
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

เดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 

ส ำนักศิลปะฯ ทอดกฐนิสำมัคค ี

ในวันอาทิตย์ท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น าโดย 
ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ิ อินทร์สวรรค์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี  
รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรัทธารวม             
ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายเอกภพ โตมรศักดิ ์นายกเทศมนตรี
ต าบลหัวทะเล เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ผศ. เรือง ชัย  บุญศัก ด์ิ                  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา         
และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายผ้ากฐิน และปัจจัย รวมทั้งส้ิน ๓๙,๙๙๙ บาท  

การสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี เป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย    จัด
ขึ้นประจ าทุกปีถือเป็นประเพณีส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนชาว
ไทย ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาโดยการทอดกฐินในไทยถูกก าหนดให้มีใน  ช่วงะ
ยะเวลา ๑ เดือน หลังจากวันออกพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ถวายผ้าให้แก่
พระสงฆ์ผู้จ าพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครบ ๓ เดือน ได้มีผ้านุ่งห่มใหม่ไว้
ใช้ผลัดเปล่ียนผ้าผืนเดิมท่ีขาดหรือเกิดการช ารุด ซึ่งประเพณีการ      ท าบุญ
ทอดกฐินนั้น จะท าการถวายผ้ากฐินได้เพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ พร้อมท้ังรักษา
มรดกวิถีทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับคน
ไทยสืบไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักศิลปะฯ ตรวจประกันฯ ๕ คะแนน เต็ม 
เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ิ อินทร์สวรรค์ น าทีม

ส านักศิลปะฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก 
ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมี ดร.ยุธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ประธานการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินดังกล่าวส านักศิลปะฯ     
ผ่านการตรวจประเมินฯ ระดับส านัก ด้วยคะแนน ๕.๐๐ เต็ม ในทุกตัวช้ีวัด  

และวันท่ี ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส านักศิลปะฯได้เข้ารับการตรวจ
ประกันฯ ระดับมหาวิทยาลัยในองค์ท่ี ๔.๑ การท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการตรวจ
ประเมินโดยส านักศิลปะผ่านการตรวจด้วยคะแนน ๕.๐๐ เต็ม เช่นกัน ซึ่งใน
การตรวจครั้งนี้คณะกรรมการได้เดินทางมาเย่ียมชมเรือนโคราชอีกด้วย  

 

 เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการ ในมหกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
ครั้งท่ี ๖ : NRRU Show & Share ๒๐๑๗ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของ
ท้องถิ่น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น   ณ เรือนโคราช ซึ่ง จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
ส านักศิลปะฯ คว้า ๒ รางวัล ได้แก่ แนวปฏิบัติท่ีดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม    
โดย คุณพรมงคล นาคดี น าเสนอนในหัวข้อ เรื่อง องค์ความรู้ท่ีอยู่ในเรือนโคราช 
และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีแนวคิดในการ 
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกับธรรมชาติ  

NRRU SHOW & SHARE ๒๕๖๐ ส านักศิลปะ คว้า ๒ รางวัล ๒ ปีซอ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

บวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวง
และสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์  ครั้งท่ี  ๕  ประจ าปี  ๒๕๖๐  โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มาเป็นประธารในพิธีบวงสรวง ซึ่งพิธี
บวงสรวงนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการบูชา ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ อันเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย      
ซึ่งมีความเช่ือว่าบุญบารมีของท่านจะช่วยปกป้อง คุ้มครอง และอ านวยพรให้       
ผู้ท่ีสักการะได้รับความปิติสุขสืบไป 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงของวงโปงลางสายแนนล าตะคอง ซึ่งเปน็
วงโปงลางของนักศึกษาราชภัฏโคราช ต่อด้วยพิธีร าบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี 
ผู้ร่วมร าบวงสรวง ท้ังหมด ๗๕ คน ประกอบด้วย บุคลากรท้ังสายวิชาการและ  สาย
สนับสนุน 

และภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวดบายศรี  ซึ่งผลการประกวด  
รางวัลชนะเลิศ เป็นบายศรีจากกองการบริหารนักศึกษาภาคปรกติ รองชนะเลิศ
อันดับท่ี๑ เป็นบายศรีจากคณะครุศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ เป็นเป็น
บายศรีจากสภานักศึกษา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
น าโดย อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม      ได้รับ
เกียรติจาก ผศ.เรืองชัย บุญศักด์ิ เป็นประทานในการประชุม            เตรียม
ความพร้อมเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑    Korat 
International Art & Culture Festival ๒๐๑๘ ซึ่งจะจัดขึ้น  ในวันท่ี   ๑-๓กพ.
๖๑ ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้โคราชเป็นแหล่งแลกเปล่ียนวัฒนธรรมแบบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังเพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งการท่องเท่ียวระดับสากล 

ส านักศิลปะ ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลนานาชาติ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ขอเชญิร่วมงาน !!!! 
" กลางเดิ่นเรือนโคราช " 

ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหลน่ 
พบกับ กิจกรรม - นั่งชิลกลางเด่ินเรือนโคราช - ฟังดนตรีชมการแสดงกลางแจ้ง 

- การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรม - ตลาดวัฒนธรรมสินค้าแฮนด์เมด 
- นิทรรศแสดงผลงานนักศึกษา - นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองโคราช 

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ณ ลานเดิ่นเรือนโคราช มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป 


