
รายงานประจ าเดอืนคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์2562 

1. อาจารย์ธนชัย  พรหมรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัลผลงานศิลปะยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ ในการ
ประกวด "การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 5 : The 5th Bangkok Triennale 
International Print and Drawing Exhibition"จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยและต่างประเทศ ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความคิด มุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ศิลปินต่างประเทศจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของศิลปินไทยให้อยู่ในระดับสากล  
 

   
 

2. วงโคราช Brass หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเกียรติ
บัตรระดับความสามารถเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางดนตรีสากล ในโครงการ Isan brass and 
woodwind festival ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะทาง
ดนตรีในเรื่องของเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องเป่าลมไม้ และอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ด้านการแสดง
ดนตรี แนวคิดในการท างานของศิลปินระดับชาติ 
 

  
 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดดนตรีและขับ
ร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ระดับอุดมศึกษา ในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
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4. คณาจารย์และนักศึกษาชาวจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ ร่วมเดินขบวนเปิดงาน "เทศกาลโคราช ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019" ณ ลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

  
 

5. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องรองคณบดี ชั้น 2 อาคาร 36  
 

  
 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการวันตรุษจีน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในวัน
ปีใหม่ของจีน เพื่อให้เป็นไปตามการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจีน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ
ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 1 อาคาร 36  
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7. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับชาวต่างประเทศ ได้เข้าร่วมท าการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน เน่ืองในเทศกาลโคราชศิลปะ
และวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จังหวัดนครราชสีมา 
 

  
 

8. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชาวจีนชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงานวันตรุษจีนโคราช ประจ าปี 2562 ณ ลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
 

  
 

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาสังคมศึกษา เรียนรู้เหลียวมอง
ประวัติศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดและสถานที่ส าคัญตามจังหวัดล าปาง พะเยา 
เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน เช่น วัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น วัดศรีโคมค า วัดศรีรองเมือง เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์
ตรงในการทัศนศึกษานอกสถานที่  เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์และต่อยอดเรื่องราวปัจจุบัน ไปใช้ประโยชน์จริง
เมื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
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10. กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาตัวแทนจากโครงการ NRRU Club เข้า
ร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International Speech and Evaluation Speech Contest) ในระดับ 
Club เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ โดยนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 
จ านวน 2 คน คือ การแข่งขันประเภท International Speech Contest ได้แก่ นายอิสระ สิงหะรา 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. ชั้นปีที่ 5 และการแข่งขันประเภท Evaluation Contest ได้แก่ 
นางสาวปิยธิดา บ าเพ็ญชอบ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. ชั้นปีที่ 4 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่ง
ผู้ชนะการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทน NRRU Club เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ AREA วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ 
 

  
 

  
 

11. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหารและสโมสรนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ  ห้องรองคณบดี ขั้น 2 อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการท างานร่วมกัน 
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12. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมการพัฒนาเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ  ณ  ห้องรองคณบดี ขั้น 2 อาคาร 36 
 

  
 

13. วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562  สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการพิธีกรมืออาชีพ ส าหรับนักศึกษา ชั้นปี
ที่ 1 โดยคุณอลิสา เล็กวานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูด
และสามารถท าหน้าที่พิธีกรและผู้ด าเนินรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 10.21  
 

  
 

14. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดกิจกรรมออกค่าย
บริการวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียน
และชุมชน สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษา ณ โรงเรียนโคกเพ็ชรสระมโนรา ต าบลโคกกรวด จังหวัด
นครราชสีมา 
 

  
 
 

 
 


