
 
 
 

กำหนดการกิจกรรม 
งาน “50 ปี KPRU สูก่ารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วันท่ี 26-28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
 

วันที่ 26 มกราคม 2566 (ภาคเช้า) 
 

กิจกรรม : พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (8 แห่ง) และเปิดตัว Application KPRU Mind 

สถานที่ :  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เวลา 08.00 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงงาน  
   - พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี 
   - การแสดง Cheer Leading Dance Show ชมรมเชียร์หลีดดิ้ง  
      และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
   - VTR Presentation เรื่อง “Application KPRU Mind” (3 นาที) 
   - พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (8 แห่ง)  
      และเปิดตัว Application KPRU Mind 
   - พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ (ตามลำดับ) 
   - ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
   - ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสติ รักษาราชการแทนอธิการบดี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน 
   - พิธีเปิดงานและเปิดตัว Application KPRU Mind 
   - บันทึกภาพร่วมกัน  
เวลา 10.00 น.  - การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการส่งเสริมความร่วมมือของสำนักวิทยบริการและ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (8 แห่ง) 

- เสร็จสิ้นงาน 
 
 
 
 

 



 
  

 
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภาคค่ำ) 
 

กิจกรรม: พิธีเปิดงาน “มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

สถานที่ : ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
 

เวลา 17.00 น.  - การบรรเลงเพลงสากล โดยวงดนตรีเครื่องสาย และการบรรเลงดนตรีไทย 
     จากโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ณ เวทีกลางการแสดง 
เวลา 18.00 น.  - พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี 
   - พิธีกรนำเข้าการต้อนรับขบวนพาเหรด “นาฏศิลป์นานาชาติ” 
   - ขบวนพาเหรด “นาฏศิลป์นานาชาติ” เข้าสู่งาน / ดนตรีพาเหรด 
เวลา 18.30 น.  พิธีเปิดงาน “มหกรรมการแสดงนาฏศิลปน์านาชาติ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค  

- พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ (ตามลำดับ) 
   - พิธีกรเรียนเชิญ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงาน  
- พิธีกรเรียนเชิญ นายชาธิป รจุนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
  ประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน  

   - พิธีมอบของที่ระลึก 
- บันทึกภาพร่วมกัน 
- การแสดงพิธีเปิด ชุด “รังสฤษฏ์สถิตค่าพระบารมี โรจน์ระวีนาฏศิลป์นานาชาติ” 
เฉลิมฉลอง 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร(30 นาที) ประกอบด้วยเนื้อหา 3 องก์การแสดง ดังนี้ 

(1) สืบรอยทางพระบารมี “ราชภัฏ” มหาวิทยาลัยแห่งพระราชา 
จากรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10  

(2) คุณค่าแห่งศิลปะ ประเพณีและวิถีวัฒนธรรม 4 ภาค โดย 
มรภ.กำแพงเพชร , มรภ.บุรีรมัย์ , มรภ.เชียงใหม่ , มรภ.สงขลา  

     และ ม.ศรีปทุม (ขอนแก่น) 
(3) สุนทรียนาฏศิลป์-ดนตรี เชื่อมร้อยวิถีวัฒนธรรมแห่งเอเชียเข้าไว้

เป็นหนึ่งเดียวกัน (สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯลฯ) 

- พลุดอกไม้ไฟ / ไพโรเทคนิค เฉลิมฉลองท้ายการแสดง 
- เสร็จสิ้นงาน 



 
 
 

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภาคเช้า) 
กิจกรรม: พิธีเปิดงาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

สถานที่ : ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เวลา 08.00 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
เวลา 08.30 น.  - การแสดงดนตรีสากล  
เวลา 08.45 น.  - การบรรยายพิเศษ โดย ตัวแทน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เวลา 09.50 น.  - ประธานในพิธี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) เดินทางมาถึงงาน 
เวลา 10.00 น.  พิธีเปิดงาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    - พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี 
   - พิธีกรนำชม VTR Presentation พร้อมการแสดงชุดพิเศษ 
   - VTR Presentation เรื่อง “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  

  พร้อมการแสดงชุดพิเศษ “ระบำชากังราว The Musical” (20 นาที) 
   - พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ (ตามลำดับ) 
   - นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ 
   - พิธีกรเรียนเชิญ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงาน  

- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน (ตามลำดับ) 
    - การกล่าวรายงาน 
    - การกล่าวเปิดงาน 
    - พิธีเปิดงาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    - Sound Effect ประกอบพิธีเปิด / เอฟเฟคเฉลิมฉลอง 
   - พิธีมอบของที่ระลึก 

- บันทึกภาพร่วมกัน  
เวลา 10.45 น.  - การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เวลา 11.45 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร 
      เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) 
 



 
 
เวลา 12.30 น.  - ประธานในพิธี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)   
      เดินทางถึงพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
   - พิธีกรนำเข้างาน / กล่าวต้อนรับประธานในพิธี / นำเข้าสู่พิธีการ (ตามลำดับ) 
   - ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของอาคาร 

  สังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  
    (เจริญ สุวฑฒโน คชวัตร) พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
- พิธีมอบอาคารสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร     
  (เจริญ สุวฑฒโน คชวัตร) พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติฯ  
  โดย พระราชญาณปรีชา (มหาสมจิตร อภิจิตโต) ผู้ช่วยเจา้อาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร 
- ประธานในพิธี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) รัฐมนตรีว่าการ 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  
  จากพระราชญาณปรีชา และส่งมอบต่อให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
  โดย ผศ.ดร.ปรียานชุ พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน  
  และบันทึกภาพการรับมอบอาคารสังฆราชานุสรณ์ฯ 
- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร 
  เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
- เสร็จสิ้นงาน  

 

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภาคค่ำ) 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค  
     ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
 

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภาคค่ำ) 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  การประกวดวงดนตรี ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ  
 

วันที่ 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2566  
เวลา 08.30 น. – 16.30 น การจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการ 


