
โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงและการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 

 
 

หน่วยงาน : ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๐๑, กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วย

ศำสตร์พระรำชำ 
กลยุทธ์ที ่ : ๐๕, ๕. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญำของ

แผ่นดิน 
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย : ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเป็นฐำนข้อมูล  

ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ 

    
 

หลักการและเหตุผล 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยด้ำน

งำนที่เกี่ยวกับศิลปะและงำนวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมประกอบไปด้วยวิถีกำรด ำเนินชีวิต ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรละเล่น กำรแสดง ภำษำ กำรร้องเพลง พฤติกรรม ตลอดจนควำมคิด ควำมรู้ ควำมเชื่อ  ระเบียบ ควำมกลม
เกลียว ควำมก้ำวหน้ำของชำติ และศีลธรรมอันดีงำมของคนพ้ืนที่ต่ำงๆ ลักษณะที่แสดงควำมเจริญงอกงำม 

ศิลปะนั้น ประกอบไปด้วยผลงำนทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้ำงสรรค์ขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นงำนศิลปกรรมหรือ
ทัศนศิลป์ต่ำงๆ ทั้งด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม สถำปัตยกรรม ฯลฯ ควำมวิจิตรงดงำมทำงสุนทรียศำสตร์ และ
ผลงำนที่สื่อสำรถึงอำรมณ์ ควำมรู้สึก รวมทั้งแนวควำมคิดของคนในยุคสมัยต่ำงๆ เป็นส่วนที่สำมำรถท ำให้เห็นถึง
ควำมเจริญและกำรเรียนรู้ของผู้คนแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี  ดังนั้นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปกรรมแต่ละประเภทที่มีมำแต่
ดั้งเดิมจึงมีควำมส ำคัญ  ด้วยเป็นสิ่งเชื่อมโยงไปกับประวัติศำสตร์เรื่องรำวอันเป็นรำกฐำนของสิ่งต่ำงๆ มำยังยุค
ปัจจุบัน  ทั้งนี้กำรพัฒนำส่งเสริมต้นทุนทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อย่ำงร่วมสมัยควบคู่ไปกับงำน
ศิลปะสร้ำงสรรคจ์ะเป็นส่วนช่วยให้กำรท ำนุบ ำรุงนั้นเกิดกำรต่อยอดอย่ำงมีประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงและสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรมกับเครือข่ำยศิลปินสร้ำงสรรค์  
๒. เพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรท ำนุบ ำรุงศิลปกรรมด้วยรูปแบบงำนนิทรรศกำร 
 

/ขั้นตอน..... 
 
 
 



-๒- 
 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

 ก่อนด าเนินโครงการ  
๑. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน/โครงกำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรม 

 ระหว่างด าเนินโครงการ 
๑. ประชุมเตรียมควำมพร้อม 

๒. ด ำเนินกำรจัดโครงกำรกิจกรรม   
หลังด าเนินโครงการ 
๑. รวบรวมผลกำรประเมิน, สรุปผลกำรประเมิน, ติดตำมผลที่ได้ จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
-   กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์และกำร

จัดนิทรรศกำร 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียน นักศึกษำในจังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน ๒๐๐ คน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ :  กำรจัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและอนุรักษ์ศิลปกรรม

ท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์และกำรจัดนิทรรศกำร จ ำนวน ๑ ครั้ง 
           เชิงคุณภาพ :  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้พึงพอใจ ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
           เชิงเวลา  :  ด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นภำยใน  ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แบบสอบถำมรูปแบบ ๓ มิติ  
- มิติด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
- มิติด้ำนกำรน ำไปใช้ 
- มิติด้ำนควำมพึงพอใจ 

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
 วันที่ ๒๓ – ๒๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  อุทยำนประวัติศำสตร์ จังหวัดก ำแพงเพชร และมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรม 
๒. ท ำให้เกิดกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 



 
 

ก าหนดการ 
“โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์” 

ระหว่ำงวันที่  ๒๓-๒๕  กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร  จังหวัดก ำแพงเพชร และมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

วันเสาร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
เวลำ กิจกรรม 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชรหรือผู้แทน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  กำรบรรยำย เรื่อง “ประวัติศำสตร์โบรำณสถำนอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร และ

ศิลปกรรมของวัดช้ำงรอบ ก ำแพงเพชร” โดย ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม  
๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๕๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมภำพวำด “สุนทรียภำพทำงทัศนศิลป์ของวัดช้ำงรอบ 

ก ำแพงเพชร” โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หน้ิวหยิ่น 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมภำพวำด “สุนทรียภำพทำงทัศนศิลป์ของวัดช้ำงรอบ 

ก ำแพงเพชร” โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หน้ิวหยิ่น 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมภำพวำด “สุนทรียภำพทำงทัศนศิลป์ของวัดช้ำงรอบ 

ก ำแพงเพชร” โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หน้ิวหยิ่น 
ปิดกิจกรรมวันท่ี ๑  

** (พิธีเปิด และกิจกรรมวันที่ ๒๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  จัด ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๒ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ หลงัใหม ่)   



** นักเรียนระดับมัธยม ร่วมกิจกรรมวาดภาพเฉพาะในวันที่ ๒๓ เนื่องจากวนัที่ ๒๔ จะเป็นกิจกรรมของครู,อาจารย์และนักศึกษาค่ะ 

 

วันอาทิตย์ที ่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
เวลำ กิจกรรม 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมกำรเสวนำ “รูปแบบสันนิษฐำนของวัดช้ำงรอบ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

เพื่อกำรสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมภำพสมบูรณ์ของวัดช้ำงรอบ” โดย ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม , 
กลุ่มศิลปิน และผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๒๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมภำพสมบูรณ์ของวัดช้ำงรอบ 

ก ำแพงเพชร”โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมภำพสมบูรณ์ของวัดช้ำงรอบ 

ก ำแพงเพชร”โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมภำพสมบูรณ์ของวัดช้ำงรอบ 

ก ำแพงเพชร”โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น 
ปิดกิจกรรมวันท่ี ๒ 

 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรจัดองค์ประกอบภำพวำดสถำปัตยกรรม

โบรำณสถำน” โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรจัดองค์ประกอบภำพวำดสถำปัตยกรรม

โบรำณสถำน” โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หน้ิวหยิ่น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กำรทดลองปฏิบัติกำรจัดองค์ประกอบภำพวำดสถำปัตยกรรมโบรำณสถำน  

แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. -กำรทดลองปฏิบัติกำรจัดองค์ประกอบภำพวำดสถำปัตยกรรมโบรำณสถำน แบ่งออกเป็น 

๕ กลุ่ม มีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑  ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
กลุ่มที่ ๒  รองศำสตรำจำรย์กัณจนำ ด ำโสภี 
กลุ่มที่ ๓  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิกร คงคำ 
กลุ่มที่ ๔  อำจำรย์มำนิตย์ กันทะสัก 
กลุ่มที่ ๕  อำจำรย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น 
-กำรมอบภำพผลงำนจิตรกรรมสรำ้งสรรค ์ ของศิลปินแตล่ะท่ำน ให้แก่ ส ำนักศลิปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
-ปิดกิจกรรมโดยสมบรูณ ์

 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


