เดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรือนโคราช รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑

“เรือนพ่อคง เรือนโคราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
ได้รับรางวัลนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์
โดยรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมมีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อ
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของ
ชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
๒) ประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกาลังใจแก่ผู้ที่ได้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และมีความ
อุตสาหะในการบารุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ และ
๓) เสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันและภายหน้า แทน
การรื้อทาลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวนั สงกรานต์
ประจาปี ๒๕๖๑ “ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค”

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและุบุคลากรสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๑ “ราช
ภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค”ซึ่งจัดโดยสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ
สโมสรบุคลากร และสานักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร ๓๖
ชั้น ๑ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เ ป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมการแสดง
และเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่จะส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจอันดีและตระหนักเห็นคุณค่าต่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

สานักศิลปะฯร่วมกับสมาคมเพลงโคราชจัดการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี "
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สานักศิลปะฯ ร่วมกับ และสมาคมเพลงโคราช ได้จัดการประกวดหมอเพลงโคราช
ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี " รอบชิงชนะเลิศ ณ ลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประทานในพิธี และได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจานวนมาก โดยีผลการประกวดดังนี้
๑.รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ฝ่ายชาย รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธีรศักดิ์ รัศมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายพิพัฒน์ ชานุ
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ฝ่ายหญิง รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงศุภากร ศิลป์ประกอบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงปิยะฉัตร ใจบุญ
รางวัลชมเชย เด็กหญิงธารทิพย์ กล้าหาญ
๒.รุ่น อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ฝ่ายชาย รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธีรเดช กล้าหาญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายสุทธิวิทย์ จงเชื้อกลาง
รุ่น อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ฝ่ายหญิง รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงวรรณิสา บุญญา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงดาริกา ดอนเตาเหล็ก
รางวัลชมเชย นางสาวองค์ชนิตา บุญหาญณรงค์
๓.รุ่น อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ฝ่ายชาย รางวัลชนะเลิศนายสุรเกียรติ เกิดกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายจิรวัฒน์ เกตุจังหรีด
รุ่น อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ฝ่ายหญิง รางวัลชนะเลิศนางสาวชาลินี คงสุข
๔. รุ่น อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ฝ่ายชาย รางวัลชนะเลิศ นายประจักษ์ พิทักษ์นอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายศุภชัย ดีกลาง
๕. รุ่น ประชาชนทั่วไป ฝ่ายชาย รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน นายคมสัน ผลิกระโทก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายเตชิด ยุดกลาง
รางวัลชมเชย นายธนากร กอบสันเทียะ
รุ่น ประชาชนทั่วไป ฝ่ายหญิง รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน นางสาวศุภลักษณ์ เชยสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวศรีสุดา อักษรนา
รางวัลชมเชย นางประเทือง ดวงกลาง

สานักศิลปะฯ เปิดเรือนโคราชและพิพิธภัณฑ์เมือง ต้อนรับ
ออเจ้าลูกหลานหลวงพ่อคูณ หลานย่าโม
เรียนรู้ประวัติศาสตร์โคราชยุคขุนหลวงนารายณ์
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เปิดเรือนโคราชและพิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ต้อนรับ คณะครู
และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ซึ่งพร้อมใจกันแต่งชุดไทยตามโครางการ
“ออเจ้าลูกหลานหลวงพ่อคูณ หลานย่าโม เรียนรู้ประวัติศาสตร์โคราชยุคขุนหลวง
นารายณ์”โดย กิจกรรมดังกล่าวคณะครูและนักเรียนได้เข้าไปเยี่ยมชมและฟังการ
บรรยายถึงความเป็นมาของเมืองโคราชในยุคของสมเด็จพระนารายณ์ ในพิพิธภัณฑ์
เมืองนครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปลูกฝังความเป็น
ไทย

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๗ นครชัยบุรินทร์
เมื่อ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อติดตามการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๗
นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ครัง้ ที่ ๑ /๒๕๖๑ โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีและ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และหลังจากนั้นในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม นาโดย อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย นาทีมศึกษาดูงานแหล่งศิลปกรรมใน
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ วัดประโดกและ วัดบึง เพื่อเป็นการศึกษาศิลปกรรมท้องถิ่น

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งวงโปงลางสายแนนลาตะคองเข้าประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย

สานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒรธรรมและชมรมวงโปงลางสายแนนลาตะคอง ส่งวงดนตรีพื้นบ้านสายแนนลาตะคองลงสนามแข่งขันในการ
ประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สานัก
นันทนาการ กรมพละศึกษา เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและการแสดงพื้นบ้านอีสานและยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้น ซึ่งวงโปงลางสายแนนลาตะคองเข้าประกวด เป็นปีที่ ๓ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น
๒ รอบ รอบคัดเลือก DVD จะคัดเข้ารับรุ่นละ ๕ วง และรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระ
เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
การตัดสินดูจากทานองดนตรีเป็นหลัก โดยในแต่ละวงจะต้องจัดการแสดงภายใน ๓๕ นาที ประกอบด้วยชุดการ
แสดงดังนี้
๑. ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
๒. ชุดการแสดงเปิดวงส่งนางไห
๓. การเดียวเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบด้วย โปงลาง พิณ แคน โหวต และซออีสาน
๔. ชุดการแสดงวิถีชีวิต
๕. เพลงลูกทุ่ง
๖. ชุดการแสดงเต้ยลาหรือปิดวง
โดยในการประกวดครั้งนี้วงโปงลางสายแนนลาตะคองได้เปิดรับสมัคร นักศึกษาไม่จากัดสาขาวิชาเข้าร่วม
การแข่งขันโดยได้ประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงวิถีชีวิตขึ้นใหม่ โดยใช้การตาข่าววิถีชีวิตของชาวโชคชัย
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาส่งแรงเชียร์และติดตามข่าวสารเพื่อเป็น
กาลังใจให้นักแสดงในการแข่งขันครั้งนี้

