
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNUAL REPORT 

รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

เจ้าของ : ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จังหวัดก ำแพงเพชร 
๖๙ หมู ่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 ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส 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 
   อำจำรย์ธนธรณ์  แจ้งโม้  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 ๒๕๖๔ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้ด ำเนินงำนนอกแผน 
ปฏิบัติรำชกำร โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้ำร่วมกับเครือข่ำย และกำรให้บริกำร   
งำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และรวมไปถึงกำรด ำเนินงำนของหน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งระยะเวลำกำรด ำเนินงำนต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔       
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้สนใจท่ัวไปเป็นอย่ำงดี  

 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร) 
                                                                                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ เก่ียวกับส านักิิลปแแลแวันนธรรม        ๑ 
 ¤ ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      ๒ 

¤ ประวัติควำมเป็นมำของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ      ๓ 
¤ ประวัติศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร           ๔  
¤ ศูนย์รวบรวมสำยพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ       ๔ 
¤ ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม       ๕ 
¤ โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      ๖ 
¤ โครงสร้ำงองค์กรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม         ๗ 
¤ คณะผู้บริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม           ๘ 
¤ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม           ๙ 
¤ บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)       ๙ 
¤ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์     ๑๐ 
¤ FACEBOOK และ WEBSITE ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     ๑๑ 
¤ WEBSITE พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)   ๑๒ 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานของส านักิิลปแแลแวันนธรรม      ๑๓ 
โครงการของส านักิิลปแแลแวันนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔  ๑๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน     ๑๕ 

¤ โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       ๑๗ 
¤ โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม        ๑๙ 
¤ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร          ๒๑ 
¤ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม       ๒๓ 

 ¤ โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP        ๒๕ 
¤ โครงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ       ๓๓

 ¤ โครงกำรจัดท ำวำรสำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม        ๓๕ 
โครงการ/กิจกรรม ของส านักิิลปแแลแวันนธรรมที่ด าเนินงานนอกแผนปฏิบัติราชการ   ๓๘ 
ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ¤ กิจกรรมท ำบุญใส่บำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวำระครบ ๑๐๗ ปี   ๔๐     

¤ กิจกรรมท ำบุญใส่บำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวำระวันคล้ำยวันสวรรคต    ๔๑ 
¤ กำรประชุมจัดท ำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยประจ ำปี ๒๕๖๔   ๔๒ 
¤ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร รุ่นท่ี ๒๐ ๔๒ 
¤ กำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓     ๔๓ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อทบทวนแผนและจัดท ำค ำของบประมำณฯ  ๔๕ 
¤ พิธีท ำบุญใส่บำตร พิธีเททองหล่อพระพุทธลีลำ พระไพรีพนิำศ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๔๖ 
¤ กำรประชุมเตรียมกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนตำมยุทธศำสตร์ฯ    ๔๙ 
¤ กำรประชุมจัดท ำแผนและโครงกำร ประจ ำปี ๒๕๖๕ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๐ 
¤ กำรประชุมจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์   ๕๐ 



สารบัญ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักิิลปแแลแวันนธรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่าย    ๕๑ 
ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ¤ รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ๕๔ 
 ¤ โครงกำรฟื้นฟูและพฒันำกำรท่องเท่ียวจังหวัดก ำแพงเพชร     ๕๕ 
 ¤ กิจกรรมรำชภัฏก ำแพงเพชร คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน    ๕๖ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรพิธีสมโภช และถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี ๒๕๖๓  ๕๗   
 ¤ งำนรำชภัฏลอยกระทง ประจ ำปี ๒๕๖๓       ๕๗ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรทบทวนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ   ๕๘ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวดัก ำแพงเพชร    ๕๘ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับสถำบัน    ๕๘ 
 ¤ กำรประชุมกำรด ำเนินงำนโครงกำร “อัตลักษณ์ผ้ำถิ่น จำกผืนแผ่นดินก ำแพงเพชร”  ๕๙ 
 ¤ รับเกียรติบัตรผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม     ๕๙ 
 ¤ น ำเสนอข้อมูลโครงกำรงบบูรณำกำรพัฒนำพื้นท่ีระดับภำค ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ๖๐ 
 ¤ กิจกรรมถวำยพระรำชกุศล พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรฯ      ๖๐  
 ¤ งำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอำเซียนสัมพันธ์และกำรแสดงนำนำชำติ ครั้งท่ี ๑๐  ๖๑ 
 ¤ งำนรำตรีศรีสักทอง           ๖๒ 
 ¤ นิทรรศกำร “KPRU for Community : พลังรำชภัฏสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน”  ๖๒ 
 ¤ เทศกำลกินก๋วยเต๋ียว เท่ียวเมืองก ำแพง         ๖๓ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลงฯ     ๖๓ 
 ¤ กำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ ครั้งท่ี ๔ ระดับอุดมศึกษำ      ๖๓ 
 ¤ สวัสดีปีใหม่ ๒๐๒๑ เฉลิม ฉลอง ฉลู       ๖๔ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลงฯ    ๖๔ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส    ๖๔ 
 ¤ กำรประชุมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    ๖๕ 
 ¤ วันรำชภัฏ ๑๔ กุมภำพันธ์        ๖๕ 
 ¤ กำรอบรมกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)     ๖๖ 
 ¤ วันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔     ๖๖ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร "อัตลักษณ์ผ้ำถิ่น จำกผืนแผ่นดิน ก ำแพงเพชร" ๖๖ 
 ¤ กำรแสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตฯ     ๖๗ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ ๖๗ 
 ¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์ตำมเกณฑ์ Webometrics   ๖๗ 
 ¤ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นนำนำชำติภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ๖๘ 
 ¤ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ ๖๘ 
 ¤ กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓   ๖๙ 
 ¤ งำนมหกรรมวฒันธรรมแห่งชำติ วิถีถ่ิน วิถีไทย ภำคเหนือ ออนไลน์    ๖๙ 
 ¤ พิธีประกำศเกียรติคุณงำนมอบโล่รำงวัลตรำสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ  ๗๐ 
 ¤ กิจกรรมท ำบุญคณะมิ่งขวัญนพบำยศรีอัญชลี ครูช่ำง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  ๗๐ 



สารบัญ (ต่อ) 

¤ กำรน ำเสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕       ๗๑  
¤ Big Cleaning Day          ๗๑ 
¤ กำรประชุมปรึกษำหำรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรจัดสถำนท่ีฯ      ๗๒ 
¤ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  ๗๒  
¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมฯ        ๗๒   
¤ พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตำมกำรด ำเนินงำน    ๗๓ 
   ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร       
¤ โครงกำรสัมมนำเป็นคณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ๗๓   
   ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
¤ กำรประชุมเรื่องกำรสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรม ธรรมศึกษำ     ๗๔ 
¤ วิทยำกำรมุทิตำ จำกใจ ถึงใจ ด้วยสำยใยผูกพัน        ๗๔ 
¤ กตเวทิตำจิตแด่ผู้เกษียณรำชกำร ๒๕๖๔          ๗๔ 
¤ พิธีท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ๗๖ 

การให้บริการงานด้านิิลปแแลแวันนธรรมกับหน่วยงานภายในแลแภายนอก   ๗๗ 
ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้านสถานที่ 

¤ พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน   ๗๘ 
   กลุ่มทอผ้ำมัดหมี่บ้ำนหนองแสง  

โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแลแิิลปกรรมท้องถ่ิน   ๗๙ 
จังหวัดก าแพงเพชร ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ¤ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม   ๘๐ 

   ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
 ¤ กำรประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม กลุ่มจังหวัด  ๘๐  

   พ.ศ.๒๕๖๔ 
อ้างอิงท้ายเล่ม           ๘๑
  

 
      



 
๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑  
เกี่ยวกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ปรแวัติความเป็นมาส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 
 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 ำหน้ำท่ี
ช่วยปกป้องรักษำส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนำวัฒนธรรมของชำติในปี  พ.ศ.๒๕๓๔ ศูนย์ดังกล่ำวให้เรียกว่ำ 
“ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชรวิทยำลัยครูจังหวัดก ำแพงเพชร” จนกระท่ัง เมื่อองค์พระบำทสมเด็จ-  
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ    
ให้ประกำศเห็นสมควรจัดต้ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้    
ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๔๗ จึงได้ปรับเปล่ียนช่ือเป็น “ส านักิิลปแแลแวันนธรรม” 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 และศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ให้เป็นส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ณ พื้นท่ีต้ัง พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี ๑๐๔/๕ ถนนปิ่นด ำริห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  

 
 
 



 
๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ส ำหรับประวัติควำมเป็นมำของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ                  
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร มีประวัติดังนี้ 
 

ปรแวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพรแเกียรติ 

 
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 านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ปรแวัติิูนย์จริยิึกษา สิรินธร ก าแพงเพชร 

 
จัดสร้ำงเพื่อเป็นกำรสนองพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

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

ิูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพรแเกียรติ 

 
จังหวัดก ำแพงเพชรมีช่ือเสียงในฐำนะเป็นเมืองกล้วยไข่มรดกทำงธรรมชำติท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ

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

 
  



 
๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ท าเนียบผู้บริหารส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

                                      

                      
 

 

เร่ิมใช้ ผู้อ านวยการส านักิิลปแแลแวันนธรรม ต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา 

                 

                          

อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสทุธิ์หรรษา 
ปี : ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าิูนย์ิิลปวันนธรรม 

อาจารย์ิุภิักด์ิ  แก้วขาว 
ปี : ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าิูนย์ิิลปวันนธรรม 

อาจารย์กวี  ครองแก้ว 
ปี : ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าิูนย์ิิลปวันนธรรม 
ปี : ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักิิลปวันนธรรม 

อาจารย์สุนทรี  ดวงทิพย์ 
ปี : ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการิิลปวันนธรรม 
ปี : ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าิูนย์ิิลปวันนธรรม 
 

ผิ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน 
ปี : ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ผิ.ชัชชัย  พวกดี 
ปี : ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

ผิ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิห์รรษา 
ปี : ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

ผิ.ดร.พธูร าไพ  ปรแภัสสร 
ปี : ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน 



 
๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงสร้างการบริหารของส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงสร้างองค์กรของส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 
 

 

 

 

 



 
๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ผู้ช่วยิาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ปรแภัสสร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยิาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 

ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยท ำนุบ ำรุงส่งเสริม 

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยว์นัสนันท์  นุชนารถ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยแผนและนิทรรศกำร 

นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ 

บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ 

อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม ้
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย 

คณแผู้บริหารส านักิิลปแแลแวันนธรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

ผิ.ดร.ิุภโชคชัย  นันทิรี 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรและจัดหำรำยได้ 

ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 

และงำนประชำสัมพันธ์ 



 
๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

นางชนิกา  ิรีวรรธนิิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 

เฉลิมพระเกียรติ  

นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนสำรสนเทศและงำนประชำสัมพันธ์) 
 

บุคลากรส านักิิลปแแลแวันนธรรม 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

บุคลากรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพรแเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำร

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
หัวหน้ำฝ่ำยท ำนุบ ำรุงส่งเสริม 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

นางจันทนา  คุ้มกล่ า 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนธุรกำร กำรเงิน และศิลปวัฒนธรรม) 
  

นางสาวจารี  ชื่นชอบ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนประณีตศิลป์) 
  

นายวีรแ  วัดพ่วงแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนสำรสนเทศ) 
  



 
๑๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วิสัยทัิน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เป้าปรแสงค์ แลแกลยุทธ์  

วิสัยทัิน์ 
อนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ก ำแพงเพชรศึกษำ 
พันธกิจ 

๑. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
๒. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล 
๓. บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมนักศึกษำและ               

กำรวิจัย  
๕. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ  

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

ปรแเด็นยุทธิาสตร์  
อนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ก ำแพงเพชรศึกษำ 
เป้าปรแสงค์  

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 

 
 



 
๑๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

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

 

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

  
 

 
 



 
๑๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

WEBSITE พิพิธภัณฑสถานจังหวดัก าแพงเพชร เฉลมิพรแเกียรติ 
ส านักิิลปแแลแวันนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

(acc.kpru.ac.th/rtmuseum) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒  
ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการของส านักิิลปแแลแวันนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ 
๑ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏิิลป์อาเซียน 

ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒  

๑๒–๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 
 

๒๐–๒๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านิิลปวันนธรรมร่วมสมัย 
- กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP   
  ๒๐๒๑ รอบชิงชนะเลิศระดับภำคเหนือ 
  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 
- กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP   
  ๒๐๒๑ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
  ณ MCC Hall เดอะมอลล์บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 

๓ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ โครงการสร้างมาตรฐานด้านิิลปแแลแวนันธรรม 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔ ๑๐-๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔ โครงการพันนาบุคลากร 
ณ อำคำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ                         
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

๕  
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 
๒๒-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านิิลปแแลแวันนธรรม 
- กำรประชุมเพ่ือเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติฯ 
  ณ ห้องส ำนักงำน ชั้น ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมฯ   
  ณ อำคำรเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชำลัย) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ –  
มี.ค. ๒๕๖๔   

โครงการยกรแดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ณ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๗ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๔  โครงการสร้างความเป็นเลิิด้านิิลปวันนธรรม 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๘ ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๓ โครงการจัดท าวารสารส านักิิลปแแลแวนันธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏิิลป์อาเซียน 

หลักการแลแเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงควำมมีอำรยธรรมและควำมเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มชนใน   

แต่ละท้องถิ่น ดนตรีและนำฏศิลป์ไทยในประเทศอำเซียนทุกประเทศมี เอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงภูมิปัญญำของ
บรรพบุรุษท่ีสร้ำงสรรค์ท่ีแตกต่ำงกันเป็นมกดกทำงปัญญำท่ีควรอนุรักษ์ ควรศึกษำเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้สู่เยำวชน
อย่ำงถูกต้อง และส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จักต่อสำธำรณชน  ในขณะเดียวกันศิลปะและวัฒนธรรมของอำเซียน       
มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน  จึงควรส่งเสริมและอบรมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้นำฏศิลป์อำเซียน ซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมท่ีมีควำมแตกต่ำงและยังก่อให้เกิดควำมผูกมิตรสำน
ควำมสัมพันธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับอำเซียนได้อีกทำงหนึ่ง 

วัตถุปรแสงค ์
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้เกี่ยวกับนำฏศิลป์อำเซียน 
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนนำฏศิลป์อำเซียน  

รแยแเวลาแลแสถานที่การด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๕ ธันวำคม ๒๕๖๔  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏิิลป์อาเซียน 
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอิิลปแดุริยนาฏ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 



 
๑๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านิิลปวันนธรรมร่วมสมัย 

หลักการแลแเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นอีกหนึ่งในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ ท่ีน ำเอำศิลปวัฒนธรรมมำปรับ

ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงำนท่ีให้
ควำมส ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพรำะศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยำวชน หันมำ
สนใจงำนด้ำนวัฒนธรรมเพิ่มมำกขึ้น  จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงกำรส่งเสริม
กำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้นเพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมสนใจ  และพัฒนำงำน
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 

วัตถุปรแสงค ์
เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

รแยแเวลาแลแสถานที่การด าเนินโครงการ 
 ๑. กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๑
รอบชิงชนะเลิศระดับภำคเหนือ (เข้ำรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) ระหว่ำงวันท่ี ๑๒ – ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒. กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๑
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่ำงวันท่ี ๒๐ – ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๔  ณ MCC Hall เดอะมอลล์บำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
รอบชิงชนแเลิิรแดับภาคเหนือ (เข้ารอบชิงชนแเลิิรแดับปรแเทิ) 

รแหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ิูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

รอบชิงชนแเลิิรแดับปรแเทิ 
รแหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ MCC Hall เดอแมอลล์บางกแปิ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 



 
๑๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการสร้างมาตรฐานด้านิิลปแแลแวันนธรรม 

หลักการแลแเหตุผล 
กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกเหนือจำกด้ำนกำรแสดงตำมขนบประเพณี 

ศิลปะ ภูมิปัญญำไทย กำรถ่ำยทอดด้ำนวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง งำนกำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแสดงเป็น
อีกบทบำทหนึ่งของส ำนักฯ ท่ีจะสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพำะของชำวจังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยมุ่งเน้นให้เห็นควำมส ำคัญของมำตรฐำนกำรแสดง โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรแสดง
นำฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย 

วัตถุปรแสงค ์
๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนในกำรด ำเนินกำร ในกำรสร้ำงมำตำฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๒ .เพื่อจัดท ำเพลงประกอบกำรแสดงกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

รแยแเวลาแลแสถานที่การด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๓  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการสร้างมาตรฐานด้านิิลปแแลแวันนธรรม 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓   

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพรแเกียรติ  

 
 



 
๒๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการพันนาบุคลากร 

หลักการแลแเหตุผล 
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ บุคลำกรจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อให้บุคลำกรเพิ่มพูน

ควำมรู้แลเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักฯ จึงมีนโยบำยท่ีจะพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้
ท่ีจ ำเป็นและสอดคล้องต่อกำรปฏิบัติงำน 

วัตถุปรแสงค ์
๑. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
๒. เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นและสอดคล้องต่อกำรปฏิบัติงำน 
๓. เพื่อให้บุคลำกรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำระบบงำน 

รแยแเวลาแลแสถานที่การด าเนินโครงการ 
 กำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ ครั้งท่ี ๔ ระดับอุดมศึกษำ ระหว่ำงวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มกรำคม 
๒๕๖๔  ณ อำคำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร ช้ัน ๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ                         
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

การปรแกวดมารยาทไทยรแดับชาติ คร้ังที่ ๔ รแดับอุดมิึกษา  
รแหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔   

ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ช้ัน ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                         
ิูนย์พรแนคริรีอยุธยา หันตรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านิิลปแแลแวันนธรรม 

หลักการแลแเหตุผล 
ในปัจจุบันอิทธิพลของกระแสควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดควำมเช่ือมโยง 

ทำงสังคม วัฒนธรรม และข่ำวสำร ท่ีส่งผลให้เกิดกำรควำมรู้ และกำรเรียนรู้ ในรูปแบบลักษณะต่ำงๆ ท่ีต่อยอด
ไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ และแนวคิดสร้ำงสรรค์อื่นๆ ซึ่งในขณะเดียวกันควำมเช่ือมโยงนั้น ก่อให้เกิดกำร   
บูรณำกำร สร้ำงควำมหลำกหลำย และส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับช้ัน  

ดังนั้น ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงจัดโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม           
เพื่อด ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยศิลปะวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ มีกิจกรรมกำรจัดประชุม
วิชำกำรนำนำชำติ ส ำหรับน ำเสนอผลงำนทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนงำนวิจัย ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม แลกเปล่ียน  
องค์ควำมรู้ ท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ อีกท้ังพัฒนำควำมร่วมมือของกลุ่มเครือข่ำยศิลปะวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทยต่อไป 

วัตถุปรแสงค ์
๑. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชำติ 
๒. เพื่อจัดท ำบทควำมวิชำกำรนำนำชำติด้ำนศิลปะวัฒนธรรม 
๓. เพื่อจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่นของเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม 

รแยแเวลาแลแสถานที่การด าเนินโครงการ 
 ๑. วันท่ี ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ กำรประชุมเพื่อเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๑  ณ ห้องส ำนักงำน ช้ัน ๑ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 ๒. งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๑๑ ระหว่ำงวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔  ณ อำคำรเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชำลัย) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

การปรแชุมเพื่อเข้าร่วมงานปรแชุมวิชาการรแดับชาติแลแนานาชาติ เครือข่ายิิลปวันนธรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งปรแเทิไทย คร้ังที่ ๑๑ 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ณ ห้องส านักงาน ช้ัน ๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
งานปรแชุมวิชาการรแดับชาติแลแนานาชาติ เครือข่ายิิลปวันนธรรม 

มหาวิทยาลัยแห่งปรแเทิไทย คร้ังที่ ๑๑ 
รแหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ อาคารเรียนรวมแลแิูนย์วันนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพรแนคร 

 

 
 
 
 
 
 



 
๒๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการยกรแดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

หลักการแลแเหตุผล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 ได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญท่ีสอดคล้องกัน 

โดยเฉพำะเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ขับเคล่ือนตำมแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”                    
ผ่ำนกลไก “ไทยนิยำม อย่ำงยั่งยืน” กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับ
ผู้ประกอบกำร  ปัญหำของผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ เรื่องของมำตรฐำนหรือกำรรับรอง ถึงแม้ว่ำสินค้ำจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีหรือมีคุณค่ำมำกก็ตำม แต่ถ้ำไม่มีใบรับรองคุณภำพก็จะจ ำหน่ำยสินค้ำในวงจ ำกัดเท่ำนั้น                     
กำรรับรองคุณภำพในระดับต่ำง ๆ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีตัวชี้วัดท่ีแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่ว่ำจะเป็นมำตรฐำน
ระดับใด ดังนั้นยกระดับสินค้ำชุมชน OTOP จะสำมำรถช่วยให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก หรือ ผู้ประกอบกำร  
ในชุมชนท่ีมีสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภำพมำตรฐำนท่ีสังคมยอมรับและสำมำรถแข่งขันได้ และสำมำรถ
ยกระดับให้ธุรกิจมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง พัฒนำและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมน OTOP ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงได้จัดให้มีโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือ
ย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลุง                         
จังหวัดก ำแพงเพชร โดยโครงกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นเพื่อศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP และ
เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มมำกขึ้น 

วัตถุปรแสงค ์
๑. เพื่อศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP  
๒. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ลงพื้นที่พันนาตราสินค้าแลแบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครกหินทันใจ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
ก่อนการด าเนินการ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
๒๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

รแหว่างการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ผลงานส าเร็จ 

 

 
 
 
 
 



 
๒๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

การใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 
ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลิิลาแลงแลแน าผงิิลาแลงมาเตรียมการทดสอบการย้อมฝ้าย 

แลแน ามาทดสอบทางเคมีเพือ่ให้ได้สีที่ต้องการ 
วันที่ ๖ พฤิจิกายน ๒๕๖๓  

ณ อ าเภอพรานกรแต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  

 
การเตรียมการทดสอบทางเคมีในกรแบวนการย้อมฝ้ายจากผงิิลาแลง 

วันท่ี ๑๐ พฤิจิกายน ๒๕๖๓   
ณ คณแวิทยาิาสตร์แลแเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



 
๒๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ลงพื้นที่กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพันนา ิึกษากรแบวนการย้อมฝ้ายจากผงิิลาแลง 
วันที่ ๒๔ พฤิจิกายน ๒๕๖๓   

ณ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพันนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

  
กิจกรรมการทดสอบการย้อมฝ้ายจากผงิิลาแลง  

เพื่อสรุปเปน็องค์ความรู้ในการพันนากรแบวนการย้อมฝ้ายด้วยผงิิลาแลง 
รแหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพรแเกียรติ (เรือนไทย) 

 

 
 
 



 
๓๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

กิจกรรมจัดนิทรริการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้พันนาต่อยอดจากผ้าทอย้อมสีิิลาแลงก าแพงเพชร  
งานพิธีพรแราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการิึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ปี พ.ิ.๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

  
ลงพื้นที่กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพันนา ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีิิลาแลง ลายดอกพิกุล 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   
ณ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพันนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 



 
๓๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการ "อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน ก าแพงเพชร" ปรแจ าปีงบปรแมาณ พ.ิ.๒๕๖๔ 
รแหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพรแเกียรติ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

  

  

  



 
๓๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

งานปรแชุมวิชาการรแดับชาติแลแนานาชาติ เครือข่ายิิลปวันนธรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งปรแเทิไทย คร้ังที่ ๑๑ 
รแหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ อาคารเรียนรวมแลแิูนย์วันนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพรแนคร 

 
จัดนิทรริการแสดงผ้าทอย้อมสีิิลาแลง ลายดอกพิกุล ในงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ิิลป์ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน รแหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สภาสตรีแห่งชาติ ในพรแบรมราชินูปถัมภ์ กรมพันนาชุมชน กรแทรวงมหาดไทย 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพรแเกียรติ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 



 
๓๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการสร้างความเป็นเลิิด้านิิลปวันนธรรม 

หลักการแลแเหตุผล 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเป็นกำร
สนองต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำวชน ประชำชนท่ัวไป ได้ศึกษำ
และเพิ่มทักษะด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้     
คงอยู่ต่อไป 

วัตถุปรแสงค ์
๑. เพื่อจัดอบรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำชนและประชำชนท่ัวไป 
๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

รแยแเวลาแลแสถานที่การด าเนินโครงการ 
 วันท่ี ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๔  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการสร้างความเป็นเลิิด้านิิลปวันนธรรม 
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพรแเกียรติ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

 



 
๓๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการจัดท าวารสารส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

หลักการแลแเหตุผล 
 วำรสำรส ำนักศิลปะแลวัฒนธรรม เป็นส่ือกลำงในกำรรวบรวมและเผยแพร่ควำมรู้ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
งำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ แขนง เพื่อเผยแพร่
ต่อผู้อ่ำนท้ังนักวิชำกำรและสำธำรณชนท่ัวไป ทำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเป็นพื้นท่ีในกำรรวบรวมและถ่ำยทอดศิลปะและวัฒนธรรมผ่ำนทำงส่ือวำรสำร
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีได้อ่ำนและวงกำรกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม กำรต่อยอดกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและอนุรักษ์สืบสำน
มรดกทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

วัตถุปรแสงค ์
๑. เพื่อเผยแพร่บทควำมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบทควำมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมมำก

ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 
 

 
 
 



 
๓๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 
 

 
 
 



 
๓๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักิิลปแแลแวันนธรรมท่ีด าเนินงานนอกแผนปฏิบัติราชการ  
ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๓ ต.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมท าบุญใส่บาตรถวายเป็นพรแราชกุิล เน่ืองในวารแครบ ๑๐๗ ปี 

ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
๒ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมท าบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพรแราชกุิลเน่ืองในวารแวันคล้ายวันสวรรคต 

ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
๓ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ การปรแชุมจัดท าแผนด้านิิลปวันนธรรมแลแความเป็นไทยปรแจ าปี ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๔ ๗ พ.ย. ๒๕๖๓ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชุมนุมนาฏิิลป์ ิูนย์จริยิึกษา สิรินธร ก าแพงเพชร รุ่นที่ ๒๐ 

ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
๕  

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓ 

 
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 

 
๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 
๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

การด าเนินการสอบธรรมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
การปรแชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินการสอบธรรมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
กิจกรรมชี้แจ้งการสมัครสอบธรรมิึกษา รแดับอุดมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
การปรแชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินการสอบธรรมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
การอบรมธรรมิึกษา รแดับอุดมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
การปรแชุมภายในส านักิิลปแแลแวนันธรรม 
ณ ห้องส ำนักงำน ชั้น ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
การปรแชุมคณแกรรมการด าเนินการสอบธรรมิึกษาชั้นตรีแลแชั้นโท รแดับอุดมิึกษา 
ณ ห้องดำวเรือง ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
โครงการสอบธรรมิึกษา ชั้นตรีแลแชั้นโท รแดับอุดมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการบริหารเพื่อทบทวนแผนฯ 
ณ ห้องส ำนักงำน ชั้น ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗  
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 
๙ มี.ค. ๒๕๖๔ 

 
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ 

 
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

 
 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 

๒-๓ เม.ย. ๒๕๖๔ 
 

วันอนุรักษ์มรดกไทย 
- กำรประชุมเพ่ือเตรียมกำรด ำเนินงำน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันอนุรักษ์มรดกไทย (ภำยใน) 
  ณ ห้องส ำนักงำน ชั้น ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมเพ่ือเตรียมกำรด ำเนินงำน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)   
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดพิธีท ำบุญใส่บำตร พิธีเททองหล่อพระพุทธลีลำ  
  พระไพรีพินำศและกำรจัดงำน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- กำรประชุมเพ่ือเตรียมกำรด ำเนินงำน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" 
  ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรประชุมเพ่ือเตรียมกำรด ำเนินงำน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" 
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
- โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน "วันอนุรักษ์มรดกไทย"  
  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 



 
๓๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๘ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ การปรแชุมเตรียมการจัดท ารายงานตามแผนตามยุทธิาสตร์ฯ 

ณ ห้องส ำนักงำน ชั้น ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๙ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมจัดท าแผนแลแโครงการ ปรแจ าปี ๒๕๖๕ ของส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๑๐ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ การปรแชุมจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธิาสตร์ฯ 

ณ ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมท าบุญใส่บาตรถวายเป็นพรแราชกุิล เนื่องในวารแครบ ๑๐๗ ปี 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมท ำบุญใส่บำตร
ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวำระครบ ๑๐๗ ปี ชำตกำล สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร 
(เจริญ สุวฑฺฒโน)  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 



 
๔๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมท าบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพรแราชกุิลเนื่องในวารแวันคล้ายวัน
สวรรคต พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จัดกิจกรรมท ำบุญใส่บำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวำระวันคล้ำยวันสวรรคต 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร      เฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
๔๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ การปรแชุมจัดท าแผนด้านิิลปวันนธรรมแลแความเป็นไทยปรแจ าปี 
๒๕๖๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมจัดท ำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยประจ ำปี 
๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยประธำน               
ในกำรประชุมครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำร
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๗ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชุมนุมนาฏิิลป์ ิูนย์จริยิึกษา สิรินธร 
ก าแพงเพชร รุ่นที่ ๒๐ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร รุ่นท่ี ๒๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมในครั้งนี้กระกอบด้วย กำรแสดงจำกนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ในชุด “ระบ ำกฤษดำภินิหำร” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์   วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ให้เกียรติเข้ำร่วมในครั้งนี้ด้วย 

 

 
 



 
๔๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

การด าเนินการสอบธรรมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๓ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ การปรแชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินการสอบธรรมิึกษา 

ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือและเตรียมควำมพร้อม                 
กำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำช้ันตรี โท เอก ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ครั้ง ท่ี ๑                          
ณ ห้องรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๔ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมชี้แจ้งการสมัครสอบธรรมิึกษา รแดับอุดมิึกษา ปรแจ าปี
การิึกษา ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อช้ีแจ้งกำรสมัครสอบธรรมศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ช้ีแจงรำยละเอียดกำรสอบธรรมศึกษำ 

 
 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ การปรแชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินการสอบธรรมิึกษา ปรแจ าปี
การิึกษา ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือและเตรียมควำมพร้อมกำร
ด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำช้ันตรี โท เอก ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒  ณ ห้องรวงผ้ึง 
ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 
๔๔ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ การอบรมธรรมิึกษา ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะ          
และวัฒนธรรม จัดอบรมธรรมศึกษำให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ชูวิทย ์ กมุทธภิไชย อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู ้

 
 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การปรแชุมภายในส านักิิลปแแลแวันนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดกำรประชุมภำยในส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อปรึกษำหำรือในกำรเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร และกำรเตรียมควำมพร้อม
กำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำช้ันตรี ช้ันโท ระดับอุดมศึกษำ  ณ สนำมสอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการด าเนินการสอบธรรมิึกษาชั้นตรีแลแช้ันโท 
รแดับอุดมิึกษา ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำ         
ช้ันตรีและช้ันโท ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔  ณ ห้องดำวเรือง ช้ัน ๙        
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมี รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำร
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ 

 



 
๔๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการสอบธรรมิึกษา ชั้นตรีแลแชั้นโท รแดับอุดมิึกษา ปรแจ าปี
การิึกษา ๒๕๖๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
สอบธรรมศึกษำ ช้ันตรีและช้ันโท ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ “๙๑ ปี สอบธรรมศึกษำ      
สร้ำงสังคมอุดมปัญญำวิถีพุทธ” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยแบ่งห้องสอบท้ังหมด ๔ ห้อง คือ  

- กำรสอบธรรมศึกษำ ช้ันตรี --> ห้องลีลำวดี ช้ัน ๒, ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
และห้องประชุม ช้ัน ๒ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

- กำรสอบธรรมศึกษำ ช้ันโท --> ห้องประชุม ช้ัน ๘ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

 
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการบริหารเพื่อทบทวนแผนฯ ส ำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อทบทวนแผนและจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี พ.ศ.
๒๕๖๕  ณ ห้องส ำนักงำน ช้ัน ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
 
 
 



 
๔๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันอนุรักษ์มรดกไทย 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การปรแชุมเพื่อเตรียมการด าเนินงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียม   
กำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในระหว่ำงวันท่ี ๒ - ๓ 
เมษำยน  ๒๕๖๔  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   

 
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการด าเนินการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย (ภายใน) 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมคณะกรรมกำร (ภำยใน) เพื่อด ำเนินกำรโครงกำรสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย"  ณ ห้องส ำนักงำน ช้ัน ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 
วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมเพื่อเตรียมการด าเนินงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียม   
กำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในระหว่ำงวันท่ี ๒ - ๓ 
เมษำยน ๒๕๖๔  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   

 



 
๔๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีท าบุญใส่บาตร พิธีเททองหล่อ
พรแพุทธลีลา พรแไพรีพินาิ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดพิธีท ำบุญใส่บำตร พิธีเททองหล่อพระพุทธลีลำ พระไพรีพินำศ           
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ท่ำนเจ้ำคุณพระรำชญำณปรีชำ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส
วัดบวรนิเวศวิหำร เป็นประธำนในกำรประชุมส่วนงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรเตรียมงำน เพื่อน้อมถวำยเป็น
พระรำชกุศลพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ๒ เมษำยน และกำรจัดโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
"วันอนุรักษ์มรดกไทย" ในระหว่ำงวันท่ี ๒ - ๓ เมษำยน ๒๕๖๔  

 

 
 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมเพื่อเตรียมการด าเนินงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
"วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ในระหว่ำงวันท่ี ๒ - ๓ เมษำยน  ๒๕๖๔  ณ ห้องรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 
๔๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมเพื่อเตรียมการด าเนินงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
"วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 
พิธีท าบุญใส่บาตร พิธีเททองหล่อพรแพุทธลีลา พรแไพรีพินาิ แลแโครงการสืบสานิิลปวันนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รแหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีท ำบุญใส่บำตร     
พิธีเททองหล่อพระพุทธลีลำ พระไพรีพินำศ และโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น "วันอนุรักษ์
มรดกไทย" เพื่อน้อมถวำยเป็นพระรำชกุศลพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ๒ เมษำยน  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

 

 



 
๔๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 

 

 
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ การปรแชุมเตรียมการจัดท ารายงานตามแผนตามยุทธิาสตร์ฯ ส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเตรียมกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนตำมยุทธศำสตร์ฯ รำยงำนประเมิน
ตนเอง (SAR) รำยงำนบริหำรควำมเส่ียง รำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรจัดท ำโครงกำรพลิกโฉม 
๒๕๖๕  ณ ห้องส ำนักงำน ช้ัน ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 
๕๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมจัดท าแผนแลแโครงการ ปรแจ าปี ๒๕๖๕ ของส านักิิลปแ
แลแวันนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมจัดท ำแผนและโครงกำร ประจ ำปี ๒๕๖๕ ของส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ การปรแชุมจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธิาสตร์ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรประชุมจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
Inforgraphic ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ณ ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย                
รำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๕๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักิิลปแแลแวันนธรรมท่ีเข้าร่วมกับเครือข่าย ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณปรแโยชนต่อกรแทรวงวนันธรรม ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 
๒ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓ โครงการฟื้นฟูแลแพันนาการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร 

ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
๓ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมราชภัฏก าแพงเพชร คนของพรแราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมร าลึก 

ส านึกในพรแมหากรุณาธิคุณ 
ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการพิธีสมโภช แลแถวายผา้กฐินพรแราชทาน ปรแจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง จงัหวัดก ำแพงเพชร 

๕ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ งานราชภัฏลอยกรแทง ปรแจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการทบทวนรแบบการปรแเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ณ ห้องดำวเรือง ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการสภาวันนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร        

๘ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการการบริหารความเสี่ยงรแดับสถาบัน 
ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ การปรแชุมการด าเนินงานโครงการ “อัตลักษณ์ผ้าถ่ิน จากผืนแผ่นดินก าแพงเพชร” 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๐ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ รับเกียรติบัตรผู้ท าคุณปรแโยชน์ต่อกรแทรวงวันนธรรม 
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๑ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ น าเสนอข้อมูลโครงการงบบูรณาการพันนาพื้นที่รแดับภาค ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร 

๑๒ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมถวายพรแราชกุิล พรแบาทสมเด็จพรแบรมชนกาธิเบิรฯ 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๓ ๔-๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ งานมหกรรมิิลปวันนธรรมอาเซียนสัมพันธ์แลแการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

๑๔ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ งานราตรีิรีสักทอง 
ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๕ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ นิทรริการ “KPRU for Community : พลังราชภัฏสู่การพันนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ เทิกาลกินก๋วยเต๋ียว เที่ยวเมืองก าแพง ปรแจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๗ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการจัดงานปรแเพณีนบพรแ-เล่นเพลงฯ 
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๘ ๑๐-๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔  การปรแกวดมารยาทไทยรแดับชาติ ครั้งที่ ๔ รแดับอุดมิึกษา 
ณ อำคำรบริหำรจัดกำรเชิงบรูณำกำร ชั้น ๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

๑๙ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔ สวัสดีปีใหม่ ๒๐๒๑ เฉลิม ฉลอง ฉลู 
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 
๕๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๒๐ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการจัดงานปรแเพณีนบพรแ-เล่นเพลงฯ 

ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
๒๑ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแลแความโปร่งใส  

ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร         
๒๒ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ิิลปวันนธรรมท้องถ่ิน 

ณ ห้องประชุมชำกังรำว องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
๒๓ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๔ วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ ์

ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒๔ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ การอบรมการเขียนรายงานการปรแเมินตนเอง (SAR) 

ณ ห้องดำวเรือง ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปรแจ าปี ๒๕๖๔ 

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 
๒๖ ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการด าเนินโครงการ "อัตลักษณ์ผ้าถ่ิน จากผืนแผ่นดิน ก าแพงเพชร" 

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร   
๒๗ ๘ มี.ค. ๒๕๖๔ การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตแลแมุ่งมั่นในการบริหารงาน 

ให้ส าเร็จ 
ณ ห้องประชุมจ ำปำ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการก ากับติดตามแลแรายงานผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธิาสตร ์
ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๙ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพันนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๐ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๑ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ โครงการปรแชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แลแแผนปฏิบัติราชการ ปรแจ าปี ๒๕๖๔ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๒ ๒ ส.ค. ๒๕๖๔ การตรวจปรแเมินคุณภาพการิึกษาภายในรแดับส านัก ปีการิึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๓ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ งานมหกรรมวันนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย ภาคเหนือ ออนไลน์ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๓๔ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ พิธีปรแกาิเกียรติคุณงานมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รแดับปรแเทิ 
ผ่ำนระบบ ZOOM 

๓๕ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมท าบุญคณแมิ่งขวัญนพบายิรีอัญชลี ครูช่าง ปรแจ าปีการิึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๖ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ การน าเสนอโครงการปรแจ าปีงบปรแมาณ พ.ิ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๗ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๔ Big Cleaning Day 
ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๘ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ การปรแชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวปฏิบัติการจัดสถานที่แลแการบริการของ 
งานอาคารสถานที ่
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 
๕๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๓๙ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๐ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ การปรแชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ิีลธรรม น าการิึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต ๑ ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอ
เมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๑ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ พลเอกดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๒ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ โครงการสัมมนาเป็นคณแแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรแสบการณ์การท างานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
ปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๓ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ การปรแชุมเรื่องการสอบพรแปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรม ธรรมิึกษา 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๔๔ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ วิทยาการมุทิตา จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๕ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ กตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ ๒๕๖๔ 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๖ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ พิธีท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ ชั้น ๑ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๔ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณปรแโยชน์ต่อกรแทรวงวันนธรรม ปรแจ าปี
งบปรแมาณ ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำรับโล่เชิดชู
เกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ “วัฒนคุณำธร”  ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร โดยพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ประเภทนิติบุคคล
หรือคณะบุคคล ซึ่งนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติฯ 
เป็นตัวแทนเข้ำรับโล่ และนำงสำววรำภรณ์  ศรีโพธิ์ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ประเภทเด็กหรือ
เยำวชน 

 
 
 
 



 
๕๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการฟื้นฟูแลแพันนาการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร บริษัท คอม อำร์ต 
โปรดักช่ัน จ ำกัด ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในโครงกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวจังหวัดก ำแพงเพชร ภำยใต้แนวทำงควำมคิด "คิด...แล้วไปให้ถึง ก ำแพงเพชร"  โดยใช้     
ช่ืองำน Refresh ก ำแพงเพชร  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร นักแสดงโดย 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
๕๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมราชภัฏก าแพงเพชร คนของพรแราชา ข้าของแผ่นดิน ในภำคเช้ำ 
ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมรำชภัฏก ำแพงเพชร คนของพระรำชำ ข้ำของ
แผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมร ำลึก ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล-
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๓  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และร่วมพิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้งเพื่อถวำยเป็น
พระรำชกุศลฯ  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
ส่วนภำคค่ ำ เป็นพิธีจุดเทียนน้อมร ำลึก พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช-

มหำรำช บรมนำถบพิตร และกิจกรรมแปรอักษร “ในหลวงรัชกำลท่ี ๙ ในดวงใจ ชำวรรำชภัฏ” โดยส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมได้น ำกำรแสดงเพื่อแสดงในพิธีจุดเทียนน้อมร ำลึกในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำ
ชมรมศิลปะกำรแสดง และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 



 
๕๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการพิธีสมโภช แลแถวายผ้ากฐินพรแราชทาน 
ปรแจ าปี ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์                     
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหำร และบุคลำกรพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรพิธีสมโภช และถวำยผ้ำกฐิน
พระรำชทำน ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานราชภัฏลอยกรแทง ปรแจ าปี ๒๕๖๓ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ                   

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดงำนรำชภัฏลอยกระทง ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกร                
รัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร 

 
 
  
 



 
๕๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการทบทวนรแบบการปรแ เ มินผล ฯ                                
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวสุวลัย        
อินทรรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรทบทวน
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔  ณ ห้องดำวเรือง ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๖ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการสภาวันนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร       
เวลำ ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เพื่อปรึกษำ 
หำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 
ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

  
 วันที่ ๑๐ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการการบริหารความเสี่ยงรแดับสถาบัน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับสถำบัน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
ณ ห้องรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 



 
๕๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๒๔ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ การปรแชุมการด าเนินงานโครงการ “อัตลักษณ์ผ้าถ่ิน จากผืน
แผ่นดินก าแพงเพชร” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมท้ังผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร “อัตลักษณ์ผ้ำถิ่น จำกผืนแผ่นดิน
ก ำแพงเพชร”  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๓๐ พฤิจิกายน ๒๕๖๓ รับเกียรติบัตรผู้ท าคุณปรแโยชน์ต่อกรแทรวงวันนธรรม นำงสำว
กุสุมำ  อ้นเกษ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำร่วมรับ เกียรติบัตรผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม   
ซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีนำยเชำวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 
เป็นประธำนมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ 

   

   
 
 
 



 
๖๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ น าเสนอข้อมูลโครงการงบบูรณาการพันนาพื้นที่รแดับภาค ปรแจ าปี
งบปรแมาณ ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ เข้ำน ำเสนอ
ข้อมูลโครงกำรงบบูรณำกำรพัฒนำพื้นท่ีระดับภำค ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ (แผนงำนกลุ่มท่องเท่ียวมรดก
โลกภำคเหนือ) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิจำรณำกล่ันกรองข้อเสนอโครงกำรของส่วนรำชกำรภำยใต้
แผนพัฒนำภำค ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร 

 
 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมถวายพรแราชกุิล พรแบาทสมเด็จพรแบรมชนกาธิเบิรฯ 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมถวำย      
พระรำชกุศล พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องใน
โอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๓  ณ ลำนอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 
 



 
๖๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

งานมหกรรมิิลปวันนธรรมอาเซียนสัมพันธ์แลแการแสดงนานาชาติ คร้ังที่ ๑๐ รแหว่างวันที่ ๔-๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมงำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอำเซียนสัมพันธ์และ        
กำรแสดงนำนำชำติ ครั้งท่ี ๑๐ ภำยใต้หัวข้อ "ประทีปเพชร-รำชภัฏน้อมศรัทธำ นบร ำลึกบูชำ สมเด็จพระภัทร-
มหำรำชนวมินทร์ เทิดไท้มหำทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว" ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

โดยวันท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ เป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรนำฏศิลป์ร่วมสมัย : รำชภัฏรวมใจเทิดไท้       
องค์รำชัน  ณ อำคำรสุเมธตันติเวชกุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี วิทยำกรโดย ดร.ณัฏฐ์พัฒน์  ผลพิกุล 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

และวันท่ี ๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำก
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ห้องพะนอมแก้วก ำเนิด อำคำรสุเมธตันติเวชกุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำชำกังรำว" และ "ระบ ำรวมเผ่ำชำวไทยภูเขำ" และร่วมแสดงในชุด "รำชภัฏร้อยดวงใจ
เทิดไท้องค์รำชัน"  ณ สนำมจุฬำนนท์กีฬำสถำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 

 
 



 
๖๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานราตรีิรีสักทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงต้อนรับบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในงำนรำตรี
ศรีสักทอง "หนึ่งควำมส ำเร็จ หนึ่งควำมภำคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KPRU"  ณ ลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำกฤษดำภินิหำร”นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นิทรริการ “KPRU for Community : พลังราชภัฏสู่การพันนา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        
จัดนิทรรศกำร “KPRU for Community : พลังรำชภัฏสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน”  ณ พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กำรนี้ สมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จฯ ทรงเสด็จเย่ียมชมนิทรรศกำร “KPRU for Community : พลังรำชภัฏสู่กำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน” แสดงผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท่ีมหำวิทยำลัยฯ ได้น้อมน ำ
พระบรมรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักในด ำเนินกำรและเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชกัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญท่ีได้น ำองค์ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยไปพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบเพื่อสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้และยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ในโอกำสนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้ทูลเกล้ำถวำยผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำยทอมือย้อมสี    
ศิลำแลงลำยดอกพิกุล และผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยทอมือผสมเส้นใยกล้วยไข่ ขนำด ๓ เมตร แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินี 

 
 
 
 



 
๖๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทิกาลกินก๋วยเต๋ียว เที่ยวเมืองก าแพง หอกำรค้ำจังหวัดก ำแพงเพชร    
ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนเทศกำลกินก๋วยเต๋ียว เท่ียวเมือง
ก ำแพง ประจ ำปี ๒๕๖๓  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน ริมแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร            
ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด ''ระบ ำเริงลีลำ" นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ การปรแชุมคณแกรรมการจัดงานปรแเพณีนบพรแ-เล่นเพลงฯ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรฯ 
และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 การปรแกวดมารยาทไทยรแดับชาติ คร้ังที่ ๔ รแดับอุดมิึกษา รแหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรรม น ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำรประกวด
มำรยำทไทยระดับชำติ ครั้งท่ี ๔ ระดับอุดมศึกษำ  ณ อำคำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร ช้ัน ๓ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ผลกำรประกวดได้รับรำงวัลชนะเลิศ          
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 



 
๖๔ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ สวัสดีปีใหม่ ๒๐๒๑ เฉลิม ฉลอง ฉลู ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ๒๐๒๑ เฉลิม ฉลอง ฉลู  ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓ กองพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมท้ังจัดกำรแสดงจำกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการจัดงานปรแเพณีนบพรแ-เล่นเพลงฯ ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร        
เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และจัดงำนประเพณี "นบพระ- เล่นเพลง และ
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแลแความโปร่งใส         
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑  
ณ ห้องรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 



 
๖๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ การปรแชุมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ิิลปวันนธรรมท้องถ่ิน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ         
ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และประกันคุณภำพ เข้ำร่วมประชุมโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์” ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมชำกังรำว 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

   
 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติพิธีอัญเชิญ ตรำพระรำชลัญจกรและพิธีร ำลึกวันรำชภัฏ 
ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
วันท่ี ๑๔ กุมภำพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันรำชภัฏ” สืบเนื่องจำก วันท่ี ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕ พระบำทสมเด็จ    
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร หรือ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-  
อดุลยเดช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม สถำบันรำชภัฏ แก่วิทยำลัยครูท่ัวประเทศ และได้มี     
พระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้อัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร
ส่วนพระองค์ เป็นตรำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 



 
๖๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การอบรมการเขียนรายงานการปรแเมินตนเอง (SAR) ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
ประกันคุณภำพ เข้ำร่วมกำรอบรมกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
หน่วยงำนสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖  ณ ห้องดำวเรือง ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปรแจ าปี ๒๕๖๔ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำ
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และนำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เป็นตัวแทนบุคลำกรเชิญพำนพุ่ม
เพื่อถวำยรำชสักกำระ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
เนื่องในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการด าเนินโครงการ "อัตลักษณ์ผ้าถ่ิน จากผืน
แผ่นดิน ก าแพงเพชร" ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหำร และบุคลำกร เข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร "อัตลักษณ์ผ้ำถิ่น จำกผืนแผ่นดิน ก ำแพงเพชร" ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร   

 



 
๖๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรแสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นใน    
กำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จ ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีธรรมำภิบำล  ณ ห้องประชุมจ ำปำ อำคำร     
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแกรรมการก ากับติดตามแลแรายงานผลการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธิาสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม       
พร้อมด้วย รองผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ ห้องรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำร
เรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพันนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์ตำมเกณฑ์ Webometrics ไตรมำสท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ กำรอบรม 
API  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๔ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 
๖๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม         
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นนำนำชำติภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ณ หอประชุมรัตนอำภำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดยงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน 

  
 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการปรแชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์แลแแผนปฏิบัติ
ราชการ ปรแจ าปี ๒๕๖๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ เพื่อยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๕"  ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำร่วมทั้งหมด ๔ ด้ำน คือ 

๑. ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและนิทรรศกำร 

๒. ด้ำนกำรวิจัย : อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและงำนประชำสัมพันธ์ 
และอำจำรย์ธนธรณ์  แจ้งโม้  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย 

๓. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริกำร
วิชำกำรและกิจกำรพิเศษ 

๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และจัดหำรำยได้ และนำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์  ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 

 
 
 
 
 



 
๖๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ การตรวจปรแเมินคุณภาพการิึกษาภายในรแดับส านัก ปีการิึกษา 
๒๕๖๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ (MS Teams)  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ งานมหกรรมวันนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย ภาคเหนือ ออนไลน์ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดง "ระบ ำชำติพันธ์" จำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อบันทึกวีดีทัศน์เผยแพร่ในงำนมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชำติ "วิถีถ่ิน วิถีไทย" ภำคเหนือ ผ่ำนทำง 
Facebook Live  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และศิษย์เก่ำชุมนุมนำฏศิลป์ฯ 

 

 
 
 
 



 
๗๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิธีปรแกาิเกียรติคุณงานมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green 
รแดับปรแเทิ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีประกำศเกียรติคุณ งำนมอบโล่รำงวัล
ตรำสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ผ่ำนระบบ ZOOM โดยพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร                    
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับกำรประเมินโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)      
ในระดับดีมำก 

 

 
 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมท าบุญคณแม่ิงขวัญนพบายิรีอัญชลี ครูช่าง ปรแจ าปี
การิึกษา ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์                   
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในกิจกรรมท ำบุญคณะมิ่งขวัญนพบำยศรีอัญชลี ครูช่ำง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงโดย ศิษย์เก่ำชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 
 



 
๗๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ การน าเสนอโครงการปรแจ าปีงบปรแมาณ พ.ิ.๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม น ำเสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ Big Cleaning Day มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม   
Big Cleaning Day โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมด ำเนินกำรกำรท ำควำมสะอำด ปรับปรุง บริเวณ
พื้นท่ีภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงทัศนียภำพให้ดูสะอำด และสวยงำม 

 

 



 
๗๒ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ การปรแชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวปฏิบัติการจัดสถานที่ฯ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำ
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และนำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว  เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกำรประชุม
ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรจัดสถำนท่ีและกำรบริกำรของงำนอำคำรสถำนท่ี กองกลำง ส ำนักงำน
อธิกำรบดี  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก าแพงเพชร คร้ังที่ 
๒/๒๕๖๔ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม                   
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมอุทยำน
ประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ การปรแชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม น ำกำรศึกษำ จังหวัดก ำแพงเพชร 
เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับมำรยำทไทย ศำสนพิธี และศีล ๕  ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ก ำแพงเพชร เขต ๑ ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 



 
๗๓ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และบุคลำกร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรตรวจเยี่ยม พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผ่ำนระบบ Zoom 
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการสัมมนาเป็นคณแแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรแสบการณ์การท างาน

จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    
ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในโครงกำรสัมมนำเป็นคณะแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ปีงบประมำณ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๓ อำคำรเรียนรวม
และอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด ระบ ำกฤดำภินิหำร โดยศิษย์เก่ำชุมนุม
นำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และเซิ้งกะลำ โดยนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ       
ช้ันปีท่ี ๒ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
  



 
๗๔ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ การปรแชุมเร่ืองการสอบพรแปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรม ธรรมิึกษา 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และ
บุคลำกร เข้ำร่วมกำรประชุมเรื่องกำรสอบพระปรยิัติธรรมแผนกธรรม นักธรรม ธรรมศึกษำ  ณ อำคำร ๘๐ พรรษำ 
วัดนำควัชรโสภณ จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาการมุทิตา จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำน
วิทยำกำรมุทิตำ จำกใจ ถึงใจ ด้วยสำยใยผูกพัน "นำงประไพ สุขพร้อม" เพื่อแสดงควำมกตเวทิตำจิตแด่          
ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งจัดกำรแสดงในชุด “ร ำอวยพรอ่อนหวำน” นักแสดงโดย ศิษย์เก่ำชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ กตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ ๒๕๖๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 
เข้ำร่วมงำนกตเวทิตำจิตแด่ผู้เกษียณรำชกำร ๒๕๖๔ และรับฟัง "ปฏิสันถำร ผ่ำนประสบกำรณ์ทรงคุณค่ำ" พร้อมท้ัง
น ำชุดกำรแสดงเพื่อแสดงควำมกตเวทิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏก ำแพงเพชร โดยในปี ๒๕๖๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีผู้เกษียณอำยุรำชกำร ๑๐ ท่ำน ดังนี้ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์ คณะครุศำสตร์ 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณะครุศำสตร์ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขเกษม  ขุนทอง คณะครุศำสตร์ 
๔. รองศำสตรำจำรย์มัณฑนำ จริยรัตน์ไพศำล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โยธิน ป้อมปรำกำร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๖. อำจำรย์ ดร.น ำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ คณะพยำบำลศำสตร์ 
๗. นำยอุดม  พรมณี งำนยำนพำหนะ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๘. นำงประไพ  สุขพร้อม ส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 



 
๗๕ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

๙. นำยสมชำย  ศิริไพบูลย์ งำนอำคำรสถำนท่ี กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๑๐. นำงสมนึก  เพ็ญฉำย ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ 

 
 



 
๗๖ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรหำรแห้งเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ณ ช้ัน ๑ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๗ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

การให้บริการงานด้านิิลปแแลแวันนธรรมกับหน่วยงานภายนอก ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ด้านสถานที่ 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๔ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มทอผ้า
มัดหมี่บ้านหนองแสง  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๘ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการ
ด าเนินงานกลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านหนองแสง กรมกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์ใช้
สถำนท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกลุ่มทอผ้ำมัดหมี่
บ้ำนหนองแสง ตำมโครงกำร “สืบสำน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้ำถิ่นไทย ด ำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่ำง มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏก ำแพงเพชร กับ สภำสตรีแห่งชำติ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๗๙ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแลแิิลปกรรมท้องถ่ิน จังหวัดก าแพงเพชร 

ปรแจ าปีงบปรแมาณ ๒๕๖๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแลแิิลปกรรมปรแจ าจังหวัด

ก าแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

๒ ๑๘-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔ การปรแชุมปรแจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแลแิิลปกรรม กลุ่มจังหวัด  
พ.ิ.๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมทคี กำร์เด้น สปำ รีสอร์ท เชียงรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๐ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ การปรแชุมคณแอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมกับส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดก ำแพงเพชร  จัดประชุม
คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔          
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยมี นำยบุญช่วย หอมยำมเย็น รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นประธำนในกำรประชุม 

 
 การปรแชุมปรแจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแลแิิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ิ.๒๕๖๔ 
รแหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ กรรมกำรประจ ำ
หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติฯ และนำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำหน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติฯ เข้ำร่วมประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๖๔  ณ โรงแรมทีค กำร์เด้น สปำ รีสอร์ท เชียงรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๑ ส านักิิลปแแลแวันนธรรม 
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