน คร้ังที่ ๓  

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๒๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓   

ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 



 

 

๒๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
(การน าเสนอบทความวิจัย) 
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓   

ณ ห้องสารภี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 



 

 

๒๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(งานเลี้ยงต้อนรับเครือข่าย) 
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓   

ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 



 

 

๒๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ศึกษาเส้นทางวัฒนธรรม) 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓   

ณ ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

  

 



 

 

๓๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 

ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
หลักการและเหตุผล 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบให้ดูแลพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเป็นกำรสนองตอบต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับ
เยำวชน ประชำชนท่ัวไปได้ศึกษำและเพิ่มทักษะด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป   

ดังนั้น ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำร
สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยโครงกำร
ดังกล่ำวมุ่งเน้นเพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำชนและประชำชนท่ัวไป  และ               
เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำชนและประชำชนท่ัวไป   
๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป  

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
๑. วันท่ี ๓ มีนำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ก ำแพงเพชร 
๒. วันท่ี ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมกำรตกแต่งต้นเทียน  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 

เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมอบรมมารยาทไทย) 
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมอบรมการตกแต่งต้นเทียน) 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 



 

 

๓๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

หลักการและเหตุผล 
พิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ เป็นพิธีที่ดีงำม ควรยกย่อง และควรแก่กำรอนุรักษ์โดยพิธีไหว้ครูและ

ครอบครูนำฏศิลป์ไทยนับว่ำเป็นวัฒนธรรมไทยท่ีมีมำแต่สมัยโบรำณกำล กำรไหว้ครูถือเป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน ควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันทุกภำคส่วนต้องมีกำรอบรมบ่มเพำะ
และถ่ำยทอดวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยให้คงอยู่สืบไป 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักศึกษำ นักเรียน ครูและอำจำรย์ได้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทยท่ีถูกต้อง

ตำมแบบแผนของไทย 
๒. เพื่อบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์และประชำชนท่ัวไปได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูและครอบครู

นำฏศิลป์ไทยท่ีถูกต้อง 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 

ระหว่ำงวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กรกฏำคม ๒๕๖๓  ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฎ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 



 

 

๓๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะและวฒันธรรม 

หลักการและเหตุผล 
 บุคคลท่ีท ำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น สมควรท่ีจะได้รับกำรสนับสนุน ยกย่อง เชิดชู ให้เป็นแบบอย่ำงกับเยำวชนคนรุ่นหลัง                 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีกำรก ำหนดให้จัดโครงกำรคัดเลือกบุคคลดีเด่นทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม                 
เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็นหลักในกำรส่งเสริม สืบสำนงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกำรสนับสนุน ยกย่อง เชิดชู สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับผู้ท่ีท ำคุณประโยชน์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำไทย และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๒๖ กรกฏำคม ๒๕๖๓  ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฎ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 



 

 

๓๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสมัมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า 
จังหวัดก าแพงเพชร 

หลักการและเหตุผล 
จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นเมืองเก่ำท่ีนับว่ำมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และเจริญรุ่งเรืองมำต้ังแต่สมัย

ทวำรวดี เป็นท่ีต้ังของเมืองโบรำณหลำยเมือง เช่น เมืองชำกังรำว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี 
นอกจำกนี้เมืองก ำแพงเพชรยังเป็นเมืองท่ีสองท่ีสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชได้ครองเมือง มีบรรดำศักดิ์เป็น 
"พระยำวชิรปรำกำร" ต่อมำ ในปี พ.ศ.๒๔๕๙ ได้เปล่ียนเมืองก ำแพงเพชรเป็นจังหวัดก ำแพงเพชร ตำมประวัติศำสตร์ 
กล่ำวว่ำ ก ำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำนของสุโขทัยมีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกช่ือว่ำ "เมืองชำกังรำว" 
และมีเมืองบริวำรรำยล้อมอยู่เป็นจ ำนวนมำก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ กำรท่ีก ำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำน
รับศึกสงครำมในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศำสตร์มีหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำเป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคัญ   
ทำงประวัติศำสตร์มำกมำย เช่น ก ำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปรำกำร  วัดโบรำณ มีหลักฐำนให้สันนิษฐำนว่ำ    
เดิมเคยเป็นท่ีต้ังของเมือง ๒ เมือง คือ เมืองชำกังรำว และเมืองนครชุม โดยเมืองชำกังรำว สร้ำงขึ้นก่อน   
ต้ังอยู่ทำงฝ่ังตะวันออกของแม่น้ ำปิง พระเจ้ำเลอไท กษัตริย์องค์ท่ี ๔ แห่งรำชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้ำงขึ้น       
เมื่อประมำณ พ.ศ. ๑๘๙๐ ต่อมำสมัยพระเจ้ำลิไท กษัตริย์องค์ท่ี ๕ แห่งรำชวงศ์สุโขทัยได้สร้ำงเมืองใหม่ขึ้น
ทำงฝ่ังตะวันตกของล ำน้ ำปิงคือ “เมืองนครชุม” 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร ได้เห็นควำมส ำคัญต่อกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร จึงก ำหนดให้มีโครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่ำนชุมชนเมืองเก่ำ 
จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อให้ชุมชนและเยำวชนในพื้นท่ีได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปกรรม                 
ย่ำนชุมชนเก่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ศิลปกรรมย่ำนชุมชนเก่ำ 
ของจังหวัดก ำแพงเพชร และเพื่อให้ได้แนวทำงในกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่ำนชุมชนเก่ำให้ประชำชนท้องถิ่น
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรคุ้มครองรักษำสภำพแวดล้อมของแหล่งศิลปกรรมย่ำนชุมชนเก่ำ 
ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ชุมชนและเยำวชนในพื้นท่ีได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปกรรมย่ำนชุมชนเก่ำ 

จังหวัดก ำแพงเพชร 
๒. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรกัษ์ศิลปกรรมย่ำนชุมชนเก่ำ ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
๓. เพื่อให้ได้แนวทำงในกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่ำยชุมชนเก่ำให้ประชำชนท้องถิ่นหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง    

ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรคุ้มครองรักษำสภำพแวดล้อมของแหล่งศิลปกรรมย่ำนชุมชนเก่ำ ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชำชนและบุคลำกรในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน  ๖๐ คน 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และชุมชนเมืองเก่ำนครชุม ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 
 
 



 

 

๓๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนรัุกษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า จังหวัดก าแพงเพชร 
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
และชุมชนเมืองเก่านครชุม ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 

หลักการและเหตุผล 
ดนตรีไทย เป็นท้ังศำสตร์และศิลป์ ท่ีเกิดขึ้นจำกภูมิปัญญำของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ  

ซึ่งเป็นท่ีภำคภูมิใจในควำมเป็นตัวของตัวเองและควำมสำมำรถของบรรพบุรุษท่ีได้คิดสร้ำงเครื่องดนตรี                  
สร้ำงบทเพลงต่ำง ๆ ขึ้นมำอย่ำงเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ท้ังยังเป็นแบบอย่ำงท่ีได้ถ่ำยทอด
ต่อ ๆ กันมำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ ท้ังทำงด้ำน
วิชำกำรและด้ำนปฏิบัติดนตรีไทย 

คนไทยเรำมักจะยึดมั่นในควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูบำอำจำรย์ไม่ว่ำจะสำขำ 
วิชำใด ส ำหรับในสำขำวิชำดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบำอำจำรย์ ด้วยกำรจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น 
ดังท่ีได้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง ำมอย่ำงหนึ่ง        
ท่ีครูบำอำจำรย์ได้ก ำหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสืบต่อกันมำ โดยได้น ำหลักเกณฑ์และควำมเช่ือในศำสนำ
พรำหมณ์และศำสนำพุทธมำรวมเข้ำด้วยกัน นักดนตรีไทยนอกจำกจะมีครูเป็นมนุษย์แล้วยังมีครู เป็นเทวดำ
และครูฤำษีอีกด้วย  เพรำะถือว่ำเทพองค์หนึ่งท่ีมีควำมผูกพันเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนั่นเอง   

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

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ ศิษย์เก่ำและประชำชนท่ัวไปได้เข้ำพิธีไหว้ครูและครอบครู

ดนตรีไทยอย่ำงถูกต้องตำมกระบวนกำรแบบแผนกำรเรียนดนตรีไทย 
๒. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยท่ีถูกต้อง 
๓. เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำปฏิบัติดนตรีไทยของนักศึกษำโปรแกรมวิชำ

ดนตรีศึกษำ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์และประชำชนท่ัวไป 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๙ สิงหำคม ๒๕๖๓  ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฎ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 
 
 



 

 

๔๐ 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 ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 



 

 

๔๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

>  รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
>  ผศ.ชัชชัย พวกดี   
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
    กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

>  ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
>  ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
    ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
>  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
>  อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
>  อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
>  อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
>  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

>  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 
>  นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
>  นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
>  นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
 
 

 

https://acc.kpru.ac.th/ 

  

 

https://www.facebook.com/culturekpru 

 https://www.facebook.com/ruanthaimuseum 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระสัง ราชานุสรณ์  
สมเด็จพระสัง ราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  

เมื่อวันท่ี ๓ ตุลำคม ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร                   
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
จัดพิธีวำงศิลำฤกษ์ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ                    
กรมหลวงวชิรญำณสังวร  ณ พื้นท่ีต้ังพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร                    
ถนนปิ่นด ำริห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีสมเด็จพระมหำวีรวงศ์ 
กรรมกำรมหำเถรสมำคม เลขำธิกำรคณะธรรมยุต รักษำกำรเจ้ำคณะภำค ๔-๕-
๖-๗ (ธรรมยุต) ประธำนพิธีฝ่ำยพระสงฆ์ และ นำยเชำวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดก ำแพงเพชร ประธำนพิธีฝ่ำยฆรำวำส 
 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๕  ฉบับท่ี ๑๑  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

           | Newsletter    

 

Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

>  รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
>  ผศ.ชัชชัย พวกดี   
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
    กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

>  ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
>  ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
    ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
>  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
>  อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
>  อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
>  อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
>  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

>  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 
>  นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
>  นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
>  นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
 
 

 

https://acc.kpru.ac.th/ 

  

 

https://www.facebook.com/culturekpru 

 https://www.facebook.com/ruanthaimuseum 

 

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด ำเนินกำรจัดกำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษำ สร้ำงสังคมอุดมปัญญำวิถีพุทธ”       
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ซึ่งมีพระ    ญำณปรีชำ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นประธำนในพิธี
ฝ่ำยสงฆ ์และมีนำยเชำวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำน
ฝ่ำยฆำรวำส  ในพิธีเปิดกำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมี   
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
กล่ำวต้อนรับ จำกนั้นพระรำชญำณปรีชำ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร      
ได้อ่ำนค ำปรำศรัยแม่กลองธรรมสนำมหลวง วันเปิดสอบธรรม สนำมหลวง    
ธรรมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๒ โดยกำรจัดสอบธรรมศึกษำในครั้งนี้ ก ำหนดสอบ
ท้ังหมด ๔ วิชำ ประกอบด้วย วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม , วิชำธรรม , วิชำพุทธ 
และวิชำวินัย 
 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๕  ฉบับท่ี ๑๒  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

           | Newsletter    

 

Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

>  รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
>  ผศ.ชัชชัย พวกดี   
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
    กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

>  ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
>  ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
    ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
>  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
>  อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
>  อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
>  อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
>  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

>  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 
>  นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
>  นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
>  นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
 
 

 

https://acc.kpru.ac.th/ 

  

 

https://www.facebook.com/culturekpru 

 https://www.facebook.com/ruanthaimuseum 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ                              
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เป็นกำรส่วนพระองค์ ในกำรนี้                  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ผู้ช่วย ศำสตรำจำรย์ ดร. พธูร ำไพ  ประภัสสร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย  คณะผู้บริหำร 
คณำจำรย์อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมรับเสด็จ               
ในครั้งนี้ด้วย 

ภำพจำก : มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๖  ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 

           | Newsletter    

 

Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการด าเนินโครงการ  

TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร  
และทรงเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 เมื่อวันท่ี ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี เสด็จเย่ียมสมำชิกและติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร                      
TO BE NUMBER ONE จังหวัดก ำแพงเพชร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ     
TO BE NUMBER ONE  ณ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ  (SAC) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จำกนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมภำยในศูนย์เพื่อนใจ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในกำรนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ผู้ช่วย ศำสตรำจำรย์ ดร. พธูร ำไพ  
ประภัสสร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร พร้อมด้วย  คณะผู้บริหำร คณำจำรย์อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย 

ภำพจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์จังหวัดก ำแพงเพชร 
 



 

 

๔๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๖  ฉบับท่ี ๒ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
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การแสดงประกอบแสง สี เสียง  
 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                  
ร่วมจัดกำรแสดงประกอบแสง สี เสียง  เรื่อง "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ ำศิลป์ 
แผ่นดินก ำแพงเพชร" เนื่องในงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลง  และงำนกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๓ ซึ่งกำรแสดงประกอบแสง สี เสียง  โดยจัด
ระหว่ำงวันท่ี ๑๔ – ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์
ก ำแพงเพชร  ประธำนกำรแสดง นำยเชำวลิตร   แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำร จังหวัด
ก ำแพงเพชร รองประธำนกำรแสดง นำยเทวัญ  หุตะเสวี นำงสำวสุพัตรำ คล้ำยทิม 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร  ดร.ประทีป  ตระกูลสำ หัวหน้ำส ำนักงำน
จังหวัดก ำแพงเพชร และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำกอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท่ีปรึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ  ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท่ีปรึกษำกำรแสดง นำยไสว  ไชยเมือง  
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ   ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร อ ำนวยกำรแสดง ดร.สถำพร  โพธิ์หวี 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร  สร้ำงสรรค์กำรแสดงเรื่องและบท     
ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเช่ียวชำญผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 
ก ำกับกำรแสดง วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชรทีม ประสำนงำนกำรแสดง นำยคณิศร 
ทองรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนำงชนิกำ     
ศรีวรรธนศิลป์  ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  พร้อมทีมงำน 
นักแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร นักเรียน
และผู้ปกครอง ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และศิษย์เก่ำ
ชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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           | Newsletter    

 

Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 

เมื่อวันท่ี ๓ มีนำคม ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำร
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
กิจกรรมอบรมมำรยำทไทยส ำหรับเยำวชน  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                     
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร 

โครงการถนนวัฒนธรรม 

"ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม" 

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนโครงกำรถนนวัฒนธรรม 
"ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม" ระหว่ำงวันท่ี ๔ – ๕ มีนำคม ๒๕๖๓  ณ ลำนหน้ำ
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมท้ังเชิญผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 

ภำพจำก : งำนประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
 
 

 

https://acc.kpru.ac.th 

  

 

https://www.facebook.com/culturekpru 

 https://www.facebook.com/ruanthaimuseum 

 

พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศบูรพชน บุพการี  
และพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศพระครูนาควัชราธร 
(หลวงพ่อวิชัย ปสน โน) มรณภาพครบ ๓๔ ป ี

เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร บุคลำกรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
ร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศบูรพชน บุพกำรี  และพิธบี ำเพ็ญกุศลอุทิศพระครูนำควัชรำธร 
(หลวงพ่อวิชัย ปสนฺโน) มรณภำพครบ ๓๔ ปี อดีตเจ้ำอำวำสผู้ก่อตั้งวัดนำควัชรโสภณ 
“ครบ ๖๓ ปี ”  ณ วัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง ) จังหวัดก ำแพงเพชร โดยมี                        
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร และรองอธิกำรบดี ให้เกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๖  ฉบับท่ี ๕ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

           | Newsletter    

 

Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
 
 

 

https://acc.kpru.ac.th 

  

 

https://www.facebook.com/culturekpru 

 https://www.facebook.com/ruanthaimuseum 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
ประกันคุณภำพ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ระดับส ำนัก สถำบัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 เมื่อวันท่ี๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                     
เข้ำร่วมกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร  จังหวัด
ก ำแพงเพชร (ก.บ.จ.ก ำแพงเพชร) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ 
ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง ระดับส านัก สถาบัน ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๖  ฉบับท่ี ๖ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

           | Newsletter    

 

Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕ - ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑ 

แฟกซ์ : ๐๕๕ – ๗๐๖๕๑๘ 
 
 
 

 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
๑๐๔/๕ ถนนปิ นด าริห ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร. ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๙  

แฟกซ์ : ๐๕๕  - ๗๑๒๙๑๘ 
 
 

 

https://acc.kpru.ac.th 

  

 

https://www.facebook.com/culturekpru 

 https://www.facebook.com/ruanthaimuseum 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 

เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรอบรมกำรใช้ระบบ                 
ส ำนักงำนอัตโนมัติ ( e-Office) และระบบกำรลำและไปรำชกำร ( e-Personal)                     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๙ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัด โครงกำร
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ  “กิจกรรมอบรมกำรตกแต่งต้นเทียน ”  ณ พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งวิทยำกรโดย ดร.รุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้เช่ียวชำญประจ ำแผนกวิชำธุรกิจคหกรรม วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร  

 
 การอบรมใช้ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ 

และระบบการลาและไปราชการ 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๖  ฉบับท่ี ๗ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

           | Newsletter    

 

Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 

 

  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

และศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 
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การบ าเพ็ญกุศลท าบุญใส่บาตรในโอกาสมหามงคล 

เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  เข้ำร่วมในพิธีกำรบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตร ในโอกำสมหำมงคล                          
เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พร ะบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓   ณ บริเวณหน้ำพระอุโบสถ วัดนำควัชรโสภณ 
(วัดช้ำง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 

 

  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ปีท่ี ๖  ฉบับท่ี ๘ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
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Art and Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ที่ปรึกษา 

> รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
> ผศ.ชัชชัย  พวกดี   
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกำรนักศึกษำ 
 

 
บรรณาธิการ 

> ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
> ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
   ผู้เชี่ยวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 กองบรรณาธิการ 
> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
> อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
> อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
> นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
 
  

 

พิสูจน์อักษร 

ออกแบบและเขียนข่าว 

สถานที่ติดต่อ 

> ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
> นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
> นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
 
 
  

 
> นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 
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งานมุทิตาแด่คุณครูผู้สืบสานงานศิลป์ ถิ่นชากังราว 

“นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป”์ 

เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงำนมุทิตำ
แด่คุณครูผู้สืบสำนงำนศิลป์ ถิ่นชำกังรำว "ร้อยใจรักถักทอใจ ร้อยสำยใย สำนไมตรี" 
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร                     
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เนื่องในเกษียณอำยุ ๖๐ ปี  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ซึ่งงำนในครั้งนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดี ฝ่ำย
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ และผู้บริหำร บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้ให้เกียรติร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย 



 

 

๔๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการก าแพงเพชรศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
วัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีส ำคัญยิ่งในควำมเป็นชำติ ชำติท่ีไร้เสียซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้ว ชำตินั้น

จะคงควำมเป็นชำติอยู่ไม่ได้ ชำติท่ีไร้วัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีช้ีแสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของบุคคล กลุ่มคน 
หรือชุมชน เป็นส่ิงท่ีท ำให้เห็นว่ำตนมีควำมแตกต่ำงจำกสัตว์ ช่วยให้เรำเข้ำใจส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเรำมองเห็น ซึ่งกำรแปล
ควำมหมำยของส่ิงท่ีเรำมองเห็นนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มชน ซึ่งเกิดจำกกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดวัฒนธรรม 
นอกจำกนั้นวัฒนธรรมเป็นตัวก ำหนดปัจจัย ๔ เช่น เครื่องนุ่งห่ม อำหำร ท่ีอยู่อำศัย กำรรักษำโรค จะเห็นได้ว่ำ
ผู้สร้ำงวัฒนธรรมคือมนุษย์และสังคมเกิดขึ้นก็เพรำะมนุษย์ วัฒนธรรมกับสังคมจึงเป็นส่ิงคู่กัน โดยแต่ละสังคม   
ย่อมมีวัฒนธรรม และหำกสังคมมีขนำดใหญ่หรือมีควำมซับซ้อนมำกเพียงใดควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมมักจะมี
มำกขึ้นเพียงใดนั้น วัฒนธรรมต่ำง ๆ ของแต่ละสังคมอำจเหมือนหรือต่ำงกัน สืบเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำน
ควำมเช่ือ เช้ือชำติ ศำสนำและถิ่นท่ีอยู่  

   จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท ำโครงกำรก ำแพงเพชรศึกษำ เพื่อส่งเสริม     
ให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมในงำนศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๒. เพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ ำนวนหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรศึกษำค้นคว้ำส ำรวจข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

หลักการและเหตุผล 
วำรสำรส ำนักศิลปะแลวัฒนธรรม เป็นส่ือกลำงในกำรรวบรวมและเผยแพร่ควำมรู้ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ 

งำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ แขนง เพื่อเผยแพร่
ต่อผู้อ่ำนท้ังนักวิชำกำรและสำธำรณชนท่ัวไป ทำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเป็นพื้นท่ีในกำรรวบรวมและถ่ำยทอดศิลปะและวัฒนธรรมผ่ำนทำงส่ือวำรสำร
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีได้อ่ำนและวงกำรกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม กำรต่อยอดกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและอนุรักษ์สืบสำน
มรดกทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเผยแพร่บทควำมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบทควำมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม               

มำกยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. จ ำนวนบทควำมวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
๒. จ ำนวนบทควำมวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๓ ต.ค. ๒๕๖๒ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระสัง ราชานุสรณ์ สมเด็จพระสัง ราชเจ้า                    

กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อปรึกษาหารอืการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ การประชุมสรุปร่างข้อเสนอแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 
ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๔  
๑๖ - ๑๗ พ.ย. 

๒๕๖๒ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ 

 

 
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ 

การสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- กำรนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษำ ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษำ 
  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือและเตรียมควำมพร้อมกำรจัดสอบธรรมศึกษำชั้นตรี   
  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ    
  ก ำแพงเพชร 
- กำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕  

 
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

 
 

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
- กำรประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
  ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
  ก ำแพงเพชร 
- รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๖ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๓ วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๗ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตาม
ผลการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวดัก าแพงเพชร 
ณ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ (SAC) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘ ๑๔ - ๑๕ ก.พ. 
๒๕๖๓ 

การแสดงประกอบแสง สี เสียง เรื่อง "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ าศิลป์ แผ่นดินก าแพงเพชร" 
ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๙ ๑๗ ม.ีค. ๒๕๖๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๑๘ – ๒๐ มี.ค. 
๒๕๖๓ 

การแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร์ "กาลครั้งหน่ึง...ทวิพบ" 
ณ หอศิลปะดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ กิจกรรมการให้ความรู้เรือ่งก๊าซเรือนกระจกแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๑๒ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓ ร้อยใจรักถักทอใจ ร้อยสายใยสานไมตรี มุทิตาแด่คุณครูผู้สืบสานงานศิลป์ ถิ่นชากังราว 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 



 

 

๔๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระสัง ราชานุสรณ์ สมเด็จพระสัง ราชเจ้า                    
กรมหลวงวชิรญาณสังวร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดพิธีวำงศิลำฤกษ์ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร  ณ พื้นท่ีต้ัง
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร ถนนปิ่นด ำริห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีสมเด็จพระมหำวีรวงศ์ 
กรรมกำรมหำเถรสมำคม เลขำธิกำรคณะธรรมยุต รักษำกำรเจ้ำคณะภำค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) ประธำนพิธี 
ฝ่ำยพระสงฆ์ และ นำยเชำวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร ประธำนพิธีฝ่ำยฆรำวำส 

 

 
 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือกำรบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธำนในกำรประชุม 

 
  
 



 

 

๕๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ การประชุมสรุปร่างข้อเสนอแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมสรุปร่ำงข้อเสนอแผนงำนโครงกำรของ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำยภำคเหนือ ภำยใต้แผนพัฒนำภำคเหนือ กลุ่มกำรท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต รองอธิกำรบดี ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและ
บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 
การสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ช้ันตรี ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษำ ช้ันตรี ระดับอุดมศึกษำ  ณ ห้องรำชพฤกษ์       
ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ก่อนด ำเนินกำรสอบ
ให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกคณำจำรย์วัดชูจิตธรรมำรำม 
ในมหำวชิรำลงกรณ์รำชวิทยำลัย เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้กับนักศึกษำในครั้งนี้ 

 
 



 

 

๕๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดสอบ             
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือและเตรียมควำมพร้อม
กำรจัดสอบธรรมศึกษำช้ันตรี ระดับอุดมศึกษำ  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี รองศำสตรำจำรย์วิ สิฐ ธัญญะวัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุม 

 
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด ำเนินกำรจัดกำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
“๙๐ ปี สอบธรรมศึกษำ สร้ำงสังคมอุดมปัญญำวิถีพุทธ”  ณ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งมีพระรำชญำณปรีชำ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นประธำนในพิธีฝ่ำยสงฆ์ และมี  
นำยเชำวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนฝ่ำยฆำรวำส ในพิธีเปิดกำรสอบธรรมศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร กล่ำวต้อนรับ จำกนั้นพระรำชญำณปรีชำ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร ได้อ่ำนค ำปรำศรัย 
แมก่ลองธรรมสนำมหลวง วันเปิดสอบธรรม สนำมหลวงธรรมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๒  

 

 
 



 

 

๕๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อ                     
เตรียมควำมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                         
ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี                   
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพขร เป็นประธำนในกำรประชุม 

 
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี              
ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นกำรส่วนพระองค์ ในกำรนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 
และกิจกำรนักศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และนักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย 

 



 

 

๕๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓                          
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในพิธีกล่ำวเปิดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
พร้อมท้ังร่วมแจกของขวัญให้กับเด็ก ๆ 

 

 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี เสด็จเย่ียมสมำชิกและติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดก ำแพงเพชร และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE     
ณ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ (SAC) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จำกนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรม
ภำยในศูนย์เพื่อนใจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในกำรนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ อำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย 

 



 

 

๕๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การแสดงประกอบแสง สี เสียง เร่ือง "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ าศิลป์ แผ่นดินก าแพงเพชร" 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                  
ร่วมจัดกำรแสดงประกอบแสง สี เสียง เรื่อง "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ ำศิลป์ แผ่นดินก ำแพงเพชร" เนื่องในงำน
ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๓ ซึ่งกำรแสดงประกอบแสง             
สี เสียง ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ประธำนกำรแสดง นำยเชำวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดก ำแพงเพชร รองประธำนกำรแสดง นำยเทวัญ  หุตะเสวี นำงสำวสุพัตรำ คล้ำยทิม รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดก ำแพงเพชร ดร.ประทีป  ตระกูลสำ หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร และรองศำสตรำจำรย์                  
ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท่ีปรึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีปรึกษำกำรแสดง นำยไสว  ไชยเมือง 
วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำร
นักศึกษำ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ ำนวยกำรแสดง 
ดร.สถำพร  โพธิ์หวี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร สร้ำงสรรค์กำรแสดงเรื่องและบท ดร.รุ่งธรรม                              
ศรีวรรธนศิลป์ ครูเช่ียวชำญผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร ก ำกับกำรแสดงวิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 
ทีมประสำนงำนกำรแสดง นำยคณิศร ทองรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทีมงำน 
นักแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมนุมนำฏศิลป์    
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และศิษย์เก่ำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 

 
 
 



 

 

๕๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ท ำบุญถวำยภัตตำหำร                        
แด่พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน ๗ รูป จำกวัดป่ำชัยรังสี ต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร                          
ณ หอศิลปดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธำนในพิธี จุดเทียนธูปบูชำพระรัตนตรัย 

 

 
การแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร์ "กาลคร้ังหนึ่ง...ทวิพบ" ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ร่วมกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมเชียร์ลีดด้ิง ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดกำรแสดงละครเวทีนิเทศศำสตร์ "กำลครั้งหนึ่ง...ทวิพบ" Word Of Mouth season ๔                   
ณ หอศิลปดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดแสดงผ่ำนทำง                    
กำรถ่ำยทอดสดบนเฟซบุ๊ค (Facebook Live) 

  
 
 
 



 

 

๕๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมการให้ความรู้ เร่ืองก๊าซเรือนกระจกแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้เรื่องก๊ำซเรือนกระจกแก่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยเชิญอำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน                   
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องก๊ำซเรือนกระจกให้แก่บุคลำกรของส ำน ำศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่โครงกำรส ำนักสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

 
 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ งานมุทิตาแด่คุณครูผู้สืบสานงานศิลป์ ถ่ินชากังราว ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดงำนมุทิตำแด่คุณครูผู้สืบสำนงำนศิลป์ ถิ่นชำกังรำว "ร้อยใจรักถักทอใจ ร้อยสำยใยสำนไมตรี" 
นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เนื่องในเกษียณอำยุ ๖๐ ปี  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งงำนในครั้งนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ และ
ผู้บริหำร บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ให้เกียรติร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย 

 

 



 

 

๕๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้าร่วมกับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๕ – ๖ ต.ค. ๒๕๖๒ งานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๒  

ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
๒ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต  
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓ ๑๙ – ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒ การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย 
ณ อำคำรนิมิบุตร สนำมกีฬำแห่งชำติ 

๔ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ งานมหกรรมคนสร้างสุขปี ๕   
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์กำรค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ ก ำแพงเพชร 

๕ ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าของบบูรณาการภาคเหนือ 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น ๒ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

๗ ๙ พ.ย. ๒๕๖๒ งานลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ประจ าปี ๒๕๖๒ จังหวัดตาก 
ณ เชิงสะพำนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จังหวัดตำก 

๘ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ การประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
ณ ห้องประชุมส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ชั้น ๑ อำคำร KPRU HOME 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน API 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๖/๑ ชั้น ๖ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ โครงการประชุมสัมมนาก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑ ๒๘ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ การประชุมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ 
ณ โรงแรมเอเชีย เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 

๑๒ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ งาน "วันพ่อแห่งชาติ" และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๓ ๗ – ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมผู้น าขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 
ณ โรงแรมเวียงตำก ริเวอร์ไซต์ จังหวัดตำก   

๑๔ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมการพัฒนาพื้นที่เรือนจ าเก่า (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม) จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๕ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  
ณ ห้องประชุมชำกังรำว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๖ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
๑๗ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๑๘ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ การประชุมประสานการปฏิบัติถวายความปลอดภัย สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๕๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๙  

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

๑๐ ม.ค ๒๕๖๓ 
 
 
 

๒๘ ม.ค ๒๕๖๓ 
 
 

๗ ก.พ. ๒๕๖๓ 
 
 

๘ ก.พ. ๒๕๖๓ 
 
 

๙ – ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๓ 
 

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ 
 

งานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด 
  จังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และพิธีเปิดงำน และฝ่ำยจัดกำรแสดง แสง สี เสียง    
  งำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีบวงสรวงอดีตกษัตรำธิรำช ฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง  
  ฝ่ำยจัดกำรร ำพุทธบูชำ และฝ่ำยจัดกำรแสดงแสง-สี-เสียง เน่ืองในงำนประเพณี  
  “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓   
  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรแถลงข่ำวงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร”  
  ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓   
   ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์กำรค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ ก ำแพงเพชร 
- พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เน่ืองในงำนประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง  
  และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓   
  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
- พิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร"  
  ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- งำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ณ เวทีกลำงหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรเดินแบบ และสำธิตวิวัฒนำกำรผ้ำไทย ในงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง  
  และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ณ เวทีกลำงหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๐ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน   
ณ ห้องประชุมดำวเรือง ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๒๑ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๒ ๑๓ – ๑๕ ม.ค ๒๕๖๓ SPORT DAY & SPORT NIGHT KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ ๘ และงานต้อนรับปีใหม่ 
๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ อำคำรกีฬำในร่ม และลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมโีชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๓ ๑๕ ม.ค ๒๕๖๓ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร 

๒๔ ๒๔ ม.ค ๒๕๖๓ งานสังสรรค์ส านักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗   
ณ ห้องเยำวมำลย์ ชั้น ๗ โรงแรมชำกงัรำว ริเวอร์วิว ก ำแพงเพชร 

๒๕ ๒๗ ม.ค ๒๕๖๓ การอบรม "การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓" 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๖ ๒๘ ม.ค ๒๕๖๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel และ Intergromat”  



 

 

๕๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๒๗ ๓๐ – ๓๑ ม.ค. 

๒๕๖๓ 
การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา  
ณ อำคำรบริหำรจัดกำรเชิงบรูณำหำร ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

๒๘ ๓๑ ม.ค ๒๕๖๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม
และบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ณ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ                  
ห้องประชุมลีลำวดี ชั้น ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๙ ๓๑ ม.ค ๒๕๖๓ รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๐ ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ กิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๒๐ 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๑ ๙ ก.พ. ๒๕๖๓ การประชุมสภาวฒันธรรมภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด 
ณ ห้องนิมมำนนรดี โรงแรมพีพำรำไดซ์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๒ ๘ – ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๓ การแข่งขันกีฬาอาจารยแ์ละบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และสนำมกีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่ 

๓๓ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ งานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมโีชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๔ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 
ณ ห้องประชุมดำวเรือง ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

๓๕ ๔ – ๕ มี.ค. ๒๕๖๓ โครงการถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม" 
ณ ลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๖ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ พิธีลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
ณ ห้องประชุมดำวเรือง ชั้น ๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๗ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ พิธีบ าเพญ็กุศลอุทิศบูรพชน บุพการี  และพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศพระครูนาควัชราธร 
ณ วัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๘ ๑๘,๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ บริเวณป้อมต ำรวจ สำยตรวจรำชภัฏ และ ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ” หน้ำธนำคำร
กรุงเทพ สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๙ ๒๗ - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๐ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๑ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
และเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ณ ห้องประชุมส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ชั้น ๒ อำคำร KPRU HOME 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๒ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรรวมเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    

๔๓ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๔ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ Webometrics   



 

 

๖๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๔๕ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ กิจกรรม "จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน" 

ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภักก ำแพงเพชร 
๔๖ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ การประชุมการใช้ระบบ e-office และ e-personal ด้วยลายเซ็นอเิล็กทรอนิกส ์

ณ ห้องประชุมรวงผึง้ ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๔๗ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ การอบรมการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลาและไปราชการ 

(e-Personal)  
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๘ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓ การอบรมการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลาและไปราชการ 
(e-Personal) 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๙ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเชพร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๕๐ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University" 
ณ ห้องประชุมลีลำวดี ชั้น ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๑ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓ โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ณ ห้องส ำนักงำนธุรกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๒ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๓ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
รัชกาลที่ ๑๐ 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร  

๕๔ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๕ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง "ม่ิงขวัญนบบายศรี อัญชลีครูช่าง" ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

๕๖ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๗ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ รับรางวัลการประกวดผ้าประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ อำคำรชำเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 

๕๘ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓ พิธีการบ าเพ็ญกุศลท าบุญใส่บาตรในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ บริเวณหน้ำพระอุโบสถ วัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๙ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๑ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 



 

 

๖๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ณ สถำนีบริกำรรถไฟฟ้ำเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว (ริมปิง) 
๖๒ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ งาน "เกษตรแฟร์ จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๖๓"  

ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร  
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๖๓ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ การอบรมการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลาและไปราชการ 
(e-Personal) 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๔ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ การบรรยายให้ความรู้การด าเนินงานขององค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ จังหวัดสุโขทัย 

๖๕ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓ การประชุมวิชาการ สผ. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพมหำนคร 

๖๖ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ พิธีอัญเชิญตราและรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมโีชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๗ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๘ ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ กิจกรรมบรรยายทางวิชาการเน่ืองในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๙ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ณ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 

๗๐ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ณ ห้องประชุมดำวเรือง ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๑ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๗๒ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ การประชุมนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๓  
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 
๑๙ และ ๒๑  
ก.ย. ๒๕๖๓ 

งานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- พิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจ ำเมืองก ำแพงเพชร 
  ณ บริเวณศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร 
- พิธีเปิดงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ณ บริเวณลำนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรแสดงเวทีกลำงงำนประเพณี “สำรทไทย - กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง”  
  ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ณ เวทีกลำงหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๗๔ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ การประชุมพระสัง าธิการ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๕ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ "โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจ าปี ๒๕๖๓" 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 



 

 

๖๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
งานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงบนเวทีกลำงในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๒  
ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร นักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง และนักศึกษำรำยวิชำ
กำรแปรรูปวรรณกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๖๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 

 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                   
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๒  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ อำคำรเรียนรวม              
และอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ชมรม

เชียร์ลีดด้ิง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๕ “Lactasoy 
Thailand National Cheerleading Championship ๒๐๑๙”  ณ อำคำรนิมิบุตร สนำมกีฬำแห่งชำติ             
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และ    
ถ้วยประทำนพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ โดยผลกำรแข่งขันดังนี้ 

๑. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading solo 
๒. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading double ทีม A  
๓. รำงวัลอันดับท่ี ๕ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading double ทีม B  
๔. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading Small Group ทีม A  
๕. รำงวัลอันดับท่ี ๕ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading Small Group ทีม B  
๖. รำงวัลอันดับท่ี ๖ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading team ทีม A 
๗. รำงวัลอันดับท่ี ๗ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading team ทีม B 
๘. รำงวัลอันดับท่ี ๔ กำรแข่งขันประเภท Cheerleading All Star 
๙. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรแข่งขันประเภท Urban Cheerdance 
๑๐. รำงวัลอันดับท่ี ๖ กำรแข่งขันประเภท Cheerdance Double ทีม A  
๑๑. รำงวัลอันดับท่ี ๙ กำรแข่งขันประเภท Cheerdance Double ทีม B 
๑๒. รำงวัลอันดับท่ี ๗ กำรแข่งขันประเภท Cheerdance  



 

 

๖๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ งานมหกรรมคนสร้างสุขปี ๕ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงำน
มหกรรมคนสร้ำงสุขปี ๕  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ ศูนย์กำรค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดง
ท้ังหมด ๓ ชุดกำรแสดง ๑.ระบ ำส่ีภำค ๒.ร ำกินรีร่อน และ ๓.เซิ้งกะลำ นักแสดงโดยนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าของบบูรณาการ
ภาคเหนือ ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำ                
ค ำของบบูรณำกำรภำคเหนือ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวม                
และอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม โครงกำรอบรมให้ควำมรู้                       
ด้ำนส่ิงแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมรตนมณี 
ช้ัน ๒ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 



 

 

๖๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีเปิดงานลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ประจ าปี ๒๕๖๒
บริษัท แซฟไฟร์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลล็อปเม็นท์ จ ำกัด ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อแสดงในพิธีเปิดงำนลอยกระทงสำยไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง 
ประจ ำปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณริมสำยธำรลำนกระทงสำย เชิงสะพำนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จังหวัดตำก 
โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์ จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร และนักแสดงรับเชิญ 

 

 
 วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มอบหมำยให้                     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและ
จัดหำรำยได้ และอำจำรย์วีรวรรณ  แจ้งโม้ ประจ ำฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ 
เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำหลักสูตรระยะส้ัน  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ อำคำร 
KPRU HOME มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 

 

๖๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งาน API ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และนำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรใช้งำน API ด้วย Microsoft Azure ภำยใต้
โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์ตำมเกณฑ์ Webometrics  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๖/๑ ช้ัน ๖ อำคำร                  
ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการประชุมสัมมนาก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้บริหำร
และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำก้ำวต่อไปของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพื้นท่ี  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓  
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๖๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
การประชุมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ระหว่างวันที่ 

๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมโครงกำรอบรมสัมมนำ            
เพื่อขับเคล่ือนงำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมไปสู่กำรปฏิบัติในระดับท้องถิ่น  ณ โรงแรมเอเชีย                 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 

 

 
 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งาน "วันพ่อแห่งชาติ" และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร พร้อมด้วย บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรม   
เข้ำร่วมงำน "วันพ่อแห่งชำติ" และวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล- 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ประจ ำปี ๒๕๖๒ และร่วมถวำยพำนพุ่มดอกไม้หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์



 

 

๖๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ หอประชุมรัตนอำภำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
การประชุมผู้น าขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์ฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 
เข้ำร่วมกำรประชุมผู้น ำขับเคล่ือนหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด กลุ่ม ๑-๔               
ณ โรงแรมเวียงตำก ริเวอร์ไซต์ จังหวัดตำก  

 

 
 วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ การประชุมการพัฒนาพื้นที่ เ รือนจ าเก่า (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม)                    
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำรและ
บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมกำรพัฒนำพื้นท่ีเรือนจ ำเก่ำ (ทัณฑสถำนวัยหนุ่ม) 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 



 

 

๖๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม และนำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง หัวหน้ำฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธี
รับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
ในส่วนภูมิภำคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมชำกังรำว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร                   
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย   
อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสดกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวน  
พยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ การประชุมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย และกระชับมิตรไมตรี
สานสามัคคีที่ยั่งยืน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง        



 

 

๗๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่ือสำรและสำรสนเทศ เข้ำร่วมกำรประชุมกำรแข่งขันกีฬำภำยในมหำวิทยำลัย และ
กระชับมิตรไมตรีสำนสำมัคคีท่ียั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวม
และอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ การประชุมประสานการปฏิบัติถวายความปลอดภัย ผู้ช่วยศำสตำรำจำรย์ 
ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมประสำนกำรปฏิบัติถวำย           
ควำมปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จทรง
มำปฏิบัติพระรำชกรณียกิจเป็นกำรส่วนพระองค์  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ  ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
งานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง 
และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” ประจ าปี ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่ือสำรและสำรสนเทศ และนำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง 
และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีเปิดงาน และฝ่ายจัด                     

การแสดง แสง สี เสียง งานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ 



 

 

๗๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีและพิธีเปิดงำน และ
คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดง แสง สี เสียง งำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด จังหวัด
ก ำแพงเพชร” ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีบวงสรวงอดีตกษัตราธิราช ฝ่ายจัด                  
การแสดงเวทีกลาง ฝ่ายจัดการร าพุทธบูชา และฝ่ายจัดการแสดงแสง สี เสียง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีบวงสรวงอดีตกษัตรำธิรำช ฝ่ำยจัดกำรแสดงเวทีกลำง                 
ฝ่ำยจัดกำรร ำพุทธบูชำ และฝ่ำยจัดกำรแสดงแสง สี เสียง เนื่องในงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และ               
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ การแถลงข่าวงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด

ก าแพงเพชร” ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแถลงข่ำวงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และ                    
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ ศูนย์กำรค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ 
ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๗๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร 

ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เนื่องในงำน
ประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ วัดพระแก้ว อุทยำน
ประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 
บรรเลงดนตรีโดย อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีเปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร" ประจ าปี ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเดินขบวนแห่และแสดงในพิธีเปิดงำนประเพณี 
"นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง 
ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำ
โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ ช้ันปีท่ี ๔ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 



 

 

๗๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
การแสดงเวทีกลางงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำก
จังหวัดก ำแพงเพชร ใหจั้ดกำรแสดงบนเวทีกลำง ในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัด
ก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร โดยวันท่ี 
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นกำรแสดงของนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และวันท่ี 
๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นกำรแสดงของนักศึกษำรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 



 

 

๗๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การเดินแบบ และสาธิตวิวัฒนาการผ้าไทย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ร่วมแสดงบนเวทีกลำงในงำนประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
ซึ่งในวันนี้เป็นกำรเดินแบบ และสำธิตวิวัฒนำกำรผ้ำไทย โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรแสดงในชุด 
"ระบ ำชุดไทยพระรำชนิยม" นักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร  ณ บริเวณ
หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำสู่ต ำแหน่ง         
ท่ีสูงขึ้น  ณ ห้องประชุมดำวเรือง ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                   
ซึ่งจัดโดย กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย    
ของนายกรัฐมนตรี ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธี เปิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจตำมนโยบำย              
ของนำยกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัด         



 

 

๗๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กำรแสดงท้ังหมด ๒ ชุด คือ ร ำอวยพรอ่อนหวำน และระบ ำชำติพันธ์ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียน 
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 
  

SPORT DAY & SPORT NIGHT KPRU รวมใจเกมส์ คร้ังที่ ๘ และงานต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ SPORT DAY & SPORT NIGHT KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งท่ี ๘ และ งำนกระชับมิตร
ไมตรี สำนสำมัคคีท่ียั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ "KPRU NEW YEAR ๒๐๒๐ ตอน อำยแสงนีออน" โดยระหว่ำง
วันท่ี ๑๓ - ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓ เป็นกำรแข่งขันกีฬำรอบรองชนะเลิศ และวันท่ี ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้ำ 
เป็นพิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำ SPORT DAY & SPORT NIGHT KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งท่ี ๘     ณ อำคำรกีฬำใน
ร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็น
ประธำนในพิธีเปิดงำน ในช่วงเย็นเป็นงำนกระชับมิตรไมตรี สำนสำมัคคีท่ียั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ "KPRU 
NEW YEAR ๒๐๒๐ ตอน อำยแสงนีออน"  ณ ลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในงำน
และมอบถ้วยรำงวัลให้กับนักกีฬำ 

 



 

 

๗๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก าแพงเพชร

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และประกันคุณภำพ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
  
 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ งานสังสรรค์ส านักงานชลประทานที่ ๑ – ๑๗ โรงแรมชำกังรำว ริเวอร์วิว 
ก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนสังสรรค์ส ำนักงำน
ชลประทำนท่ี ๑ - ๑๗  ณ ห้องเยำวมำลย์ ช้ัน ๗ โรงแรมชำกังรำว ริเวอร์วิว ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด 
"ระบ ำชำกังรำว" นักแสดงโดย นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ การอบรมการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจ
ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำรและบุคลำกร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรอบรม "กำรระบุและประเมินปัญหำส่ิงแวดล้อม และกำรตรวจประเมิน 
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓" ท่ีจะรับกำรตรวจประเมินโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว   
(Green Office)  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 

 

๗๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel และ 
Intergromat” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  “สร้ำง Chatbot ด้วย Chatfuel และ Intergromat”                        
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๕ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ คร้ังที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม 

๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำทไทย
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๓ ระดับอุดมศึกษำ  ณ อำคำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร ช้ัน ๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี      
รำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ผลกำรแข่งขันทำงมหำวิทยำลัยได้รับรำงวัลชนะเลิศ        
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 



 

 

๗๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 

วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์                           
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมงำนโครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรค่ำยอำสำบ ำเพ็ญประโยชน ์เพื่อส่งเสริมสร้ำงจริยธรรมและบูรณำกำรกำรเรียนรู้งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๖ “รวมพลังสร้ำงสรรค์ มุ่งมั่นสำมัคคี เรียนรู้วิถีไทยสู่วิถีมรดกโลก”  
ณ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 

 

๗๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

พร้อมท้ังคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดง
ในพิธีเปิดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรค่ำยอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ฯ ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ร ำบำยศรีสู่ขวัญ” 
และในช่วงเย็นเป็นงำนเล้ียงต้อนรับ  ณ ห้องประชุมลีลำวดี ช้ัน ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” นักแสดงโดย นักศึกษำชมรมศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เด็กหญิงณัฏฐณิชำ  กำวีอ้ำย 
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมรับประกำศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” 
เนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ จำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร นำยเชำวลิตร  แสงอุทัย  
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๒๐ งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำร
อำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      
เพื่อแสดงต้อนรับคณะผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนเล้ียงรับรองและพิธีเปิดกิจกรรม ASEAN Leadership ๒๐๒๐  
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 

 

๘๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด สภำวัฒนธรรมจังหวัด
ก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดกำรประชุม             
สภำวัฒนธรรมภำคเหนือ ๑๖ จังหวัด ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  ณ ห้องนิมมำนนรดี โรงแรมพีพำรำไดซ์ ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “ร ำกฤดำภินิหำร” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอำจำรย์ และบุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งท่ี ๓ พิงคนครเกมส์  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่ 



 

 

๘๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ ๑๖ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
และชมรมเชียร์ลีดด้ิง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แสดงในพิธีเปิดงำนนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร 
ครั้งท่ี ๑๖ “เปิดประตูสู่อนำคต  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีรับสนองพระบรมรำชโองกำร                  
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งต้ังนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรคุณวุฒิ                         
ณ ห้องทองอุไร ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

 
  

โครงการถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม"ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๓      
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนโครงกำรถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม"   ณ ลำนหน้ำ
หอประชุมอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  



 

 

๘๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  
ผู้บริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีลงนำมทึกข้อตกลงควำมร่วมมือผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ๓๘ แห่ง ท่ัวประเทศ และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม                    
เรื่อง ควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนงำนวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมดำวเรือง    
ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
  
 
 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศบูรพชน บุพการี และพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศ               
พระครูนาควัชราธร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมด้วย ผู้บริหำร บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศบูรพชน บุพกำรี  และพิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศพระครูนำควัชรำธร (หลวงพ่อวิชัย ปสนฺโน) 
มรณภำพครบ ๓๔ ปี อดีตเจ้ำอำวำสผู้ก่อต้ังวัดนำควัชรโสภณ “ครบ ๖๓ ปี”  ณ วัดนำควัชรโสภณ จังหวัด



 

 

๘๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ก ำแพงเพชร โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้เกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย 

 

 
 กิจกรรม “ตู้ปันสุข” บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร โดยวันท่ี ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓  ณ บริเวณป้อมต ำรวจ สำยตรวจรำชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นภำยใต้
ควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมกับ ชำวบ้ำนวังยำง กรรมกำรหมู่บ้ำน อสม. ชรบ. หมู่ ๑ 
ต ำบลนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร และวันท่ี ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓  ณ ตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ” หน้ำ
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดขึ้นโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรร่วมกับ
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 

๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓      
เพื่อยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๔ และจัดท ำ Institutional Repositioning Plan ตำมจุดเน้น     



 

 

๘๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำร่วมประชุมกลุ่มต่ำงๆท้ังหมด ๔ กลุ่ม 
ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร คือ  

๑. ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมทองกวำว ช้ัน ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
๒. ด้ำนกำรวิจัย  ณ ห้องประชุมกำสะลอง ช้ัน ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ    
๓. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ณ ห้องประชุมดำวเรือง ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  

 

 

 
 
 
 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                   
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นำงสำวธฤษวรรณ  
ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำน



 

 

๘๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
(ก.บ.จ.) จังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

  
 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และเร่ือง แนวปฏิบัติที่ ดี (Good Practice) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เรื่อง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และเรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  ณ ห้องประชุม               
ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ช้ัน ๒ อำคำร KPRU HOME มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  
 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม               
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ตำมเกณฑ์
ส ำนักงำนสีเขียว Green Office ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวม
และอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เข้ำร่วม                



 

 

๘๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดก ำแพงเพชร (ก.บ.จ.ก ำแพงเพชร) ครั้งท่ี               
๔/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์

Webometrics ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้  นำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท้ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนตำมเกณฑ์
Webometrics  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรม "จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน" บุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรม "จิตอำสำ KPRU ปันสุขสู่ชุมชน" เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลในพระบำทสมเด็จ- 
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓  ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภักก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมการใช้ระบบ e-office และ e-personal ด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม



 

 

๘๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

กำรประชุมกำรใช้ระบบ e-office และ e-personal ด้วยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ การอบรมการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการ
ลาและไปราชการ (e-Personal) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรอบรมกำรใช้ระบบส ำนังำนอัตโนมัติ (e-Office) และระบบกำรลำและไปรำชกำร 
(e-Personal)  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การอบรมการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการลา

และไปราชการ (e-Personal) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรอบรมกำรใช้ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office) และระบบกำรลำและไปรำชกำร 
(e-Personal)  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำ 



 

 

๘๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยในภำคเช้ำเป็นกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง กำรป้องกัน ระงับเหตุ
เพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
และในภำคบ่ำยเป็นกำรฝึกปฏิบัติในกำรระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเชพร เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 
 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University" 
ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน "KPRU Save Energy 



 

 

๘๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

Green University"  ณ ห้องประชุมลีลำวดี ช้ัน ๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                    
ซึ่งจัดโดย กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 
Procurement)  ณ ห้องส ำนักงำนธุรกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                 
ซึ่งวิทยำกรโดย นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร   

 
วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ บุคลำกร                  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลและพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ เพื่อเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ๒๘ กรกฎำคม 
๒๕๖๓  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำก



 

 

๙๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและถวำยพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำย
พระพรชัยมงคล รัชกำลท่ี ๑๐  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ระดับหลักสูตร คณะ ส ำนัก สถำบัน และมหำวิทยำลัย  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
  
 
 
 

วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง "ม่ิงขวัญนบบายศรี อัญชลีครูช่าง" ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดง



 

 

๙๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง "มิ่งขวัญนบบำยศรี อัญชลีครูช่ำง" ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓  ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำ-
สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๙ พรรษำ 
๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รับรางวัลการประกวดผ้าประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้น ำหัวหน้ำกลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร เข้ำรับรำงวัล
ชนะเลิศ กำรประกวดผ้ำประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร "ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร ลำยดอกพิกุล"                         
ณ อำคำรชำเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี ในงำน “ศิลปำชีพประทีปไทย OTOP ก้ำวไกลด้วยพระบำรมี 
๒๕๖๓” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง 

 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิธีการบ าเพ็ญกุศลท าบุญใส่บาตรในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 

ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมในพิธีกำรบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตร ในโอกำสมหำมงคล 



 

 

๙๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหำคม 
๒๕๖๓  ณ บริเวณหน้ำพระอุโบสถ วัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง) จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

ชัยมงคล ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อแสดงในพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล จังหวัดก ำแพงเพชร 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในโครงกำร
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชำกังรำว นครแห่งศิลป์" ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ สถำนีบริกำร



 

 

๙๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

รถไฟฟ้ำเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียว (ริมปิง) นักแสดงโดย นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ งาน "เกษตรแฟร์ จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๖๓" ส ำนักงำนเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงพิธีเปิดงำน 
"เกษตรแฟร์ จังหวัดก ำแพงเพชร ปี ๒๕๖๓"  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ การอบรมการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) และระบบการ
ลาและไปราชการ (e-Personal) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรอบรมกำรใช้ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office) และระบบกำรลำและไปรำชกำร 



 

 

๙๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

(e-Personal)  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ การบรรยายให้ความรู้การด าเนินงานขององค์กรตามหลักธรรมภิบาล
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                
เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยให้ควำมรู้กำรด ำเนินงำนขององค์กรตำมหลักธรรมภิบำล  ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ 
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดโดย ส ำนักงำนพื้นท่ีพิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร (อพท.๔) 

 
 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ การประชุมวิชาการ สผ. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร สผ. 
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพมหำนคร                
ซึ่งจัดโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 
 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิธีอัญเชิญตราและรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ กองพัฒนำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์    
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีอัญเชิญตรำและรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร ปีกำรศึกษำ 



 

 

๙๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒๕๖๓  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงโดย 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร "พนักงำนยุคใหม่ ใส่ใจบริกำร สร้ำงสรรค์ผลงำน บริกำรท่ีเป็นเลิศ"                       
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
  
 
 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกิจกรรมบรรยำยทำงวิชำกำรเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจ ำปี 



 

 

๙๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒๕๖๓ เรื่อง "กำรเมือง ศำสนำ วัฒนธรรม : ก ำแพงเพชรในบริบทประวัติศำสตร์ไทย"  ณ พิพิธภัณพสถำนแห่งชำติ 
จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน วิทยำลัยเทคนิค
ก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในโครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู               
สืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์” และกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ณ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดง   
โดย นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมดำวเรือง ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                 
รับกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร               



 

 

๙๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้กำรต้อนรับและเข้ำรับกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว                 
จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นำงสำวฆริศำ อยู่ป้อม ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๔ จังหวัด
นครสวรรค์ นำยสุเมธ แก้วน้อย คณะส่ิงแวดล้อม และทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และนำยสรรเพ็ช 
รอดพินิจ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดก ำแพงเพชร 

 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ การประชุมนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ คร้ังที่ ๑ ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุม



 

 

๙๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

นวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดี ระดับชำติ ครั้งท่ี ๑  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
งานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไขแ่ละของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ พิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ าเมืองก าแพงเพชร ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวง              
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ ำเมืองก ำแพงเพชร เนื่องในงำนประเพณี "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" 
ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ บริเวณศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ      
สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ พิธีเปิดงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 



 

 

๙๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อแสดงในพิธีเปิดงำนประเพณี "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ บริเวณ  
ลำนโพธิ์ จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “มหัศจรรย์กล้วยไข่หวำนเมืองก ำแพงเพชร” นักแสดง
โดย นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
การแสดงเวทีกลางงานประเพณีสารทไทย - กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ให้จัดกำรแสดงเวทีกลำง
งำนประเพณีสำรทไทย - กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑๙ และ ๒๑ กันยำยน 
๒๕๖๓  ณ เวทีกลำง หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร โดยวันท่ี ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๓ เป็นกำรแสดงของ
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และวันท่ี ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๓ เป็นกำรแสดงของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๐๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 

 
  
 
 



 

 

๑๐๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ การประชุมพระสัง าธิการ ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมพระสังฆำธิกำรระดับเจ้ำคณะจังหวัด เจ้ำคณะอ ำเภอ เจ้ำคณะต ำบล                       
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส ประธำนท่ีพักสงฆ์ และเลขำนุกำร ในเขตปกครอง ภำค ๔ และ ๕ (ธรรมยุต) (๗ จังหวัด)                 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 

 

๑๐๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ "โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจ าปี ๒๕๖๓" ผู้บริหำรและบุคลำกร                 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมงำนเกษียณอำยุรำชกำร "โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจ ำปี ๒๕๖๓"                       
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 

 

 
 



 

 

๑๐๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ด้านบุคลากร 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๑๗ – ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรีอ าเภอคลองลาน 
ณ รีสอร์ทเทียมแข ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒ ๓ – ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรม Workshop และการแสดงพิธีปิดงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการ
แสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๙ 
ณ วัดคงคำรำมวรวิหำร จังหวัดเพชรบุรี   

๓ ๒๒ – ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 

๔ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม “ท่องเที่ยวตลาด ๓ วิถี ที่ท่าขุนราม” 
ณ ประตูระบำยน้ ำฝำยท่ำกระดำน ต ำบลท่ำขุนรำม จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓  งานคืนสู่เหย้า วปอ. ๖๕ 
ณ สนำมหลังอำคำรพฤกษชำติพระทรงชัย (แหล่งชุมชน สปท (สถำบันวิชำกำรป้องกัน
ประเทศ วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

๖ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ งานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗ ๗ มี.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘ ๑,๘ ส.ค. ๒๕๖๓ การถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาและการแสดงพื้นบ้านก าแพงเพชร  
ณ โรงเรียนบ้ำนคลองสมุย ต ำบลโป่งน้ ำร้อน จังหวัดก ำแพงเพชร 

๙ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม  
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทย  
ณ โรงเรียนอนุบำลคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๔ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรีอ าเภอคลองลาน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอคลองลำน ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร คือ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้แก่ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรสตรีอ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ณ รีสอร์ทเทียมแข ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอ
คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
กิจกรรม Workshop และการแสดงพิธีปิดงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดง

นานาชาติ คร้ังที่  ๙ ระหว่างวันที่  ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ เพื่อเป็นวิทยำกรกจิกรรม 
Workshop และกำรแสดงพิธีปิดงำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียนสัมพันธ์และกำรแสดงนำนำชำติ ครั้งท่ี ๙                  
“รวงข้ำวสีอ ำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภำพ” ณ วัดคงคำรำมวรวิหำร จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 



 

 

๑๐๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ (สำระนำฏศิลป์) ระดับภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย  ณ วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย   

 
 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำขุนรำม จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ      
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรแต่งกำย ๓ วิถี ต ำบลท่ำขุนรำม ในโครงกำร
ส่งเสริม สืบสำนประเพณี วัฒนธรรม  ณ ประตูระบำยน้ ำฝำยท่ำกระดำน ต ำบลท่ำขุนรำม จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ งานคืนสู่เหย้า วปอ. ๖๕ บริษัท ดีมำกไอเดีย จ ำกัด ขอควำมอนุเครำะห์
บุคลำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร คือ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  และคณะ เพื่อสำธิตกำรท ำขนมไทยและอำหำรไทย
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย ในงำนคืนสู่เหย้ำ วปอ. ๖๕  ณ สนำมหลังอำคำรพฤกษชำติพระทรงชัย                   
(แหล่งชุมชน สปท (สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

 



 

 

๑๐๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ ๑๖ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรตัดสินกำรประกวด KPRU DANCE CONTEST ๒๐๒๐  ณ ห้องรำชพฤกษ์ 
ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้            
ในศตวรรษที่ ๒๑ โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำม
อนุเครำะห์วิทยำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นำงชนิกำ ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติทักษะ ในกิจกรรม      
"กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ"     
ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 

 



 

 

๑๐๗ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑ และ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ การถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาและการแสดงพื้นบ้าน
ก าแพงเพชร ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนล้ำนนำและกำรแสดงพื้นบ้ำนก ำแพงเพชร ให้กับเยำวชนและ
ประชำชนชุมชนคุณธรรมวัดคลองสมุย  ณ โรงเรียนบ้ำนคลองสมุย ต ำบลโป่งน้ ำร้อน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง มารยาทในสังคม โปรแกรมวิชำ

ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกร
จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม และทีมนักศึกษำ เพื่อเป็นวิทยำกรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง มำรยำทในสังคม โครงกำร
พัฒนำคุณลักษณะนักศึกษำ โปรแกรมวิชำภำษำไทย  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทย 
โรงเรียนอนุบำลคลองขลุง ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นวิทยำกรอบรมในโครงกำร
อนุรักษ์และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้ำนนำฏศิลป์ไทย  ณ โรงเรียนอนุบำลคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 

 

๑๐๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านสถานที่ 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๑๑ – ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลวาริน จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๑๓ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๓ ๑๘ ม.ค. และ ๑ ก.พ. 
๒๕๖๓ 

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๕ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๙ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลวาริน จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบำลวำริน จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำทัศนศึกษำเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำ                 
และเรียนรู้ภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 

 
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบำลดรุณำนุกูลลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำ 
ทัศนศึกษำ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้ภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
  
 
 

 



 

 

๑๑๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ ๑๘ 
มกราคม และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยำ จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเข้ำมำทัศนศึกษำ เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้ภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมภำคเหนือ ท่ีเข้ำมำ
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๑ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนผดุงปัญญำ จังหวัดตำก ท่ีเข้ำมำทัศนศึกษำ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้ภำยในพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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https://photos.kpru.ac.th/๒๐๑๘/index.php/cat-arts-and-culture/category/๙๙๔-kpru-
loykrathong-๒๐๑๙.html?start=๐. 

----------. (๒๕๖๒). TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๐  
รอบคัดเลือก ระดับภำคเหนือ วันท่ี ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๒  ณ เมญ่ำ ไลฟ์สไตล์ ช็อปป้ิง เซ็นเตอร์  
จังหวัดเชียงใหม่. [Online]. Available: https://photos.kpru.ac.th/๒๐๑๘/index.php/cat-
produce-graduates/category/๑๐๐๕-tobenumberone๒๐๒๐.html. 

----------. (๒๕๖๓). กำรอบรมเรื่อง กำรระบุและประเมินปัญหำส่ิงแวดล้อม และกำรตรวจประเมินกำรจัดกำร 
ส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://photos.kpru.ac.th/๒๐๑๘/index.php/cat-
management/category/๑๐๑๙-kpru-green-office-๑-๒๕๖๓.html. 

----------. (๒๕๖๓). เปิดงำนนิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งท่ี ๑๖ เปิดประตูสู่อนำคต  
วันท่ี ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://photos.kpru.ac.th/๒๐๑๘/index.php/cat-produce-
graduates/category/๑๐๒๙-kpru-open-house-๒๐๒๐.html?start=๐. 

----------. (๒๕๖๓). พิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
วันท่ี ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๓  ณ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ (SAC) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://photos.kpru.ac.th/๒๐๑๘/index.php/cat-arts-and-
culture/category/๑๐๑๘-grand-openning-to-be-number-one.html. 

 
 
 



 

 

๑๑๓ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

----------. (๒๕๖๓). มรภ.ก ำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังนำยกสภำมหำวิทยำลัย  
และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมทองอุไร ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://photos.kpru.ac.th/๒๐๑๘/index.php/cat-arts-and-
culture/category/๑๐๕๓-kpru-mou-cuture-๒๐๒๐.html. 

----------. (๒๕๖๓). มรภ.ก ำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ท่ัวประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม ผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ์ 
วันท่ี ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://photos.kpru.ac.th/๒๐๑๘/index.php/cat-arts-
and-culture/category/๑๐๕๓-kpru-mou-cuture-๒๐๒๐.html.  

วีสปอร์ต ก ำแพงเพชร. (๒๕๖๓). ก ำแพงเพชร-ยิ่งใหญ่ตระกำรตำ พิธีเปิดงำนประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง  
และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันท่ี ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓    
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร.  
[Online]. Available: https://www.vsportkamphaeng.com/post/๗๒๒๑. 

ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัดก ำแพงเพชร. (๒๕๖๒). กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีและพิธีเปิดงำน  
และคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดง แสง สี เสียง งำนประเพณี นบพระเล่นเพลง และงำนกำชำด จังหวัด
ก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันท่ี ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓  
ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=๑๒๙๕๑๕๐๕๙๗๓๕๘๖๕๘ &id=
๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙. 

----------. (๒๕๖๒). กำรประชุมช้ีแจงและประสำนกำรปฏิบัติถวำยควำมปลอดภัย สมเด็จพระขนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี วันท่ี ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=๑๒๙๕๓๘๕๙๑๗๓๓๕๑๒๖ &id=
๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙. 

----------. (๒๕๖๓). กำรมอบประกำศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงำนวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร.  
[Online]. Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
๑๓๓๔๘๑๗๖๑๐๐๕๘๖๒๓&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙.  

----------. (๒๕๖๓). พิธีเปิดกำรประชุมสภำวัฒนธรรมภำคเหนือ ๑๖ จังหวัด ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๙ กุมภำพันธ์  
๒๕๖๓  ณ ห้องนิมมำนนรดี โรงแรมพีพำรำไดซ์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
๑๓๔๓๔๒๒๙๐๒๕๓๑๔๒๗&id=๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙. 

----------. (๒๕๖๓). ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชรน ำคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมภำคเหนือ ศึกษำ 
แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดก ำแพงเพชร วันท่ี ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  ณ พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=๑๓๔๓๓๙๔๒๒๙๒๐๐๙๖๑&id=
๑๐๐๐๐๕๙๑๑๘๙๕๔๔๙. 
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ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้. (๒๕๖๒). ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำหลักสูตร 
ระยะส้ัน วันท่ี ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ อำคำร KPRU HOME.  
[Online]. Available: https://asl.kpru.ac.th/main/?gal=๒๐๑๙.๑๑.๑๒&id=๒๕๐&lang=TH.   

CommArts KPRU Official. (๒๕๖๓). ละครเวทีนิเทศศำสตร์ "กำลครั้งหนึ่ง...ทวิพบ" ระหว่ำงวันท่ี ๑๘ – ๒๐  
มีนำคม ๒๕๖๓  ณ หอศิลปดุริยนำฎ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=commartsofficial 
&set=a.๑๒๘๑๑๖๓๑๖๕๔๒๖๕๑๗. 
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