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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัย             
ท่ีทําหนาที่ ในการอนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น โดยได
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๑๘ เปนเวลากวา ๔๐ ป  ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เปนองคกรแหงความรู ภูมิปญญา และสงเสริมพลัง
การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรม เปนแหลง
ศึกษาหาความรูดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นครราชสีมาและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะกลุม

อีสานใต  มีภารกิจ
ใน การทํานุ บํา รุง
พระพุทธศาสนา เทิดทูนส ถาบันพระมห ากษัตริย  ตอยอ ด       
ภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินหรือทรัพยสินทางปญญา
ของบรรพชนคนไทยใหมีความเจริญรุงเรืองม่ันคง สรางความ
ภาคภูมิใจใหแกคนในชาติและทองถ่ิน กอใหเกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคอันนําไปสูการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมทางศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานสําคัญ
ของชุมชนใหเกิดความเขมแข็งย่ังยืน 

 
  



ภูมิหลัง 
         สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กอต้ังข้ึนเมื่อครั้งท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายังเปนวิทยาลัยครู
นครราชสีมา โดยในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๕ ที่ กําหนดฐานะและบทบาทของ
วิทยาลัยครูใหเปนสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับปริญญา
ตรี ทําการวิจัยเพื่อสงเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะของครู อาจารย และเจาหนาที่ ผูบริหารการศึกษา ตลอดจน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิชาการแกสังคม จึงไดกอต้ัง “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับ
การบํารุง รักษา พัฒนาและเผยแพรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ท้ังสวนของทองถิ่นและของชาติมาต้ังแตบัดน้ัน 

         พ.ศ.๒๕๑๙ กองวัฒนธรรม กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได
อนุมัติใหจัด “หนวยประเคราะหของศูนยสงเสริมวัฒนธรรมไทย” 
        พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได มีพร ะราชบัญญัติสํ านักงานคณะกรร มการ
วัฒนธรรมแหงชาติ ซ่ึงกําหนดใหจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมในวิทยาลัยครูจึง
เปลี่ ยนจากห นวย ประเคร าะห  ม าเป น “ ศูนย วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา”  
         พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ไดจัดต้ังศูนยสงเสริมและ

พัฒนาวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือปกปองรักษาสงเสริมเผยแพร ปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ จัดต้ังหอ
วัฒนธรรมข้ึนครั้งแรก โดยมีวาที่ ร.ต. ถาวร สุบงกช  เปนหัวหนาศูนยในขณะนั้น  และใชอาคาร ๕ (อาคาร
สํานักงานช่ัวคราว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในปจจุบัน) เปนสถานท่ีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุตาง  ๆตอมาเปลี่ยนแปลงไปเปน “ศูนยศิลปวัฒนธรรม”  
         พ.ศ. ๒๕๒๘  ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ นาคประสิทธ์ิ เปนหัวหนาศูนยศิลปวัฒนธรรม ไดยายสํานักงานของ
ศูนยมาอยูที่ช้ันลางของหอง ๑๐.๒๑ อาคาร ๑๐  (อาคารรานคาสวัสดิการในปจจุบัน) โดยใชหอง ๕๑๔-๕๑๕  
เปนหอวัฒนธรรม เหมือนเดิม 
         พ.ศ. ๒๕๒๙  รศ.ดร. ทองคูณ หงสพันธุ  
อธิการบดีวิทยาลัยครู ขณะน้ัน ไดยายศูนย
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูนครราชสีมาและ
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ไปอยูที่ 
อาคาร ๒ ซ่ึงเปนอาคารเกาด้ังเดิมของสถาบัน 
(ปจจุบันถูก ร้ือถอนและสรางเปนอาคาร ๙ 
เฉลิมพระเกียรติ) 
         
  



พ.ศ. ๒๕๓๑ สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             
ไดขอความรวมมือต้ังหนวยอนุ รักษ ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา ในวิทยาลัยครู
นครราชสีมา 

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู
วา “สถาบันราชภัฏ” จากนั้นในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมีการเคลื่อนยาย อาคาร ๑ ซ่ึงเปนอาคารไมที่ต้ังอยูหนา
สถาบันไปทางทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล ผศ. อุทัย เดชตานนท  อธิการบดีในขณะนั้นใหยายศูนย
ศิลปวัฒนธรรม จากอาคาร ๒ ไปอยู ณ อาคาร ๑  

พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ไดแบงสวนราชการใหมตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
ท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และไดเปลี่ยนช่ือศูนยศิลปวัฒนธรรม มาเปน                                
“สํานักศิลปวัฒนธรรม”   

พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะสถาบันราชภัฏทั่ว
ประเทศข้ึนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได มีการปรับเปล่ียนสวนราชการอีกครั้ง โดยในป  พ.ศ. ๒๕๔๘           
ไดเปล่ียนช่ือจากสํานักศิลปวัฒนธรรมเปน “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” จวบจนปจจุบัน 

พ. ศ .  ๒ ๕๕ ๕ ไ ด มีก าร รื้อ ถ อน อา คาร  ๑              
เพ่ือดําเนินการกอสรางศูนยรวมกิจการนักศึกษาและ
หอประชุมนานาชาติ ดังนั้นในวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ จึงไดยายมาต้ังสํานักงานช่ัวคราว ณ อาคาร
ยุพราชเบญจมงคล หรืออาคาร ๓๑ เปนอาคารช่ัวคราว 
กอนท่ีจะยายสํานักฯ อีกครั้งเปนการถาวร และในวันที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดยายมาต้ังสํานักงาน ณ อาคาร ๑๐ 
(อาคารเดิมของคณะวิทยาศาสตร)  จวบจนปจจุบัน 
  



พ.ศ.๒ ๕๕ ๖ ผศ.ดร. ณัฐกิตต์ิ อิน ทร สวรรค 
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดผลักดันพันธ
กิจดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนพันธกิจหลักในการพัฒนา
และเส ริมสราง อัตลัก ษณ ของมหา วิท ยาลัยราชภัฏ
นคร ราชสี ม า “สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ    
และสรางสรรคคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินกาวไกลสู
สากล” โดย มีก าร ปรั บโครงสร าง แล ะการแบ งส วนร าชการ ท่ีสนอง ตอ การ ผลั กดันพันธกิจดัง กล าว                   
ท้ัง มิ ติก าร บริห าร จัดก าร  วิชาการแล ะวิ จัยท าง ศิลปวัฒ นธร รม หอ วัฒ นธรร มแล ะศูน ยก าร เ รีย นรู                
รวม ถึง การบริ การและเผย แพ ร ศิลปวัฒน ธร รมในร ะดับสาก ล น อก จากนี้ยั งพั ฒน าศูนยก าร เรียนรู           
“พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา” ให เปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร  ชาติพันธุ มรดกทางภูมิปญญา        
อันจะแความภาคภูมิใจ ในความเปน “โคราช” สืบไป  

 


