เดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรือนโคราชคว้ารางวัล โครงการดีเด่นต้นแบบ ด้านส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำ�นวยการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม จากที่ โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชแหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ของ
ชาติพันธุ์ไทโคราช ได้รางวัล โครงการดีเด่นต้นแบบด้านส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำ�ปี ๒๕๖๒ จากนั้น
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเรือนโคราช
โดย ผศ.ดร.ณัฐกิต์ ิ อินทร์สวรรค์ ให้ขอ้ มูลด้านความเป็นมาและการดำ�เนิน
งานของสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมและอีกด้วย

บุคลากรสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับรางวัล
“คนดีศรีสยาม”
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ นายศุภรัตน์ ภูเ่ จริญ นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับประทาน
รางวัลเกียรติคณ
ุ “คนดีศรีสยาม” (รางวัล ญาณสังวร) โล่รางวัลประทาน
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี พลเอก พิ จ ิ ต ร กุ ล ละวณิ ช ย์ องค์ ม นตรี ใ นรั ช กาลที ่ ๙
ประธานอำ�นวยการ โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เพื่อค้นหา
บุคคลที่เป็นต้นแบบคนดี สร้างแรงบันดาลใจให้
คนไทยได้ร่วมกันทำ�ความดีตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อสนองคุณแผ่นดิน เป็นคนดีของแผ่นดิน

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกิจกรรม ราชภัฏโคราช ร้อยดวงใจ ถวายพระพรแม่แห่งแผ่นดิน

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการครั้งนี้ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ได้รว่ มขบวน แห่ถว้ ยรางวัลพระราชทานฯในโอกาสได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวด
ดนตรีพน้ ื บ้านวงโปงลาง ประจําปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ ิ
พระบรมราชิ นี นาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง สมั ย ที ่ ๒ หลั ง จากนั ้ น
วงโปงลางสายแนนลําตะคองได้ทำ�การแสดงในชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำ�
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประจำ�สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
ครัง้ ที่ ๒ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรสำ�นักให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประจำ�สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑. อาจารย์วลิ าวัลย์ วัชระเกียรติศกั ดิ์
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักและผู้ทรงคุณวุฒประจำ�สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. คุณไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ๓. คุณรุง่ ทิพย์ บุกขุนทด
ผู้อำ� นวยการการท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาจั ง หวั ดนครราชสี ม า
๔. คุณบุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช โดยในการประชุมครั้งนี้จัด
ขึ้น เพื ่ อ รายงาน ผลการดำ�เนิน แผน และกิจ กรรมที ่ จะจั ดขึ ้ น ในอนาคต
และเพื่อขอคำ�แนะนำ�และข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆของการดำ�เนินงานสำ�นัก
เพื่อนำ�มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานของสำ�นักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:
โคราชศึกษา ตอน “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่”
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู้ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ตอนโคราชศึกษา “ประวัตศิ าสตร์โคราช
กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.พิทกั ษ์ชยั จัตชุ ยั รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากร ภายในการอบรมนีป้ ระกอบด้วย
๒ กิจกรรม ได้แก่ วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนาและ
วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีคว้ิ เพือ่ ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงการ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งนำ�ความรู้ไปจัดการเรียน
การสอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถนำ�ไปต่อยอด
พัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบายชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแบ่งปันช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น”

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ร่วมแบ่งปันน้�ำ ใจช่วยเหลือพีน่ อ้ งชาวขอนแก่นทีป่ ระสบอุทกภัย โดย
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผูบ้ ริหาร บุคลกร และนักศึกษา ได้เดินทางนำ�สิง่ ของ เครือ่ งอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่มลู นิธิ
ธรรมมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำ�บลบ้านเป็ด
จังหวัดขอนแก่น

“Creative Tourism and Local Product Fest 2019
การท่ อ งเที่ยวและผลิตภัณฑ์เ ชิงสร้า งสรรค์ ”
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดย สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ อุทยานธรณีโคราช
และสมาคม CBT อีสานใต้ยั่งยืน จัดกิจกรรม “Creative Tourism
and Local Product Fest 2019 : การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น ๑ โดย
การจัดงานจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึง่ พิธเี ปิดงาน
ได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
ศักยภาพอุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ภายในงานพบกับนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและศิลปะเชิงสร้างสรรค์ “อุทยานธรณีโคราช” และกิจกรรม
การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การออกร้านจากชุมชนการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนในโคราชจีโอพาร์ค และกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์
กว่า 30 ชุมชน การแข่งขัน Mobile Application ระดับมัธยมศึกษา
การเสวนาเรื่อง การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ : Geo Tourism และ
Creative Product : ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ชมการแสดง
จากวงโปงลางสายแนน ลำ�ตะคอง แชมป์ประเทศไทย ๒ สมัย ถ้วย
รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรม “มัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่าพาชมเมือง”

วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาและสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จดั โครงการ “มัคคุเทศก์นอ้ ย หลานคุณย่าพาชมเมือง” โดย ได้รบั เกียรติจาก
นายพงษ์เลิศ สุภทั รวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผูก้ ล่าวต้อนรับ คณะวิทยากรและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงละคร สำ�นักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยกิจกรรมนีม้ นี กั เรียนระดับประถม และมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล จำ�นวน ๖๐ คน ร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมการเป็นอาสาสมัครนำ�เทีย่ วพร้อมให้ความรูก้ ารสือ่ ความหมาย และเสริมทักษะการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ โดยปลูกฝัง
ให้ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมการอนุรกั ษ์และรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่ รวมทัง้ มีความสามารถการนำ�เสนอ
แนะนำ�แหล่งท่องเทีย่ วให้กบั นักท่องเทีย่ ว และผูส้ นใจได้อย่างถูกต้อง

