
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNUAL REPORT 

รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

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

 ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ผศ.ดร.ชญำดำ กล่ินจันทร์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและศิลปวัฒนธรรม  
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 
   นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์        
   นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง  

      ออกแบบรูปเล่ม : นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

     ออกแบบหน้าปก :  นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 
 

 

 

 

 



ค าน า 

 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 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 ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕       
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้สนใจท่ัวไปเป็นอย่ำงดี  

 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร) 
                                                                                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                                                                                                                     หน้า 

ส่วนที่ ๑ เก่ียวกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม        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 านักศิลปะและวัฒนธรรม      ๑๓ 
โครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ๑๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 ¤ โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       ๑๕ 

¤ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม       ๑๘
 ¤ โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP      ๒๑ 

¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน     ๓๓ 
¤ โครงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรม      ๓๕  
¤ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร        ๓๗ 
¤ โครงกำรพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์       ๓๙ 
¤ โครงกำรพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย      ๔๑ 
¤ โครงกำรจัดท ำวำรสำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      ๔๓ 
¤ โครงกำรก ำแพงเพชรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕     ๔๕ 
¤ โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม      ๔๗ 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินงานนอกแผนปฏิบัติราชการ  ๕๐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 ¤ กิจกรรมท ำบุญใส่บำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  ๕๒     

¤ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรถ่ำยทอดกำรละเล่นและกำรแสดงพื้นบ้ำนส ำหรับผู้สูงวัย ๕๓ 
¤ งำนดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๔      ๕๔ 
¤ โครงกำรต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกลวดลำยเอกลักษณ์โบรำณสถำน มรดกโลก   ๕๕ 
¤ กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมจัดโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ๕๖ 
¤ โครงกำรพัฒนำทักษะนำฏศิลป์พื้นถิ่นและศิลปะกำรแสดงให้นักศึกษำและบุคคลท่ัวไป ๕๖ 



สารบัญ (ต่อ) 

                           หน้า 

¤ โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น วันอนุรักษ์มรดกไทย   ๕๗ 
¤ กำรประชุมเตรียมระบบออนไลน์ส ำหรับวำรสำร "สำร ส่ือ ศิลป์"    ๕๙ 
¤ กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมจัดกิจกรรมใส่บำตรเพื่อขอพระรำชทำน   ๕๙ 
   ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 
¤ พิธีบ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตรเพื่อขอพระรำชทำนถวำยเป็นพระรำชกุศลพระพรชัยมงคล ๖๐ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      ๖๑ 
¤ กำรประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕    ๖๑ 
¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่าย    ๖๓ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 ¤ พิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต    ๖๙ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน    ๖๙ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวดัก ำแพงเพชร    ๗๐ 
 ¤ กำรประชุมหำรือก ำหนดกรอบกำรขับเคล่ือนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม  ๗๐ 
 ¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำน ไตรมำสท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑   ๗๐ 
 ¤ พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๔    ๗๑ 
 ¤ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน     ๗๑ 
 ¤ กิจกรรมน้อมร ำลึกในเนื่องในวนัคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ    ๗๒ 
 ¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำน ไตรมำสท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒  ๗๒ 
 ¤ พิธีบวงสรวงพระพฆิเณศวร ประจ ำปี ๒๕๖๔      ๗๓ 
 ¤ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม    ๗๓ 
 ¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร       ๗๔ 

  “อัตลักษณ์ผ้ำถิ่น จำกผืนแผ่นดิน ก ำแพงเพชร”  
 ¤ กำรประชุมปรึกษำหำรือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดสถำนท่ีและพิธีเปิดงำน   ๗๔ 

   ประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 ¤ กำรประชุมกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร”  ๗๔ 

   ประจ ำปี ๒๕๖๕      
 ¤ พิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่       ๗๕ 
 ¤ โครงกำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ ครั้งท่ี ๕      ๗๖ 
 ¤ นิทรรศกำรศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ครั้งท่ี ๘       ๗๗ 
 ¤ กำรประชุมกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ๗๗ 

   ประจ ำปี ๒๕๖๕  
 ¤ งำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๐       ๗๘ 

¤ ซ้อมใหญ่กำรร ำพุทธบูชำ นบพระบรมธำตุ      ๗๙ 
¤ รำชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภำพันธ์ วันรำชภัฏ       ๗๙ 

 ¤ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช ประจ ำปี ๒๕๖๕      ๘๐ 



สารบัญ (ต่อ) 

                                                                                                            หน้า 

¤ พิธีเปิดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร”   ๘๐ 
   ประจ ำปี ๒๕๖๕  
¤ กำรแสดงเวทีกลำงงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ๘๑ 
   ประจ ำปี ๒๕๖๕  

 ¤ กิจกรรมเปิดตัวตลำดออนไลน์ "ก ำแพงเพชร มำร์เก็ตเพลส"     ๘๒ 
 ¤ ถ่ำยท ำรำยกำร kids D (รำยกำรท่ัวประเทศ)      ๘๒ 

¤ กำรประชุมหำรือกำรด ำเนินงำน โครงกำรอนุรกัษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๘๓ 
¤ ถ่ำยท ำรำยกำร สำนศิลป์        ๘๓ 

 ¤ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรออกแบบกรำฟฟิกด้วย CANVA"    ๘๔ 
 ¤ กำรบรรยำยพิเศษปรับควำมคิดและมำตรฐำนทำงจริยธรรมน ำสู่กำรพัฒนำ   ๘๔ 
 ¤ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐    ๘๕ 

¤ OH TOP ครั้งท่ี ๓ วิถีชีวิต วีถี OTOP คิดดี ท ำได้      ๘๕ 
¤ พิธีบ ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้ำประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  ๘๖ 

 ¤ พิธีสรงน้ ำพระพุทธวิธำนปัญญำบดี เนื่องในวันสงกรำนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๕   ๘๗ 
¤ กำรประชุมช้ีแจงแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ๘๗  
   ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดก ำแพงเพชร 
¤ กำรพิจำรณำยกย่องเป็น “ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น”     ๘๘  
¤ กิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๕       ๘๘ 
¤ โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวชุมชนเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม ระดับอ ำเภอ ผ่ำนกิจกรรม ๘๙  
   ถนนสำยวัฒนธรรม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร        
¤ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “SDG สัญจร"      ๘๙ 
¤ Refresh ก ำแพงเพชร #เสน่ห์วันวำนเมืองเหนือ      ๙๐ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผีเส้ือท่ีประดิษฐ์      ๙๐ 
¤ กำรอบรมและสอบ ทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับบุคลำกร     ๙๑ 
¤ กำรคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนดีเด่นจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ ๙๑  
   พ.ศ.๒๕๖๕ 
¤ กิจกรรมอบรม “เทคนิคกำรใช้ canva เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ”   ๙๑ 
¤ โครงกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำและโครงกำร (Green Office)     ๙๒ 
   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำงำน     ๙๒ 
   และกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนหลัก ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน 
¤ พิธีบวงสรวงพระพฆิเนศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕     ๙๓ 
¤ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ.  ๙๓ 
¤ พิธีมอบโล่และประกำศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่ำดีเด่น คณะครุศำสตร์ ปี ๒๕๖๕  ๙๔ 
¤ พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลควำมประพฤติดี ประจ ำปี ๒๕๖๕     ๙๔ 
¤ กิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำและรณรงค์งดสูบบุหรี่     ๙๕ 
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¤ พิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕       ๙๕ 
¤ รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรภำยนอก กำรประเมินตนเอง (SAR)   ๙๖ 
¤ กำรประชุมเตรียมควำมพร้อม เข้ำรับกำรลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม ของ    ๙๖ 
   พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
¤ งำนมหกรรมวฒันธรรมแห่งชำติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  ๙๗ 
¤ พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำกำรท่ีดีและพลังของแผ่นดิน     ๙๗ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ โครงกำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ (ระดับอุดมศึกษำ) ครั้งท่ี ๒ ชิงถว้ยพระรำชทำน ๙๘ 
   พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
¤ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ๙๙ 
¤ โครงกำรอบรมกำรของบประมำณ กำรด ำเนินงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ         ๑๐๐ 
   ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
¤ โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕           ๑๐๐ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณี                       ๑๐๑ 
   "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๕            
¤ โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕            ๑๐๑ 
¤ งำนนิทรรศกำร KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน             ๑๐๒ 
¤ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ            ๑๐๓ 
   พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง  
¤ พิธีไหว้ครูช่ำง คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจ ำปี ๒๕๖๕           ๑๐๔ 
¤ นิทรรศกำรวิชำกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            ๑๐๔ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ โครงกำรจัดกำรควำมรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนพัสดุและ          ๑๐๕ 
   งำนอำคำรสถำนท่ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ ลงพื้นท่ีเพื่อหำรือกำรจัดสถำนท่ีและพิธีเปิดงำนประเพณี             ๑๐๕ 
   "สำรทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

 ¤ กำรประชุมปรึกษำหำรือเพื่อให้ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร     ๑๐๖ 
 ¤ พิธีอัญเชิญและรับเข็มตรำพระรำชลัญกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร           ๑๐๖ 

   ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
¤ กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีและพิธีเปิดงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำย       ๑๐๗ 
สินค้ำ อำหำรพื้นบ้ำน และกิจกรรมกวนกระยำสำรทกระทะหลวง  
งำนประเพณี "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

 ¤ พิธีบำยศรีสู่ขวัญนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕        ๑๐๗  
 ¤ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ Webometrics          ๑๐๘ 
 ¤ เข้ำน ำเสนอโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖        ๑๐๘ 
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¤ กำรประชุมวิชำกำรและกำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีดีระดับชำติ         ๑๐๙ 
  ครั้งท่ี ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง R2R สู่กำรท ำงำนงำนอย่ำงมีควำมสุข         ๑๐๙ 
¤ พิธีบวงสรวงพระพฆิเนศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โปรแกรมวิชำศิลปศึกษำ          ๑๑๐ 
¤ กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔        ๑๑๐ 
¤ เทิดศรัทธำ กษีณำลัย จำกใจอำชีวศึกษำภำคเหนือ           ๑๑๑ 
¤ กิจกรรมเล้ียงต้อนรับคณะวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร           ๑๑๑ 
¤ งำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๕ ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๔         ๑๑๒ 
¤ งำนแสดงกตเวทิตำจิต แด่ คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ๑๑๒ 
¤ พิธีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ ำเมืองก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕          ๑๑๓ 
¤ งำนเกษียณอำยุรำชกำร "มุทิตำ กษิณำลัย จำกสำยใยวิทยำกำรจัดกำร"         ๑๑๔ 
¤ มุทิตำจิต แด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์          ๑๑๔ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
¤ กำรแสดงเวทีกลำงงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง”         ๑๑๕ 
   ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
¤ พิธีเปิดงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๕        ๑๑๖ 
¤ กิจกรรมกำรประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE          ๑๑๗ 
¤ วันคล้ำยวันสถำปนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ครบรอบ ๔๙ ปี         ๑๑๗ 
¤ เกษียณสวัสด์ิ ศรีสักทอง ประจ ำปี ๒๕๖๕            ๑๑๘ 
¤ เข้ำรับมอบเกียรติบัตรท่ีให้กำรสนับสนุนกำรจัดงำนประเพณี           ๑๑๙ 
   “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
¤ งำนเล้ียงเกษียณข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัด            ๑๑๙ 
¤ กำรประกวด COVER PERFORMANCE SHOW ๒๐๒๒           ๑๑๙ 

การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก         ๑๒๐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ด้านบุคลากร 

¤ มำรยำทไทยและงำนนิเทศศำสตร์              ๑๒๑ 
¤ กำรอบรม เรื่อง บุคลิกภำพส ำคัญอย่ำงไรกับกำรท ำงำน           ๑๒๑ 
¤ โครงกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕         ๑๒๒ 
¤ กำรอบรมมำรยำทไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕            ๑๒๒ 

การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก         ๑๒๓ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ด้านสถานที่ 

¤ โครงกำรศิลปวัฒนธรรมสัญจร โนรำล่ำแสงเหนือ ตอนโนรำตัวอ่อน สัญจรฟ้อนร ำ        ๑๒๔ 
¤ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำกโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ จังหวัดสุโขทัย         ๑๒๔ 
¤ กิจกรรมโครงกำรเพิ่มศักยภำพและส่งเสริมกลุ่มอำชีพให้แก่ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร         ๑๒๕ 
   ผู้ด้อยโอกำส กลุ่มสตรีและประชำชนท่ัวไป 
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โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน         ๑๒๖ 
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 ¤ โครงกำรจัดท ำส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม        ๑๒๗ 

   อย่ำงยั่งยืน  
¤ โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ           ๑๒๘ 

อ้างอิงท้ายเล่ม                 ๑๒๙
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ส่วนท่ี ๑  

เก่ียวกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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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 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 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 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  
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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 
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ประวัติศูนย์จริยศึกษา 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 

ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ 

 
จังหวัดก ำแพงเพชรมีช่ือเสียงในฐำนะเป็นเมืองกล้วยไข่มรดกทำงธรรมชำติท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ

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

                                      

                      
 

 

เร่ิมใช้ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา 

                 

                          

อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสทุธิ์หรรษา 
ปี : ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ศุภศักด์ิ  แก้วขาว 
ปี : ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์กวี  ครองแก้ว 
ปี : ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
ปี : ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์สุนทรี  ดวงทิพย์ 
ปี : ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการศิลปวัฒนธรรม 
ปี : ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ 

ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 

ผศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน 
ปี : ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผศ.ชัชชัย  พวกดี 
ปี : ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิห์รรษา 
ปี : ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
ปี : ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างองค์กรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  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 

คณะผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรและจัดหำรำยได้ 

ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 

และงำนประชำสัมพันธ์ 
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นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 

เฉลิมพระเกียรติ  

นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนสำรสนเทศและงำนประชำสัมพันธ์) 
 

บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

บุคลากรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (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) 
  

นายวีระ  วัดพ่วงแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

(ด้ำนสำรสนเทศ) 
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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  
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 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
อนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ก ำแพงเพชรศึกษำ 
เป้าประสงค์  

๑. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุ ง 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 
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เพจส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
(www.facebook.com/artandculturekpru) 

 
WEBSITE ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

(acc.kpru.ac.th) 
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WEBSITE พิพิธภัณฑสถานจังหวดัก าแพงเพชร เฉลมิพระเกียรติ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

(acc.kpru.ac.th/rtmuseum) 
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ส่วนท่ี ๒  

ผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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โครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ 
๑  

๓๐ ต.ค. – ๒๐ พ.ย. 
๒๕๖๔ 

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔ 

 
 

๔ – ๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรเต้น 
  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
- กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ๒๐๒๒ รุ่น Teen Age  
  ระดับจังหวัด 
  ณ ห้องประชุมอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
- กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP   
  ๒๐๒๒ รอบชิงชนะเลิศ : ระดับภำคเหนือ     
  ณ ลำนโปรโมชั่น ชั้น ๒ ศูนย์กำรค้ำกำดสวนแก้ว จ.เชียงใหม ่

๒  
๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ 

 
๑๙ – ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งำน ๑๐๐ ปี รำชภัฏพิบูลสงครำม เทิดไท้องค์รำชัน 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก 
- งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัย 
  แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ 
  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

๓  
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
- กลุ่มอำชีพรักษศ์ิลป์ดินไทย ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 
- กลุ่มแม่บ้ำนเทศบำลท่ำพุทรำ ต ำบลท่ำพุทรำ อ ำเภอคลองขลุง จงัหวัดก ำแพงเพชร 
- กำรอบรมกำรใช้สีเพ่ืองำนออกแบบผลิตภัณฑ์ “กลุ่มนักธุรกิจน้อย”   
  ณ โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จงัหวัดก ำแพงเพชร 

๔ ๓๑ มี.ค. – ๑ เม.ย.  
๒๕๖๕ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕ ๑๑ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖ ๓๐ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๒๕๖๕ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
ณ อำคำรเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

๗ ๔ – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ 
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘ ๒๕ – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙  โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวฒันธรรม 
๑๐  โครงการก าแพงเพชรศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑๑  โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปะและวฒันธรรม 
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 

หลักการและเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นอีกหนึ่งในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ ท่ีน ำเอำศิลปวัฒนธรรมมำปรับ

ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงำนท่ีให้
ควำมส ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพรำะศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยำวชน หันมำ
สนใจงำนด้ำนวัฒนธรรมเพิ่มมำกขึ้น  

จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยข้ึนเพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมสนใจ และพัฒนำงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินโครงการ 
 ๑. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรเต้น ระหว่ำงวันท่ี ๓๐ ตุลำคม - ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔   
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒. วันท่ี ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ๒๐๒๒ 
รุ่น Teen Age ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
 ๓. กำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๒             
รอบชิงชนะเลิศ : ระดับภำคเหนือ ระหว่ำงวันท่ี ๔ – ๕ ธันวำคม ๒๕๖๔  ณ ลำนโปรโมช่ัน ช้ัน ๒ ศูนย์กำรค้ำ
กำดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเต้น 
ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ๒๐๒๒ รุ่น Teen Age ระดับจังหวัด   

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๒             
รอบชิงชนะเลิศ : ระดับภาคเหนือ     

ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๒ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันอิทธิพลของกระแสควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดควำมเช่ือมโยงทำง

สังคม วัฒนธรรมและข่ำวสำร ท่ีส่งผลให้เกิดกำรควำมรู้และกำรเรียนรู้ในรูปแบบลักษณะต่ำง ๆ ท่ีต่อยอดไปสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ และแนวคิดสร้ำงสรรค์อื่น ๆ ซึ่งในขณะเดียวกันควำมเช่ือมโยงนั้น ก่อให้เกิดกำรบูรณำกำร 
สร้ำงควำมหลำกหลำย และส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับช้ัน  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัดโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อด ำเนินกำร
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยศิลปะวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ มีกิจกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ ส ำหรับน ำเสนอผลงำนทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนงำนวิจัย ด้ำนศิลปวัฒนธรรม แลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ท้ัง
ในระดับชำติและนำนำชำติ อีกท้ังพัฒนำควำมร่วมมือของกลุ่มเครือข่ำยศิลปะวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชำติ 
๒. เพื่อจัดท ำบทควำมวิชำกำรนำนำชำติด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๓. เพื่อจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่นของเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม 

ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินโครงการ 
 ๑. งำน ๑๐๐ ปี รำชภัฏพิบูลสงครำม เทิดไท้องค์รำชัน ระหว่ำงวันท่ี ๒๒ - ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕    
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒. งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๑๒ ระหว่ำงวันท่ี ๑๙ - ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งาน ๑๐๐ ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน 
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 
 



 
๒๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๒  
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 

 

 
 



 
๒๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

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  
กำรรับรองคุณภำพในระดับต่ำงๆ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีตัวชี้วัดท่ีแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่ว่ำจะเป็นมำตรฐำน
ระดับใด ดังนั้นยกระดับสินค้ำชุมชน OTOP จะสำมำรถช่วยให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก หรือ ผู้ประกอบกำร 
ในชุมชนท่ีมีสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภำพมำตรฐำนท่ีสังคมยอมรับและสำมำรถแข่งขันได้ และสำมำรถ
ยกระดับให้ธุรกิจมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๒. เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบกำร 
๓. บูรณำกำรองค์ควำมรู้ กำรเรียนกำรสอน งำนวิจัย หรือนวัตกรรม 

สถานที่การด าเนินโครงการ 
 ๑. กลุ่มอำชีพรักษ์ศิลป์ดินไทย ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 
 ๒. กลุ่มแม่บ้ำนเทศบำลท่ำพุทรำ ต ำบลท่ำพุทรำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร 
 ๓. กำรอบรมกำรใช้สีเพื่องำนออกแบบผลิตภัณฑ์ “กลุ่มนักธุรกิจน้อย”  ณ โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม  
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มอาชีพรักษ์ศิลป์ดินไทย ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ลงพื้นที่จังหวัดตาก ศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย อ.เมืองตาก จ.ตาก  
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินญี่ปุ่น ออกแบบบรรจุภัณฑ์  

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย อ.เมืองตาก จ.ตาก 

  

  
กิจกรรมการออกแบบบกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แจกันดอกบัว 

     
 
 
 
 



 
๒๓ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

การออกแบบกลอ่งบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลอกยาดมตุ๊กตาชาวเขา ขนาด ๑๒ ตัว 

 
การออกแบบกลอ่งบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลอกยาดมตุ๊กตาชาวเชาว ขนาด ๒ ตัว 

 
  การออกแบบโลโก้สินค้า  ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาวเขาประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น  
กลุ่มอาชีพรักษ์ศิลป์ดินไทย ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
 
 



 
๒๔ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมอบรมการจัดท ากล่องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔   

ณ กลุ่มอาชีพรักษ์ศิลป์ดินไทย ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

  

 
 การพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปลอกยาดมตุ๊กตาชาวเขาจากดินญี่ปุ่น  

เพื่อน าไปเสนอขอการคัดสรรดาวผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ าปี ๒๕๖๕ จังหวัดตาก  

     
 
 



 
๒๕ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ลงพื้นที่ศึกษาสภาพและปัญหาผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีธรรมชาติ และทดสอบกระบวนการมัดย้อมผ้า 
ด้วยสีผงศิลาแลง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา  

อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

  
ลงพื้นที่ผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีธรรมชาติ ร่วมกับกลุ่มวางแผนเพื่อขอมาตรฐาน  

มผช.และการจดทะเบียน OTOP วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   
ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

  
การพัฒนากระบวนการมัดย้อมจากผงศิลาแลงเพื่อให้ได้สีที่สวยงาม ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมผงศิลาแลง  

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

  
 



 
๒๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนากระบวนการมัดย้อมผ้าจากผงศิลาแลงเพื่อให้ได้สีที่สวยงาม  
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง  

จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ผลิตภัณฑ์เสื้อยืดมัดย้อมด้วยผงศิลาแลง  

จากการพัฒนากระบวนการมัดย้อมผ้าจากผงศิลาแลง 
กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  

 

 



 
๒๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอมัดย้อมด้วยผงศิลาแลง  
จากการพัฒนากระบวนการมัดย้อมผ้าจากผงศิลาแลง 

กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  

 

 
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ามัดย้อมด้วยผงศิลาแลง  

จากการพัฒนากระบวนการมัดย้อมผ้าจากผงศิลาแลง 
กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  

 
 
   

  
 
 
 

 



 
๒๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ออกแบบบกลอ่งบรรจุภัณฑ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ  
กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ออกแบบโลโก้สินค้า  ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา 

ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ลงพื้นที่ผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีธรรมชาติ  

กิจกรรมประชุมร่วมกับกลุ่มวางแผนเพื่อขอมาตรฐาน มผช.และการจดทะเบียน OTOP 
ผลติภัณฑ์ผ้ามัดย้อมผงศิลาแลง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  

ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 



 
๒๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการมัดย้อมผ้าด้วยผงศิลาแลง 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

   

 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 

กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  ณ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 



 
๓๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ  
ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๕  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 

 

  
 
 
 
 
 



 
๓๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

การอบรมการใช้สีเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ “กลุ่มนักธุรกิจน้อย”   
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
 

 



 
๓๒ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
๓๓ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 

หลักการและเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงควำมมีอำรยธรรมและควำมเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มชนใน              

แต่ละท้องถิ่น ดนตรีและนำฏศิลป์ไทยในประเทศอำเซียนทุกประเทศมีเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงภูมิปัญญำของ
บรรพบุรุษท่ีสร้ำงสรรค์ท่ีแตกต่ำงกันเป็นมกดกทำงปัญญำท่ีควรอนุรักษ์  ควรศึกษำเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ สู่
เยำวชนอย่ำงถูกต้อง และส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จักต่อสำธำรณชน  ในขณะเดียวกันศิลปะและวัฒนธรรมของอำเซียน 
มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน จึงควรส่งเสริมและอบรมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้นำฏศิลป์อำเซียนซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมท่ีมีควำมแตกต่ำงและยังก่อให้เกิดควำมผูกมิตรสำน
ควำมสัมพันธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับอำเซียนได้อีกทำงหนึ่ง 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้เกี่ยวกับนำฏศิลป์อำเซียน 
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนนำฏศิลป์อำเซียน 

ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินโครงการ 
 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียน ระหว่ำงวันท่ี ๓๑ มีนำคม - ๑ เมษำยน ๒๕๖๕  
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พิพิธภัณฑสถาน 
จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

 

 



 
๓๕ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเป็นกำร

สนองตอบต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำม
เป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำวชน ประชำชนท่ัวไป  
ได้ศึกษำและเพิ่มทักษะด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เกิดกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อจัดอบรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับเยำชนและประชำชนท่ัวไป  
๒. เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินโครงการ 
 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรพัฒนำต่อยอด
ลำยผ้ำศิลำล้อมเพชร และกิจกรรมประดิษฐ์ผีเส้ือจำกผ้ำไทย เพื่อน ำไปประดับในนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ระหว่ำงวันท่ี ๑๑ – ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนาต่อยอดลายผ้าศิลาล้อมเพชร และกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย 
เพื่อน าไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ณ พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
๓๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

หลักการและเหตุผล 
ด้วย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักถึงควำมส ำคัญของบุคลำกร ซึ่งเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคัญยิ่งใน

กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน กำรเตรียมบุคลำกรในทุกระดับจึงเป็นเรื่องส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรเตรียมผู้ปฏิบัติงำนเพื่อก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรในอนำคต ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยควำมเหมำะสมและสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำประสงค์ในเชิง
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย บุคลำกรจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  

ท้ังนี้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับบุคลำกร ฝ่ำยบริหำรและจัดหำ
รำยได้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
และเพิ่มพูนควำมรู้ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  จึงก ำหนดให้มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ให้กับ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อใหบุ้คลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
๒. เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นและสอดคล้องต่อกำรปฏิบัติงำน 
๓. เพื่อให้บุคลำกรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำระบบงำน 

ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินโครงการ 
 โครงกำรอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักพิธีกำรและศำสนพิธีกร รุ่น ๒ ระหว่ำงวันท่ี ๓๐ - ๓๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๕  ณ อำคำรเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร รุ่น ๒ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ 

หลักการและเหตุผล 
พิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ เป็นพิธีที่ดีงำม ควรยกย่อง และควรแก่กำรอนุรักษ์โดยพิธีไหว้ครูและ

ครอบครูนำฏศิลป์ไทยนับว่ำเป็นวัฒนธรรมไทยท่ีมีมำแต่สมัยโบรำณกำล กำรไหว้ครูถือเป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมอ่อนน้อมถ่อตน ควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันทุกภำคส่วนต้องมีกำรอบรมบ่มเพรำะ
และถ่ำยทอดวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยให้คงอยู่สืบไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้นักศึกษำ นักเรียน ครูและอำจำรย์ได้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทยท่ีถูกต้อง

ตำมแบบแผนของไทย 
๒. เพื่อบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง 

ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินโครงการ 
 ระหว่ำงวันท่ี ๔ – ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ  
กรมหลวงวชิรญำณสังวร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ณ อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พิพิธภัณฑสถาน 
จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

 

 



 
๔๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 

หลักการและเหตุผล 
คนไทยเรำมักยึดมั่นในควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูอำจำรย์ไม่ว่ำจะสำขำวิชำใด 

ส ำหรับสำขำวิชำดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบำอำจำรย์ด้วยกำรจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น  ซึ่งเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมท่ีครูบำอำจำรย์ได้ก ำหนดระเบียบแผนให้ปฏิบัติสืบต่อกันมำ  โดยได้น ำ
หลักเกณฑ์และควำมเช่ือมั่นในศำสนำพรำหมณ์และพุทธศำสนำเข้ำด้วยกัน 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ครูและอำจำรย์และประชำชนผู้สนใจได้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครู 

อย่ำงถูกต้องตำมแบบแผนดนตรีไทย 

ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินโครงการ 
 ระหว่ำงวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๒ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 
 



 
๔๓ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

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. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบทควำมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมมำก

ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๔ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 
 

 
 



 
๔๕ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการก าแพงเพชรศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีส ำคัญยิ่งในควำมเป็นชำติ ชำติท่ีไร้เสียซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้ว ชำตินั้น

จะคงควำมเป็นชำติอยู่ไม่ได้ ชำติท่ีไร้วัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีช้ีแสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของบุคคล  
กลุ่มคน หรือชุมชน เป็นส่ิงท่ีท ำให้เห็นว่ำตนมีควำมแตกต่ำงจำกสัตว์ ช่วยให้เรำเข้ำใจส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเรำมองเห็น 
ซึ่งกำรแปลควำมหมำยของส่ิงท่ีเรำมองเห็นนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มชน  ซึ่งเกิดจำกกำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดวัฒนธรรม นอกจำกนั้นวัฒนธรรมเป็นตัวก ำหนดปัจจัย ๔ เช่น เครื่องนุ่งห่ม อำหำร ท่ีอยู่อำศัย  
กำรรักษำโรค จะเห็นได้ว่ำผู้สร้ำงวัฒนธรรมคือมนุษย์และสังคมเกิดขึ้นก็เพรำะมนุษย์ วัฒนธรรมกับสังคมจึง
เป็นส่ิงคู่กัน โดยแต่ละสังคมย่อมมีวัฒนธรรมและหำกสังคมมีขนำดใหญ่หรือมีควำมซับซ้อนมำกเพียงใด ควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมมักจะมีมำกขึ้นเพียงใดนั้นวัฒนธรรมต่ำง ๆ ของแต่ละสังคมอำจเหมือนหรือต่ำงกัน 
สืบเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมเช่ือ เช้ือชำติ ศำสนำและถิ่นที่อยู่  

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

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
๒. เพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 

 
 



 
๔๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการส่งเสริมการวิจยัด้านศิลปะและวฒันธรรม 

หลักการและเหตุผล 
 กำรวิจัย เป็นกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กำรวิจัยทำงด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรมก็เช่นกัน คืองำนวิจัยท่ีค้นหำควำมจริงท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
ระบบและวิธีกำรท่ีน่ำเช่ือถือ โดยองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมนั้น  สำมำรถท่ีจะน ำมำ 
ต่อยอด พัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่ำเพิ่มมำกขึ้น จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ให้กับอำจำรย์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเพิ่มงำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชร และเป็น
แหล่งข้อมูลในกำรน ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ ท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดก ำแพงเพชรอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้กับอำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

และประชำชนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
๔๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 

 
 



 
๕๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีด าเนินงานนอกแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมท าบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต  

ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านส าหรับผู้สูงวัย 
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ งานดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๕ โครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถาน มรดกโลก  
เมืองก าแพงเพชร ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖ ๒๙–๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถ่ินและศิลปะการแสดงให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗ ๑ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๕ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วันอนุรักษ์มรดกไทย 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมระบบออนไลน์ส าหรับวารสาร "สาร สื่อ ศิลป์" ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ณ ห้องประชุมส ำนัก ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙ ๘ ส.ค. ๒๕๖๕ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมใส่บาตรเพื่อขอพระราชทานถวายเป็น 
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 
ณ ห้องสมุด พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ พิธีบ าเพ็ญกุศลท าบุญใส่บาตรเพื่อขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือและ 
เตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมส ำนัก ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๒ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
ณ ห้องประชุมส ำนัก ชั้น ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๓ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ณ ห้องประชุมดอกสัก ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมท าบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมท ำบุญ
ใส่บำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล-
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดการละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน
ส าหรับผู้สูงวัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและจัดหำรำยได้ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรถ่ำยทอดกำรละเล่นและกำรแสดงพื้นบ้ำน
ส ำหรับผู้สูงวัย จำกงำนวิจัยเรื่อง กำรสร้ำงฐำนข้อมูล นวัตกรรม และกำรใช้ประโยชน์จำกกำรละเล่นพื้นบ้ำน
ส ำหรับผู้สูงอำยุในจังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำช
สมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนำกธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช-มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ ๕ ธันวำคม  ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้รับมอบหมำยจำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้จัดเตรียมสถำนท่ี พร้อมท้ังจัดกำรแสดงดนตรีและ
นำฏศิลป์ ในงำนดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ พร้อมกับ
มหำวิทยำลัยท่ัวประเทศ  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยกำรแสดงดนตรี ประกอบด้วย กำรแสดงดนตรีไทย เพลงโหมโรงมหำรำช 
กำรแสดงดนตรีสำกลบรรเลงบทเพลงพระรำชนิพนธ์ด้วยกำรแสดงเด่ียวเปียโนและขับร้อง กำรแสดงวงสตริงคอมโบ 
กำรแสดง Saxophone Ensemble กำรแสดงวงเครื่องสำยและขับร้อง และกำรแสดงซิมโฟนีออร์เคสตร้ำ   
ของนักศึกษำโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ กำรแสดงร ำกฤษฎำรำชสดุดี            
พระบรมชนกำธิเบศมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช โดยนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร 
ก ำแพงเพชร 
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 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถาน มรดกโลก  
เมืองก าแพงเพชรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและจัดหำรำยได้ 
จัดโครงกำรต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกลวดลำยเอกลักษณ์โบรำณสถำน มรดกโลก เมืองก ำแพงเพชร ส ำหรับกำร
เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมจัดโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระหว่ำงวันท่ี ๑ - ๒ เมษำยน ๒๕๖๕  ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์  
สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถ่ินและศิลปะการแสดงให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่าง

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มสำขำนำฏศิลป์และกำรละคร  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดโครงกำรพัฒนำทักษะนำฏศิลป์พื้นถิ่น
และศิลปะกำรแสดงให้นักศึกษำและบุคคลท่ัวไป  ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ  
กรมหลวงวชิรญำณสังวร พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วิทยำกรโดย อำจำรย์ ดร.อโนทัย  ส้มอ่ ำ อำจำรย์วรำภรณ์  ส้มอ่ ำ อำจำรย์
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย และ นำย กษมล  ท ำสีนำค นำยรัตนพงศ์ นวลละออง นักศึกษำวิทยำลัยนำฏศิลปะสุโขทัย 
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ ๑-๒ 
เมษายน ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น วันอนุรักษ์
มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ซึ่งวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ เป็นกิจกรรมกำรแสดงพื้นบ้ำนของท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร  
โดย ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร และวันท่ี ๒ เมษำยน ๒๕๖๕ เป็นพิธีท ำบุญตักบำตร ถวำยเป็น
พระรำชกุศลและถวำยพระพรชัยมงคล 
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 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมระบบออนไลน์ส าหรับวารสาร "สาร สื่อ ศิลป์"  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรประชุมเตรียมระบบออนไลน์ส ำหรับวำรสำร "สำร ส่ือ ศิลป์" ของส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมส ำนัก ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  
 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมใส่บาตรเพื่อขอพระราชทาน
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อม 
จัดกิจกรรมใส่บำตรเพื่อขอพระรำชทำนถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชนนีพันปีหลวง  ณ ห้องสมุด พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
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 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีบ าเพ็ญกุศลท าบุญใส่บาตรเพื่อขอพระราชทานถวายเป็นพระราช
กุศลพระพรชัยมงคล พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธี
บ ำเพ็ญกุศลท ำบุญใส่บำตรเพื่อขอพระรำชทำนถวำยเป็นพระรำชกุศลพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษำ 
๙๐ พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือ
และเตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำร
ประชุมคณะกรรมกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษำหำรือและเตรียมควำมพร้อมกำรจัดท ำโครงกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมส ำนัก ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกำรประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย  ณ ห้องประชุมส ำนัก ช้ัน ๒ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
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 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมตามเกณฑ์ Webometrics ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำ
เว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตำมเกณฑ์ Webometrics  ณ ห้องประชุมดอกสัก ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อใหเ้ข้ำใจบทบำทของกำรจัดอันดับ Ranking Web 
Of University และหำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ รวมถึงกำรรวบรวมองค์
ควำมรู้ภำยในและองค์ควำมรู้ใหม่ เพื่อน ำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
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โครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้าร่วมกับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔ พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวนัสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง  
จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ การประชุมหารือก าหนดกรอบการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม 
ณ ห้องประชุมทุง่เศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจงัหวัดก ำแพงเพชร  

๕ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ Webometrics 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ณ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง จงัหวัดก ำแพงเพชร 

๗ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
ผ่ำนสื่ออิเล็กกทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team 

๘ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ (SAC)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ Webometrics 
ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๐ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ณ อำคำร ๒๙ DESIGN CENTER โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิก  
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๑ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒนคุณาธร” 
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 

๑๒ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ “อัตลักษณ์ผ้าถ่ิน จากผืนแผ่นดิน
ก าแพงเพชร” 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๓ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕ การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่และพิธีเปิดงานประเพณี  
“นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๔ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕ การประชุมการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๕ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ พิธีท าบุญตักบาตร เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ พระพุทธวิธำนปัญญำบดี และอำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑๖ ๒๘ – ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๕ โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ชั้น ๓ อำคำรบูรณมงคล  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

๑๗ ๒ ก.พ. ๒๕๖๕ นิทรรศการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ ๘  
ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๑๘ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕ การประชุมการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๑๙ ๙ – ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ 
ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

๒๐ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๕ ซ้อมใหญ่การร าพุทธบูชา นบพระบรมธาตุ 
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๑ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 
ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๒ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕ 
 

พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

๒๓ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕ พิธีเปิดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร” 
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๔ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๕ การแสดงเวทีกลางงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร”  
ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

๒๕ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ กิจกรรมเปิดตัวตลาดออนไลน์ “ก าแพงเพชร มารเ์ก็ตเพลส” 
ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

๒๖ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ ถ่ายท ารายการ kids D (รายการทั่วประเทศ) 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒๗ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ การประชุมหารือการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
ณ ห้องประชุมธ ำมรงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๘ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ ถ่ายท ารายการ สานศิลป์ 
ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

๒๙ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟฟิกด้วย CANVA" 
ณ ตึกศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗/๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๐ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ การบรรยายพิเศษปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมน าสู่การพัฒนา 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๑ ๒๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓๒ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ OH TOP ครั้งที่ ๓ วิถีชีวิต วีถี OTOP คิดดี ท าได้ 
ณ ลำนกิจกรรม ชั้น ๑ ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ สำขำก ำแพงเพชร 

๓๓ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ พิธีบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 
ณ ห้องบ ำเพ็ญกุศล ชั้น ๒ อำคำร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร 

๓๔ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ พิธีสรงน้ าพระพุทธวิธานปัญญาบดี เน่ืองในวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ พระพุทธวิธำนปัญญำบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๓๕ ๙ พ.ค. ๒๕๖๕ การประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย  

ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
๓๖ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕ การพิจารณายกย่องเป็น "ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔"  

ณ พระที่น่ังศิวโมกขพิมำน พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
๓๗ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ หน้ำอำคำรเรียนและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๓๘ ๒๐,๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ระดับอ าเภอ  

ผ่านกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ณ อ ำเภอคลองลำน (สี่แยกตลำดคลองลำน) จังหวัดก ำแพงเพชร 

๓๙ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “SDG สัญจร" 
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๐ ๒๗-๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ Refresh ก าแพงเพชร #เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ 
ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๑ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๒ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ การอบรมและสอบ ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับบุคลากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๓ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๔๔ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรม “เทคนิคการใช้ canva เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา”  
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting  

๔๕ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ Green Office 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๖ ๒-๓ ก.ค. ๒๕๖๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างาน 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๗ ๒ ก.ค. ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ณ อำคำร ๒๙ DESIGN CENTER โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิก  
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๔๘ ๔ ก.ค. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting 

๔๙ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๕ พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ๒ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๐ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ๒ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๑ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕ กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษาและรณรงค์งดสูบบุหรี่ 
ณ วัดวังยำง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

๕๒ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๓ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก การประเมินตนเอง (SAR) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet 



 
๖๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๕๔ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมความพร้อม เข้ารับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 

ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ชั้น ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๕ ๒๔-๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ณ วัดพระธำตุช่อแฮ อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

๕๖ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๗ ๒๖-๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ ๒  
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อำคำร ๑๕๐ ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๕๘ ๓ ส.ค. ๒๕๖๕ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๕๙ ๘ ส.ค. ๒๕๖๕ โครงการอบรมการของบประมาณ การด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ (SAC) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๐ ๘ ส.ค. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๑ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดี
เมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๖๒ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕ โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๓ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ งานนิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๔ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ณ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

๖๕ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ พิธีไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๖ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ นิทรรศการวิชาการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๗ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุและงานอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๖๘ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ ลงพื้นที่เพื่อหารือการจัดสถานที่และพิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดี
เมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรจังหวัดก ำแพงเพชร และบริเวณลำนโพธ์ิ หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองก ำแพงเพชร 
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ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๖๙ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  

ณ ศำลำปฏิบัติธรรม วัดบ่อสำมแสน ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
๗๐ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ พิธีอัญเชิญและรับเข็มตราพระราชลัญกร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๗๑ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีเปิดงาน และคณะกรรมการฝ่ายจ าหน่าย

สินค้า อาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมกวนกระยาสารทกระทะหลวง งานประเพณี  
“สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ชั้น ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

๗๒ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๓ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ Webometrics 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams 

๗๔ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕ เข้าน าเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมรวมผึ้ง ชั้น ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๕ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕ การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ  
คร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๖ ๒ ก.ย. ๒๕๖๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง R2R สู่การท างานงานอย่างมีความสุข 
ณ ห้องประชุมกำสะลอง ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๗ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจ าปี ๒๕๖๕ โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำร ๙ อำคำรศิลปะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๗๘ ๙ ก.ย. ๒๕๖๕ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting 

๗๙ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
ณ วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 

๘๐  ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ณ ร้ำน Mango House จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๑ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕ งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๕ ส านักงานชลประทานที่ ๔ 
ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๔ จังหวัดก ำแพงเพชร 

๘๒ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕ งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๓ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ าเมืองก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ บริเวณศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร 

๘๔ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕ งานเกษียณอายุราชการ "มุทิตา กษิณาลัย จากสายใยวิทยาการจัดการ" 
ณ หน้ำอำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๕ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕ มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ณ ห้องประชุมลีลำวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๘๖ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕ การแสดงเวทีกลางงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี 
๒๕๖๕ 
ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๘๗ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕ พิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ บริเวณลำนโพธ์ิ จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๘๘ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕ การประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ในงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ 

และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๘๙ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๙ ปี 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๐ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เกษียณสวัสด์ิ ศรีสักทอง ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๙๑ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และ
ของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

๙๒ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการต ารวจในสังกัด 
ณ โรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร 

๙๓ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ การประกวด COVER PERFORMANCE SHOW ๒๐๒๒ ในงานประเพณี “สารทไทย-
กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง
รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ห้องประชุมทองอุไร 
ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ 
ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธณรม เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรพิธีถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                    
๘๐ พรรษำ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ในฐำนะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 
เพื่อปรึกษำหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมหารือก าหนดกรอบการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม

คุณธรรม ศีลธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน                
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ เข้ำร่วมประชุมหำรือก ำหนดกรอบ                  
กำรขับเคล่ือนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม น ำกำรศึกษำ จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว และนำย วีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนตำมเกณฑ์ Webometrics    
ไตรมำสท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และ
บุคลำกร เข้ำร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๔  ณ วัดนำควัชรโสภณ                    
พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน
ผ้ำพระกฐินให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ศิวำวิทย์ ส ำเร็จผล ตำมท่ีขอพระรำชทำน เพื่อน้อมน ำมำถวำย 
แด่พระสงฆ์ซึ่งจ ำพรรษำกำลถ้วนไตรมำส  ณ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร                       
โดยได้รับควำมเมตตำจำกพระครูปัญญำสัตติคุณ เจ้ำคณะจังหวัดก ำแพงเพชร-พิจิตร (ธ) เป็นผู้ถวำยอดิเรก 

 

 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ส ำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย คณะ และหน่วยงำนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
เพื่อติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน และส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและ 
ธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Microsoft Team 
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วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมน้อมร าลึกในเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำว  ธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ 
บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ เข้ำร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
๕ ธันวำคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ (SAC) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว และ นำยวีระ วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนตำมเกณฑ์ Webometrics    
ไตรมำสท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒  ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ช้ัน ๔ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร ประจ าปี ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกรำฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์                  
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร ประจ ำปี ๒๕๖๔  ณ อำคำร ๒๙ 
DESIGN CENTER โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำเพลงช้ำ-เพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ 
สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

นำงสำวกุสุมำ  อ้นเกษ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร เข้ำรับโล่เชิดชูเกียรติ              
ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ “วัฒนคุณำธร” ประเภทเด็กหรือ
เยำวชน  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 
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วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ “อัตลักษณ์ผ้าถ่ิน             
จากผืนแผ่นดิน ก าแพงเพชร” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร               
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร                 
เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร “อัตลักษณ์ผ้ำถิ่น จำกผืนแผ่นดิน 
ก ำแพงเพชร” ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่และพิธีเปิดงาน
ประเพณีนบพระ-เล่นเพลงฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำรประชุมปรึกษำหำรือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดสถำนท่ี
และพิธีเปิดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๕    
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เข้ำร่วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” 
ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มอบหมำยให้ อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ และอำจำรย์ธนธรณ์ แจ้งโม้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ พระพุทธวิธำนปัญญำบดีและ
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นอกจำกนี้ภำคบ่ำยยังมีกิจกรรม KPRU สุขสันต์ 
รับโชค ปีเสือทอง เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยถ่ำยทอดสดกิจกรรมผ่ำน 
Facebook Fanpage สโมสรอำจำรย์ และบุคลำกรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ คร้ังที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรรม น ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เข้ำร่วมโครงกำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ ครั้งท่ี ๕ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ                      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ระดับมัธยมศึกษำหรือ ปวช. และระดับอุดมศึกษำ           
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ช้ัน ๓ อำคำรบูรณมงคล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ผลกำรประกวดได้รับรำงวัลชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นิทรรศการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน คร้ังที่ ๘ โปรแกรมวิชำศิลปศึกษำ  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำก 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนนิทรรศกำรศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ครั้งท่ี ๘ (ART EXHIBITION  
ON TOUR) กิจกรรมนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนทำงศิลปะและผลงำนจำกกำรบริกำรวิชำกำรของชุมชนและ
กิจกรรมกำรแข่งขันวำดภำพ  ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
โดยจัดกำรแสดงชุด "ร ำเชิญพระขวัญ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำรำยวิชำนำฏศิลป์ส ำหรับเด็กปฐมวัย โปรแกรม
วิชำกำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด
จังหวัดก าแพงเพชร” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำร
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และ
คณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๕   
ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
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งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ ำค่ำ สืบสำนมรดกภูมิปัญญำของ
แผ่นดิน"  ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกำรแสดงในชุด  
"ระบ ำชำติพันธุ์ก ำแพงเพชร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำรำยวิชำนำฏศิลป์ส ำหรับเด็กปฐมวัย  โปรแกรมวิชำ 
กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต 
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ  กล่ินจันทร์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ ได้ให้เกียรติร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย 
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 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซ้อมใหญ่การร าพุทธบูชา นบพระบรมธาตุ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ร่วมซ้อมใหญ่กำรร ำพุทธบูชำ นบพระบรมธำตุ เนื่องในพิธีเปิดงำนประเพณี 
“นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง 
ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ  

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีอัญเชิญและรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ “รำชภัฏสดุดี 
๑๔ กุมภำพันธ์ วันรำชภัฏ” มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 
 



 
๘๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช ประจ าปี ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดก ำแพงเพชร ให้จัดกำรแสดงในพิธี
บวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจัดพิธีเปิดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำด
จังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิธีเปิดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด

ก าแพงเพชร” ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัด
ก ำแพงเพชร ให้จัดกำรแสดงในพิธีเปิดงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” 
ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ วัดพระบรมธำตุ ต ำบลนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
 

 



 
๘๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 การแสดงเวทีกลางงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดก ำแพงเพชร ให้จัดกำรแสดงเวทีกลำงในงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และ 
งำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  
โดยวันท่ี ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นกำรแสดงของนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 
และวันท่ี ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นกำรแสดงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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 วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กิจกรรมเปิดตัวตลาดออนไลน์ "ก าแพงเพชร มาร์เก็ตเพลส" 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เข้ำรับมอบป้ำยสัญลักษณ์ “โอเคก ำแพงเพชร” ผู้ประกอบกำรท่ีผ่ำนหลักเกณฑ์กำรผลิตสินค้ำท่ีมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในงำนประเพณี “นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัด
ก ำแพงเพชร” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 

  
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ่ายท ารายการ kids D (รายการทั่วประเทศ) ส ำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้รับเกียรติจำกสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด
พิษณุโลก (สทท.พล) เพื่อถ่ำยท ำรำยกำร kids D (รำยกำรท่ัวประเทศ)  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อเป็นกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดก ำแพงเพชร 
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 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมหารือการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงสำวธฤษวรรณ  ธร รมสอน  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมประชุมหำรือกำรด ำเนินงำน โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ “ชำกังรำว นครแห่งศิลป์”  ณ ห้องประชุมธ ำมรงค์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ่ายท ารายการ สานศิลป์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้รับเกียรติจำกสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (สทท.พล)  เพื่อถ่ำยท ำ
รำยกำร สำนศิลป์  ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
ก ำแพงเพชร 
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วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟฟิกด้วย CANVA" 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรออกแบบกรำฟฟิกด้วย CANVA"                   
ณ ช้ัน ๗/๒ ตึกศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ การบรรยายพิเศษปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมน าสู่การ

พัฒนา ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และนำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง หัวหน้ำฝ่ำยท ำนุบ ำรุงส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรบรรยำยพิเศษปรับควำมคิดและมำตรฐำนทำงจริยธรรมน ำสู่กำร
พัฒนำ  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร วิทยำกรโดย ผศ.เกียรติศักด์ิ รักษำสัตย์ 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียอำคเนย์ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "จัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปี 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๖" กิจกรรมท่ี ๑  ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓   
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  

 
 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ OH TOP คร้ังที่ ๓ วิถีชีวิต วีถี OTOP คิดดี ท าได้ โปรแกรมวิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกรำฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์ 
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำน OH TOP ครั้งท่ี ๓ วิถีชีวิต วิถี OTOP คิดดี ท ำได้ 
ณ ลำนกิจกรรม ช้ัน ๑ ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสันไลฟ์สไตล์ สำขำก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำ  
๔ ภำค" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 
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 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต 
(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศล 
สวดพระอภิธรรมศพ เจ้ำประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  อดีตเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร   
ณ ห้องบ ำเพ็ญกุศล ช้ัน ๒ อำคำร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 



 
๘๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสรงน้ าพระพุทธวิธานปัญญาบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีสรงน้ ำพระพุทธวิธำนปัญญำบดี พระพุทธรูปประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เนื่องในวันสงกรำนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ พระพุทธวิธำนปัญญำบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เพื่อควำมเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรำนต์ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 

 
  

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดก าแพงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ และ 
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมกำรประชุม
ช้ีแจงแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัด
ก ำแพงเพชร  ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
  
 
 



 
๘๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การพิจารณายกย่องเป็น “ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับกำรพิจำรณำยกย่องเป็น 
"ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๔" โดยเข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำทสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อเข้ำรับพระรำชทำน เข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์ 
มรดกไทย  ณ พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมำน พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
 

  
 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมรับมอบต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ หน้ำอำคำรเรียนและ
อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 



 
๘๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๐ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ระดับอ าเภอ ผ่านกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร นักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร ร่วมแสดงในโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวชุมชน 
เชิงธรรมชำติและวัฒนธรรมระดับอ ำเภอ ผ่ำนกิจกรรม ถนนสำยวัฒนธรรม อ ำเภอคลองลำน จังหวัด
ก ำแพงเพชร  ณ อ ำเภอคลองลำน (ส่ีแยกตลำดคลองลำน) จังหวัดก ำแพงเพชร โดยวันท่ี ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
เป็นกำรแสดงชุด “ร ำกลองยำว” และวันท่ี ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ เป็นกำรแสดงชุด “ระบ ำส่ีภำค” 

 

 
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “SDG สัญจร" ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร และนำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“SDG สัญจร"  ณ ห้องประชุม ช้ัน ๘ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
  
 



 
๙๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

Refresh ก าแพงเพชร #เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
บริษัท คอม อำร์ต โปรดักช่ัน จ ำกัด ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดง 
ในงำน "Refresh ก ำแพงเพชร" #เสน่ห์วันวำนเมืองเหนือ  ณ ลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยำน จังหวัด
ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด ระบ ำชำกังรำว ร ำกินรีร่อนออกบูชำยัญ ร ำซัดชำตรี และระบ ำ ๔ ภำค  
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผีเสื้อที่ประดิษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ 
บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผีเส้ือท่ีประดิษฐ์จำกผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย หรือผ้ำตำมอัตลักษณ์  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร ช้ัน ๔ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

  
  
 



 
๙๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ การอบรมและสอบ ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับบุคลากร บุคลำกรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำอบรมและสอบ ทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับบุคลำกร  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช้ัน ๗ 
อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร เข้ำรับกำรประเมินและน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนดีเด่น
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

   
 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรม “เทคนิคการใช ้canva เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” 
บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมอบรม “เทคนิคกำรใช้ canva เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ” 
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย สำขำวิชำภำษำ (ภำษำไทย) คณะศิลปศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

 
  



 
๙๒ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ Green Office 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว  เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  
นำยวิเชียร  กองเพชร พ่อบ้ำน พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนำยเสน่ห์ ก้อล่อ 
พ่อบ้ำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำและโครงกำร Green Office 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

 

 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ประกันคุณภำพ บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ และนำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำ
ร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำงำน และกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนหลัก ส ำหรับ
บุคลำกรสำยสนับสนุน  ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  

 
 



 
๙๓ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โปรแกรมวิชำ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำม
อนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๕  ณ อำคำร ๒๙ DESIGN CENTER โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิก คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำเพลงช้ำ-เพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดงเป็น
นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 

 
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอก สมศ. นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริกำรวิชำกำรและ
กิจกำรพิเศษ เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในฐำนะ
คณะท ำงำนรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ประเด็นพิจำรณำด้ำนท่ี ๔ ผลของกำรบริกำรวิชำกำร โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Zoom Meeting 

 
  



 
๙๔ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๕ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีมอบโล่และประกำศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่ำดีเด่น คณะครุศำสตร์  ปี ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ๒ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด  
"ระบ ำกฤดำภินิหำร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจ าปี ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม น ำนักศึกษำเข้ำรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รำงวัลควำมประพฤติดี ระดับอุดมศึกษำ 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ จำกพุทธสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  โดยได้รับเกียรติจำกคณบดี 
คณะครุศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เป็นผู้มอบรำงวัลให้แก่นักศึกษำ ในพิธีมอบโล่และ
ประกำศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่ำดีเด่น คณะครุศำสตร์ ปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ๒ คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 
 



 
๙๕ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษาและรณรงค์งดสูบบุหร่ี บุคลำกรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำและรณรงค์งดสูบบุหรี่  ณ วัดวังยำง ต ำบลนครชุม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  

  
 วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ กองพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงใน  
พิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำบำยศรีสู่ขวัญ"  ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ 
ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 

 
 
 



 
๙๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก การประเมินตนเอง 
(SAR) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำร
ภำยนอก กำรประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google 
Meet 
 

 
 
 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมความพร้อม เข้ารับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ของ  
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม 
เข้ำรับกำรลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม ของ พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ช้ัน ๔ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  
 
 
 
 
 



 
๙๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่  
๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชรขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงคือ  
ระบ ำชำกังรำว จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชำติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ในพื้นท่ี ๔ ภูมิภำค  ณ วัดพระธำตุช่อแฮ อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งนักแสดง
โดยนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

  
 วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์
ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีและพลังของแผ่นดิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เนื่องในโอกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

  



 
๙๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) คร้ังที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดย ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรรม น ำนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เข้ำร่วมโครงกำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ (ระดับอุดมศึกษำ) ครั้งท่ี ๒ 
ชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อำคำร ๑๕๐ ปี มหำบุรุษรัตโนดม 
(ช่วง บุนนำค) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ผลกำรประกวดได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
และรำงวัลชมเชย 

 

 

 
 



 
๙๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมต้อนรับ พลเอก ดำว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อตรวจเย่ียมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ณ ห้องประชุม
ดำวเรือง ช้ัน ๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ท้ังนี้บุคลำกรพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้จัดเตรียมอำหำร
กลำงวันเพื่อเล้ียงรับรององคมนตรีและคณะ และในภำคบ่ำย บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษำ 
ทีมมำรยำทไทยท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ได้รับเกียรติจำกคณะครุศำสตร์ ให้เข้ำร่วมต้อนรับและรำยงำนผลงำนของนักศึกษำให้กับ
องคมนตรีทรำบ  ณ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

  
 

 
 



 
๑๐๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการอบรมการของบประมาณ การด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรขอ
งบประมำณ กำรด ำเนินงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ณ ห้องประชุม
สุพรรณิกำร์ ช้ัน ๓ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ (SAC) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
เพื่อแสดงในโครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕ ภำยใต้กิจกรรม รวมพลังสตรี 
อนุรักษ์ผ้ำถิ่นไทย ด ำรงไว้ในแผ่นดินก ำแพงเพชร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำกฤดำภินิหำร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษ ำ
โปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 
๑๐๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ 
และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให ้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ 
ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนประเพณี "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๕ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการอนุรักษ์พลังงาน ในหัวข้อ ปลูกจิตส านึกการประหยัดพลังงาน

ในองค์กร (Energy Awareness) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มอบหมำยให้ บุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ในหัวข้อ "ปลูกจิตส ำนึก
กำรประหยัดพลังงำนในองค์กร (Energy Awareness) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕"  ณ หอประชุมรัตนอำภำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 

  



 
๑๐๒ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานนิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน นำงสำวธฤษวรรณ 
ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ และนำงชนิกำ ศรีวรรธน
ศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่นด้ำนบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม ประจ ำปี  ๒๕๖๔ ในงำนนิทรรศกำร KPRU 
ชวนช้อป OTOP ชุมชน  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
อีกท้ังยังร่วมจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมเดินแฟช่ันโชว์ ชุด “ยลวิถีชำวก ำแพงเพชรสู่ผืนผ้ำทอ” 

 

 

 

 
 



 
๑๐๓ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยภำคเช้ำเป็นกิจกรรมจิตอำสำ “Big Cleaning Day” ของแต่ละหน่วยงำนโดย
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมด ำเนินกำรกำรท ำควำมสะอำดบริเวณพื้นท่ีภำยใน และภำยนอกอำคำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงทัศนียภำพให้ดูสะอำด และสวยงำม ส่วนในภำคบ่ำยบุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
ณ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 

 

 
 

 
 



 
๑๐๔ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี ๒๕๖๕  
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีไหว้ครูช่ำง คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ ลำนหน้ำ 
องค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด  
“ร ำเชิญพระขวัญ” นักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิทรรศการวิชาการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับผ้ำไทย และกำรแสดงชุด  
ร ำถวำยพระพร “พระพันปีหลวง” เพื่อแสดงในนิทรรศกำรวิชำกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
  

 



 
๑๐๕ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ
และงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมโครงกำร
จัดกำรควำมรู้ "แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนพัสดุและงำนอำคำรสถำนท่ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร" ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร พิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย 
งำนพัสดุและงำนอำคำรสถำนท่ี กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ลงพื้นที่เพื่อหารือการจัดสถานที่และพิธีเปิดงานประเพณี "สารทไทย-

กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำงชนิกำ 
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
เข้ำร่วมลงพื้นท่ีเพื่อหำรือกำรจัดสถำนท่ีและพิธีเปิดงำนประเพณี "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" 
ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรจังหวัดก ำแพงเพชร และบริเวณลำนโพธิ์ หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองก ำแพงเพชร  

 



 
๑๐๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร (ชุดใหม่) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุม
ปรึกษำหำรือเพื่อให้ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร (ชุดใหม่)  ตำมพระรำชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ ศำลำปฏิบัติธรรม วัดบ่อสำมแสน ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีอัญเชิญและรับเข็มตราพระราชลัญกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๕ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์ 
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีอัญเชิญและรับเข็มตรำพระรำชลัญกร มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ระบ ำกฤดำภินิหำร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 



 
๑๐๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีเปิดงาน และคณะกรรมการ
ฝ่ายจ าหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมกวนกระยาสารทกระทะหลวง งานประเพณี "สารทไทย-
กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี ๒๕๖๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เข้ำร่วม 
กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีและพิธีเปิดงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยสินค้ำ อำหำรพื้นบ้ำน 
และกิจกรรมกวนกระยำสำรทกระทะหลวง งำนประเพณี "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี 
๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปี ๒๕๖๕ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบำยศรีสู่ขวัญนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕  
ณ ห้องรำชพฤกษ์ ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด  
"ร ำบำยศรีสู่ขวัญ" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัยและโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ 
คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 



 
๑๐๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ Webometrics 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวจีรวรรณ ผ่ึงบำงแก้ว และ นำยวีระ วัดพ่วงแก้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป เข้ำร่วมประชุมออนไลน์ในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำเว็บไซต์ Webometrics 
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรพัฒนำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน และแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์หน่วยงำน รวมถึงกำรรับทรำบรำยละเอียด 
ผล Webometrics แบบทำงกำร 

  
 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เข้าน าเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมน ำเสนอโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมรวมผ้ึง ช้ัน ๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะหรือปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และภำรกิจหลัก
ของมหำวิทยำลัย  

  
  



 
๑๐๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี
ระดับชาติ คร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร
และกำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีดีระดับชำติ ครั้งท่ี ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
KPRU INNOVATION ๒๐๒๒  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

   

 

 
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง R2R สู่การท างานงานอย่างมีความสุข 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมำยให้ นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง
รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง R2R สู่กำรท ำงำนงำนอย่ำงมี
ควำมสุข  ณ ห้องประชุมกำสะลอง ช้ัน ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 



 
๑๑๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจ าปี ๒๕๖๕ โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
โปรแกรมวิชำศิลปศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำม
อนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
โปรแกรมวิชำศิลปศึกษำ  ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำร ๙ อำคำรศิลปะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
โดยจัดกำรแสดงในชุด “ร ำเชิญพระขวัญ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ 
ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ๔.๑ ระดับและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
และตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒ ผลลัพธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 



 
๑๑๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ  วิทยำลัยเทคนิค
ก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนมุทิตำจิตแด่
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ระดับภำค (ภำคเหนือ) เทิดศรัทธำ กษีณำลัย จำกใจอำชีวศึกษำภำคเหนือ  ณ วิทยำลัยเทคนิค
ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำ
โปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัยและโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ส ำนักงำน
ชลประทำนท่ี ๔ จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชุด "ระบ ำ
ชำกังรำว" เพื่อแสดงเล้ียงต้อนรับคณะวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.)  ณ ร้ำน Mango House จังหวัด
ก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำ
โปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 



 
๑๑๒ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๕ ส านักงานชลประทานที่ ๔
ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๔ จังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ชุด "ร ำบำยศรีสู่ขวัญ" เพื่อแสดงในงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๕ ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๔  
ณ ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๔ จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
คณะครศุำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เครือข่ำยคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์ 
กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนแสดงกตเวทิตำจิต แด่ คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร "ร้อยรัก รวมใจ สำนสำยใยผูกพัน"  ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “ระบ ำชำกังรำว” และ “ฟ้อนเอิ้นขวัญ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียน
ชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร และนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัยและ
โปรแกรมวิชำภำษำไทย คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
 



 
๑๑๓ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ าเมืองก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดง
ในพิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ ำเมืองก ำแพงเพชร เนื่องในงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดี 
เมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “ร ำเชิญพระขวัญ” 
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำ
ปฐมวัย และโปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



 
๑๑๔ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ งานเกษียณอายุราชการ "มุทิตา กษิณาลัย จากสายใยวิทยาการจัดการ" 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนเกษียณอำยุรำชกำร "มุทิตำ กษิณำลัย จำกสำยใยวิทยำกำรจัดกำร" ณ หน้ำอำคำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด "ร ำบำยศรีสู่ขวัญ" ซึ่งนักแสดง 
เป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

 
 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้เช่ียวชำญประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น ำนักศึกษำเข้ำร่วมแสดงในงำนมุทิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร "เกษียณด้วยวิทยำ พร้อมบุญญำ อย่ำงภำคภูมิ"  ณ ห้องประชุม
ลีลำวดี ช้ัน ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรม
วิชำกำรศึกษำปฐมวัย และนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
  



 
๑๑๕ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

การแสดงเวทีกลางงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดก ำแพงเพชร ให้จัดกำรแสดงเวทีกลำงในงำนประเพณี 
"สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง" ประจ ำปี ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๔ กันยำยน และ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕   
ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร โดยวันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๕ เป็นกำรแสดงของนักศึกษำ
รำยวิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

  

 



 
๑๑๖ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดก ำแพงเพชร ให้ร่วมจัดกำรแสดง 
ในพิธีเปิดงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ บริเวณลำนโพธิ์ 
จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดงในชุด “นำฏลีลำกัทลีบันเทิงรื่นเริงงำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่”  
ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำ
ปฐมวัยและโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
ร่วมเดินในขบวนของเทศบำลเมืองก ำแพงเพชรด้วย 

 

 

 

 



 
๑๑๗ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ ดี  TO BE NUMBER ONE  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและจัดหำรำยได้ ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตัดสินในกิจกรรมกำรประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ภำยใต้มหกรรมรวมพลคน TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดก ำแพงเพชร ในงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี 
๒๕๖๕  ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๙ ปี 

ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีสักกำระพระพุทธวิธำนปัญญำบดี พระพุทธรูปประจ ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร สักกำระพระพุทธรัตนมหำมงคลสุวรรณมุนี พระพุทธรูปประจ ำหอพักนักศึกษำ 
และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภำยในมหำวิทยำลัย และร่วมท ำบุญ ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห่ง พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป   
ณ บริเวณหน้ำอำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ครบรอบ ๔๙ ปี 

 

 
 
 



 
๑๑๘ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เกษียณสวัสด์ิ ศรีสักทอง ประจ าปี ๒๕๖๕ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เข้ำร่วมงำนมุทิตำจิต แด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร “เกษียณสวัสด์ิ ศรีสักทอง ประจ ำปี ๒๕๖๕"  ณ ห้องรำชพฤกษ์ 
ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พร้อมท้ังจัดกำรแสดงในชุด “ร ำบำยศรีสู่ขวัญ” 
ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัยและโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์  
ช้ันปีท่ี ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  

 

  

  
 
 



 
๑๑๙ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณี “สารทไทย-
กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และจัดหำรำยได้ เข้ำรับมอบเกียรติบัตรท่ีให้กำรสนับสนุนกำรจัดงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดี
เมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการต ารวจในสังกัด ต ำรวจภูธรจังหวัดก ำแพงเพชร 

ขอควำมอนุเครำะห์กำรแสดงจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงำนเล้ียงเกษียณข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัด 
“วันวำนท่ีพำกเพียร วันเกษียณท่ีภำคภูมิ” ณ โรงแรมชำกังรำวริเวอร์วิว จังหวัดก ำแพงเพชร โดยจัดกำรแสดง 
ในชุด “ร ำบำยศรีสู่ขวัญ” ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษำ สิรินธร ก ำแพงเพชร 

  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ การประกวด COVER PERFORMANCE SHOW ๒๐๒๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและจัดหำรำยได้ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
COVER PERFORMANCE SHOW ๒๐๒๒ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี ในงำนประเพณี “สำรทไทย-กล้วยไข่ และ 
ของดีเมืองก ำแพง” ประจ ำปี ๒๕๖๕  ณ เวทีกลำง บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร พร้อมท้ัง 
น ำกำรแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ทีม Perfect skil ร่วมโชว์ในวันดังกล่ำว 

 
 



 
๑๒๐ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

การให้บริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
      (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ด้านบุคลากร 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ มารยาทไทยและงานนิเทศศาสตร์  

ณ อำคำรภูมิภำคพิทยำ ชั้น ๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ การอบรม เรื่อง บุคลิกภาพส าคัญอย่างไรกับการท างาน 

ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
๓ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ โครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
๔ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๕ การอบรมมารยาทไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๑ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มารยาทไทยและงานนิเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์                
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรจำกส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร            
เพื่อเป็นวิทยำกรอบรมในหัวข้อ "มำรยำทไทยกับงำนนิเทศศำสตร์"  ณ อำคำรภูมิภำคพิทยำ ช้ัน ๑ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                               

 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ บุคลิกภาพส าคัญอย่างไรกับการท างาน โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรจำก             
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นำงสำวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร เพื่อเป็นวิทยำกรรอบรมให้กับนักศึกษำ เรื่อง บุคลิกภำพส ำคัญอย่ำงไรกับกำรท ำงำน                    
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft 
Teams 

 

 
 

 



 
๑๒๒ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดก าแพงเพชร ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชรเชิญร่วม
เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรั่นกรองผลิตภัณฑ์ท่ีสมัครเข้ำคัดสรรระดับจังหวัด ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำย 
ในโครงกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion: OPC) 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การอบรมมารยาทไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ กองพัฒนำนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรจำกส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นำงชนิกำ 
ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดกำรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นวิทยำกรในกำรอบรม
มำรยำทไทย ให้กับนักศึกษำ ช้ันปีท่ี ๑ โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ณ ห้องรำชพฤกษ์ 
ช้ัน ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 
 
 
 



 
๑๒๓ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ด้านสถานที่ 
ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 

๑ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร โนราล่าแสงเหนือ ตอนโนราตัวอ่อน สัญจรฟ้อนร า 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๓ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีและประชาชนทัว่ไป 
ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๔ ANNUAL REPORT | รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร โนราล่าแสงเหนือ ตอนโนราตัวอ่อน 
สัญจรฟ้อนร า กลุ่มรักษ์โนรำ ต ำบลคูเต่ำ จังหวัดสงขลำ ขอควำมอนุเครำะห์ใช้สถำนท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร เพื่อจัดโครงกำร
ศิลปวัฒนธรรมสัญจร "โนรำล่ำแสงเหนือ" ตอน โนรำตัวอ่อน สัญจรฟ้อนร ำ  ณ พิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 

 
 วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัด
สุโขทัย พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
ก ำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ จังหวัดสุโขทัย ท่ีเข้ำมำทัศนศึกษำ เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้ภำยในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
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วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป เทศบำลต ำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขอควำม
อนุเครำะห์ใช้สถำนท่ีพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร เพื่อจัดกิจกรรมโครงกำรเพิ่มศักยภำพและส่งเสริมกลุ่มอำชีพให้แก่ ผู้สูงอำยุ 
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส กลุ่มสตรีและประชำชนท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่ำง ๆ ท่ีเป็นกำรพัฒนำอำชีพและลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 
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โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน จังหวัดก าแพงเพชร 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี โครงการ/กิจกรรม 
๑ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ โครงการจัดท าสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

อย่างยั่งยืน : การจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรายประเภท  
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕ โครงการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรมเดินส ารวจพันธ์ุไม้ 
ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน 
ณ ป่ำชุมชนบ้ำนสำมัคคีธรรม ต ำบลคลองน้ ำไหล อ ำเภอคลองลำน จงัหวัดก ำแพงเพชร 
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 วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการจัดท าสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร 
ร่วมกับ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ด ำเนินกำรจัดโครงกำรจัดท ำส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรมอย่ำงยั่งยืน : กำรจัดท ำผังพื้นท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรำยประเภท ในพื้นท่ีภำคเหนือ
ตอนล่ำง กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดมควำมเห็นย่ำนชุมชนเก่ำในจังหวัดเพื่อเตรียมกำรประกำศ  
ย่ำนชุมชนเก่ำเป็นมรดกจังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ ย่ำนชุมชนเก่ำนครชุม และย่ำนชุมชนเก่ำบ้ำนพรำนกระต่ำย   
ณ อำคำรพระสังฆรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวรพิพิธภัณฑสถำนจังหวัด
ก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
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 วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โครงการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จัดโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ กิจกรรมเดินส ำรวจพันธุ์ไม้ ศึกษำ
ระบบนิเวศป่ำไม้และกำรจัดกำรฝำยในป่ำชุมชน  ณ ป่ำชุมชนบ้ำนสำมัคคีธรรม ต ำบลคลองน้ ำไหล อ ำเภอ
คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ทีมวิทยำกรโดย กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่องเท่ียวอ่ำงเก็บน้ ำคลองน้ ำไหล 
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-------- . (๒๕๖๔). กำรประชุมหำรือก ำหนดกรอบกำรขับเคล่ือนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม น ำกำรศึกษำ  
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔   
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129326142813024&id=10896680818
2291 

-------- . (๒๕๖๔). พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ศิวำวิทย์ ส ำเร็จผล  
ณ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๔ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔   
ณ วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวง จังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130554632690175&id=1089668
08182291 

-------- . (๒๕๖๔). พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “รำงวัลวัฒนคุณำธร” และ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันท่ี ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๔  
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138224855256486&id=1089668081
82291 
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-------- . (๒๕๖๕). กำรคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนดีเด่นจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/posts/ 
pfbid0TgFXy6fqPNZH2pA9MeyD6QTHsUrYncNc8za9vnMLWgGYp1i3gLyncQfrRyaRpznEl 

-------- . (๒๕๖๕). กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี และพิธีเปิดงำน และคณะกรรมกำร ฝ่ำยจ ำหน่ำยสินค้ำ  
อำหำรพื้นบ้ำน และกิจกรรมกวนกระยำสำรทกระทะหลวง งำนประเพณี "สำรทไทย-กล้วยไข่ และของดี 
เมืองก ำแพง" ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒  
ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: https://www.facebook.com/KPPProvincial 
CulturalOffice/posts/pfbid033ymsSBt5uFw1bPqdcWt59jrxiicSagcr2Q92U5okW8WQ6NDE8G
y1wYgGRi5xmnnXl  

-------- . (๒๕๖๕). กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี  
“นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
วันท่ี ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร.  
[Online]. Available: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 
143967778015527&id=108966808182291 

-------- . (๒๕๖๕). กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณี  
“นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
วันท่ี ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมกลีบจ ำปำ ช้ัน ๒ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร.  
[Online]. Available: https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/ 
posts/146693964418451 

-------- . (๒๕๖๕). กำรประชุมคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดก ำแพงเพชร วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนวฒันธรรมจังหวัด 
ก ำแพงเพชร ช้ัน ๓ ศำลำกลำงจังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/posts/pfbid0NnxeyNtTCFVTNMZ6 
Akm6xKoabXVRM9XPhjx7rv2BEENhXPNoi2LQWcAacHmoRXYvl 

-------- . (๒๕๖๕). กำรประชุมช้ีแจงแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดก ำแพงเพชร วันท่ี ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๕  ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร ต ำบลในเมือง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/posts/165956322492215  

-------- . (๒๕๖๕). กำรประชุมปรึกษำหำรือเพื่อให้ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร  
(ชุดใหม่) วันท่ี ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๔  ณ ศำลำปฏิบัติธรรม วัดบ่อสำมแสน ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง 
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/posts/pfbid0UpUaLE9HpLAjonZv
RL7eu3rTxpFAVuXDBzuQJ2EfZTtFLyLRTvizP6aRwvYVbjpJl 

-------- . (๒๕๖๕). กำรประชุมหำรือกำรด ำเนินงำน โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “ชำกังรำว นครแห่งศิลป”์ วันท่ี ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๕ 

 ณ ห้องประชุมธ ำมรงค์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/posts/154224886998692 
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-------- . (๒๕๖๕). กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรพัฒนำ 
ต่อยอดลำยผ้ำศิลำล้อมเพชร และกิจกรรมประดิษฐ์ผีเส้ือจำกผ้ำไทยเพื่อน ำไปประดับในนิทรรศกำร 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง วันท่ี ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕  ณ พิพิธภัณฑสถำน 
จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร.  
[Online]. Available: https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/ 
posts/166375805783600 

-------- . (๒๕๖๕). กิจกรรมซ้อมใหญ่กำรร ำพุทธบูชำ นบพระบรมธำตุ เนื่องในพิธีเปิดงำนประเพณี  
“นบพระ-เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันท่ี ๑๓ กุมภำพันธ์  
๒๕๖๕  ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร.  
[Online]. Available: https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/ 
posts/147763670978147 

-------- . (๒๕๖๕). กิจกรรมเปิดตัวตลำดออนไลน์ “ก ำแพงเพชร มำร์เก็ตเพลส” และเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
“โอเคก ำแพงเพชร” ในงำนประเพณี “นบพระ - เล่นเพลง และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร” 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันท่ี ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  ณ บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/posts/pfbid02i97wfcq2Vact4k6e5
E32rVEH5Jc8vytSTuFCtf6BiX86De4hvAYUUEun9XpRFyfbl 

-------- . (๒๕๖๕). โครงกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product  
Champion : OPC) จังหวัดก ำแพงเพชร วันท่ี ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๕  ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร. [Online]. Available:  
https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice/posts/167648718989642 

-------- . (๒๕๖๕). พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยำธิรำช งำนประเพณีนบพระ-เล่นเพลงฯ ๒๕๖๕ วันท่ี ๑๕  
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  ณ วัดพระแก้ว อุทยำนประวติัศำสตร์ก ำแพงเพชร. [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.148371414250706&type=3 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร. (๒๕๖๕). อบรมนักพิธีกำรและศำสนพิธีกร รุ่น ๒ ระหวำ่งวันท่ี  
๓๐ - ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ อำคำรเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร. 
[Online]. Available: https://www.facebook.com/media/set?vanity=artspnru&set=a. 
4949533638502817 
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