
เดือนกันยายน ๒๕๖๒
เรือนโคราชคว้ารางวัล โครงการดีเด่นต้นแบบ ด้านส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

บุคลากรสำานักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับรางวัล
“คนดีศรีสยาม”

 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำานวยการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม จากท่ี โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินของ
                                                      ชาติพันธุ์ไทโคราช ได้รางวัล โครงการดีเด่นต้นแบบด้านส่งเสริม
                                                      และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำาปี ๒๕๖๒ จากนั้น
                                                          นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเรือนโคราช           
                                                             โดย ผศ.ดร.ณัฐกิต์ิ อินทร์สวรรค์ ให้ข้อมูลด้านความเป็นมาและการดำาเนิน                
                                                             งานของสำานักศิลปะและวัฒนธรรมและอีกด้วย

 วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ สำานักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับประทาน
รางวัลเกียรติคุณ “คนดีศรีสยาม” (รางวัล ญาณสังวร) โล่รางวัลประทาน
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องค์มนตรีในรัชกาลที ่ ๙ 
ประธานอำานวยการ โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เพื่อค้นหา 
                  บุคคลที่เป็นต้นแบบคนดี สร้างแรงบันดาลใจให้ 
                  คนไทยได้ร่วมกันทำาความดีตามรอยพระยุคลบาท 
                  เพื่อสนองคุณแผ่นดิน เป็นคนดีของแผ่นดิน



สำานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำา
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกิจกรรม ราชภัฏโคราช ร้อยดวงใจ ถวายพระพรแม่แห่งแผ่นดิน

 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประจำาสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
คร้ังท่ี ๒ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ิ อินทร์สวรรค์ ผู้อำานวยการ
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหารและบุคลากรสำานักให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประจำาสำานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑. อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักด์ิ
อดีตผู้อำานวยการสำานักและผู้ทรงคุณวุฒประจำาสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. คุณไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ๓. คุณรุ่งทิพย์ บุกขุนทด
ผู้อำานวยการการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา 
๔. คุณบุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช โดยในการประชุมครั้งนี้จัด
ขึ ้นเพื ่อรายงาน ผลการดำาเนิน แผน และกิจกรรมที่จะจัดขึ ้นในอนาคต
และเพื่อขอคำาแนะนำาและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆของการดำาเนินงานสำานัก
เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานของสำานักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้บริหารและบุคลากรสำานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการครั้งนี้ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ 
ได้ร่วมขบวน แห่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ดนตรีพ้ืนบ้านวงโปงลาง ประจำาปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมัยที ่ ๒ หลังจากนั้น
วงโปงลางสายแนนลำาตะคองได้ทำาการแสดงในชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ



  สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ประจำาปี ๒๕๖๒ ตอนโคราชศึกษา “ประวัติศาสตร์โคราช
กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่” ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำานวยการ
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากร ภายในการอบรมน้ีประกอบด้วย
๒ กิจกรรม ได้แก่ วันท่ี ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนาและ
วันท่ี ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีค้ิว เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงการ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งนำาความรู้ไปจัดการเรียน
การสอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถนำาไปต่อยอด
พัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบายชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ    

 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ร่วมแบ่งปันน้ำาใจช่วยเหลือพ่ีน้องชาวขอนแก่นท่ีประสบอุทกภัย โดย
ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร บุคลกร และนักศึกษา ได้เดินทางนำาส่ิงของ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่มูลนิธิ
ธรรมมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำาบลบ้านเป็ด
จังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: 
โคราชศึกษา ตอน “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่”

สำานักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแบ่งปันช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น”



 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดย สำานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ อุทยานธรณีโคราช
และสมาคม CBT อีสานใต้ยั่งยืน จัดกิจกรรม “Creative Tourism 
and Local Product Fest 2019 : การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น ๑ โดย
การจัดงานจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงพิธีเปิดงาน
ได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
ศักยภาพอุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 ภายในงานพบกับนิทรรศการส่งเสริมการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและศิลปะเชิงสร้างสรรค์ “อุทยานธรณีโคราช” และกิจกรรม
การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การออกร้านจากชุมชนการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนในโคราชจีโอพาร์ค และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กว่า 30 ชุมชน การแข่งขัน Mobile Application ระดับมัธยมศึกษา 
การเสวนาเรื่อง การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ : Geo Tourism และ 
Creative Product : ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ชมการแสดง
จากวงโปงลางสายแนน ลำาตะคอง แชมป์ประเทศไทย ๒ สมัย ถ้วย
รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

 วันท่ี ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาและสำานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่าพาชมเมือง” โดย ได้รับเกียรติจาก
นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยผศ.ดร.ณัฐกิตต์ิ อินทรสวรรค์
ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะวิทยากรและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงละคร สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยกิจกรรมน้ีมีนักเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล จำานวน ๖๐ คน ร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมการเป็นอาสาสมัครนำาเท่ียวพร้อมให้ความรู้การส่ือความหมาย และเสริมทักษะการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน โดยปลูกฝัง
ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน รวมท้ังมีความสามารถการนำาเสนอ 
แนะนำาแหล่งท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว และผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง

“Creative Tourism and Local Product Fest 2019
การท่องเที ่ยวและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์”

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
และสำานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรม “มัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่าพาชมเมือง”


