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วันที� 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรํ าไพพรรณีเป็ นประธานเปิ ดการ
สัมมนาโขนจิ�ว โดยมีการแบ่งฐานออก
เป็ น 12 ฐานเพือ� ให้นกั เรียนในจังหวัดจันทบุรี
ที� ม าเข้ าร่ ว มทํ า กิ จ กรรมได้ เรี ย นรู้ ถึ ง
วัฒนธรรมศิลปะการแสดงโขน เพื�อเป็ น
การปลูกฝั งศิลปวัฒนธรรมไทยสืบทอด
ให้ กับเด็กเยาวชนต่อๆไป และเป็ นการ
แลกเปลีย� นเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
ให้ กบั เด็กทีเ� ข้ าร่วมสัมมนาในครัง� นี �ทุกคน

จากนันในเวลา
�
19.00 น. นายเกรี ยงเดช เข็มทอง ผู้วา่ ราชการจันทบุรีเป็ นประธานเปิ ดการแสดงโขนชื�อชุดการแสดงโขนจิ�ว เรื� อง
“รามเกียรติ�” โดยมีผ้ ชู ว่ ยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี กล่าวรายงาน
ถึงการจัดแสดงโขนในครัง� นี � ว่าเป็ นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี กับสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินปู ถัมภ์
สมเด็จพระนางเจ้ ารํ าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� ๗ และโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ในการจัดโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยทางดนตรี นาฏศิลป์โขนชุดการแสดงโขนจิ�ว เรื� อง “รามเกี ยรติ�” เนื� องจากทุกหน่วยงาน
ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ในการอนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรมไทย การแสดงดนตรี ไ ทย นาฏศิ ล ป์ โขน จึ ง ได้ จัด ทํ า โครงการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมไทยทางดนตรี นาฏศิลป์โขนจิ�ว เรื� อง “รามเกียรติ”� นี �ขึ �น โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ไปที�นกั เรี ยนผู้สนใจในดนตรี นาฏศิลป์โขน
ซึง� เป็ นหัวใจสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมไทยต่อไป ดังนันคณะผู
�
้ จดั การแสดงโขนจิว� นี �จึงจัดโครงการนี �ขึ �น เพือ� เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้
โดยถ่ายทอดประสบการณ์ ตรงจากผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้ านวัฒนธรรมไทย ในการแสดงดนตรี -นาฏศิลป์โขน เพื�อส่งเสริ ม
ให้ นกั เรี ยน ครู อาจารย์ ที�มีความสนใจทางดนตรี นาฏศิลป์โขนได้ พฒ
ั นาศักยภาพ เพื�อสืบสานและรักษามาตรฐานตามจารี ตของ
การแสดงดนตรีนาฏศิลป์โขน เพือ� ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ มกี ารแลกเปลีย� นเรียนรู้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผู้อนื� เพือ� ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สมาคมชาวจันท์ และโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ได้ ทํากิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
การแสดงดนตรี และนาศิลป์โขน ที�เป็ นประโยชน์ในการรักษาวัฒนธรรมไทยด้ านดนตรี นาฏศิลป์โขนร่วมกัน และ เพื�อจัดหาทุนการศึกษา
ให้ แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ มโี อกาสแสดงผลงานเป็ นการอนุรักษ์การแสดงดนตรีนาฏศิลป์โขนทีเ� ป็ นภูมปิ ั ญญาไทย
สําหรับโครงการนี � มีเด็กนักเรียนชันประถมศึ
�
กษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีเข้ าร่วม โดยมีผ้ คู วบคุมการแสดงจาก ครู อาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โครงการนี �เป็ นการบ่มเพาะ ให้ เยาวชนคนรุ่นหลังได้ มคี วามตระหนัก รัก หวงแหน
ในวัฒนธรรมของไทยอันเป็ นที�รักของคนไทยให้ อยู่สืบต่อไป ซึ�งการดําเนินโครงการมีการจัดฐานการแสดงออกเป็ น ๑๒ ฐานความรู้
เพื�อให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้เกี�ยวกับภูมิปัญญาไทยในเรื� อง “รามเกียรติ�” อีกทังยั
� งเป็นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหน่วยงานทัง� ๓
หน่วยงานที�กล่าวมาแล้ ว
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วันที� 1 มิถนุ ายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พร้ อมด้ วยตัวแทนจาก 10 สถาบันร่วมเปิ ดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ครัง� ที� 4 The International ConFerence on Arts and Cultures in Creative Economy 11 สถาบันการศึกษาที�จับมือ
ร่วมกันในครัง� นี �ได้ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี สํานักการศึกษาต่อเนื�องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสารคาม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจยั สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยราชพฤกษ์
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลงทําความร่ วมมือในการสร้ างเครื อข่ายด้ านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย และร่วมเป็ นเจ้ าภาพในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครัง� ที� 4 The International ConFerence on Arts and
Cultures in Creative Economy ในวันที� 1-2 มิถุนายน 2557 โดยมีกิจกรรม การปาฐกถา เรื� องทิศทางการจัดการวัฒนธรรม
ท้ องถิน� สูอ่ าเซียน การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒจิ ากประเทศแคนนาดา จากนันเป็
� นการนําเสนอผลงานวิจยั ของแต่ละประเทศในอาเซียน
และนอกอาเซียนร่วมนําเสนองานวิจยั ครังนี
� ณ
� ห้ องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรีและวันที� 2 มิถนุ ายน 2557 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ นาํ คณะเดินทางเทีย� วชมวังสวนบ้ านแก้ ว และศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดจันทบุรี สําหรับการจัดงานในครัง� นี �เพื�อเป็ นการแลกเปลี�ยนศิลปวัฒนธรรม เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ งานด้ านศิลปวัฒนธรรม
และการนําเสนอผลงานวิจยั ด้ านศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ โดยมีประเทศทังในอาเซี
�
ยน และนอกอาเซียนเข้ าร่วม คือประเทศแคนาดา,
สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี�ปน,
ุ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา,
ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ เข้ าร่วมแลกเปลี�ยนผลงานวิจยั และร่วมแลกเปลี�ยนศิลปวัฒนธรรมในครัง� นี �
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วันที� 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ 35412
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รํ าไพพรรณี เข้ าต้ อนรับ คณะผู้มาประชุมเครื อข่ายคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ และคณะที�เกี�ยวข้ องมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว� ประเทศ
เนื� อ งจากเครื อ ข่ า ยคณะเกษตรศาสตร์ แ ละคณะที� เ กี� ย วข้ อง
ได้ ร่วมมือกันตังแต่
� ปี 2552 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั โดยจัดตังขึ
� �น
เพื� อ สร้ างข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที�

คณะเกษตรศาสตร์ และคณะทีม� ชี อื� อย่างอืน� ๆ รวม 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื� อ ร่ ว มมื อ พัฒ นาหลัก สูต ร ด้ า นการเรี ย นการสอน การวิ จัย
การบริ การวิชาการ การประกันคุณภาพ และงานวิชาการต่างๆ
ตลอดจนพัฒ นาบุค ลากรให้ มี คุณ ภาพเป็ นที� ย อมรั บ ของสัง คม
ดังนัน� เพื�อเป็ นการทบทวนข้ อตกลงร่วมกัน และกําหนดกิจกรรม
ต่างๆ ของเครือข่ายอย่างต่อเนือ� งและยัง� ยืน จึงได้จดั การประชุมเครือข่าย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะทีเ� กีย� วข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว� ประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในวันที� 30-31 พฤษภาคม 2557
ที�ผา่ นมา
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