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1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง Cinderella The 
Musical ในวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษารุ่นพี่และ
รุ่นน้อง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เกิดการเรียนรู้กระบวนการ
ท างานและการแก้ไขปัญหา 
 

  
 
2. ชมรมพิราบขาว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบทุนออกค่าย
อาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถ่ิน ครั้งที่ 21” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 
ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 
ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการต้ังกองผ้าป่าสามัคคี การฟังพระธรรมเทศนา โดย พระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรว์โส ป.ธ.9 
การถวายภัตตาหารเพล การจัดโรงทาน การร่วมกันแห่ผ้าป่ากองปฐมฤกษ์ ทอดผ้าป่า และชมการแสดงดนตรี 
ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งน้ี ชมรมพิราบขาว จะน าไปจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริม
ประชาธิปไตยสู่ชุมชน ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านฝาผนัง ต าบลทุ่งสว่าง 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมปลูกฝังให้
นักศึกษามีจิตสาธารณ ด้วยการส่งเสริมเก่ียวกับประชาธิปไตยในชุมชน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับท้องถ่ิน ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
 

  
 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ 
นาฏยวิจิตรศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1 
ภายในงานพบกับการให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประกอบด้วย การแสดงชุด ถวายบังคมก้มเกศา เทิดมหาวชิราลงกรณ์, ฮองขวัญ, บูน และนางด้ง 
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4. วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดการแสดงละครเวทีวรรณคดีการละคร เรื่อง พิลาลสพิมพิลา 
ละครเวทีที่สร้างจากเค้าโครงเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์  
ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ  
 

  
 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สายงานภาษาไทย 
สายใยศิลปศาสตร” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ การท างานจากศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยในสายงานวิชาชีพที่แตกต่างกันไป 
 

  
 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมสืบสานวรรณคดีพื้นบ้าน จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการนาฏยการละคร ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตก
ทัพ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ เรือนโคราช  
 

  
 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบูรณาการสู่
ท้องถ่ิน ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วารี สงนอก น านักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่บ้านคอนสวรรค์ 
ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิชาคติชนวิทยา เป็นกิจกรรมที่ฝึก
ประสบการณ์การท างานภาคสนามให้กับนักศึกษา เน้นการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและถือเป็นการช่วยสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่สืบไป 
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8. ตรวจเยี่ยมคณบดี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 36.02.05 
 

  
 
9. ขอแสดงความยินดีกับ “วงลุยสรวลล” โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมคว้าเงินรางวัล 30,000 บาท จาก "โครงการประกวดดนตรีและขับร้อง เพลงส าหรับ
การเป็นประธานอาเซียนของไทย" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครวังหน้า กรมศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
 

  
 
10. นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในงานดนตรีไทย
อุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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11. ภาพบรรยากาศ การจัดสัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย ในหัวข้อ "ศาสตร์ศิลป์ภาษาคุณค่าวรรณคดี" จัด
โดยนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 32 
ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  
 
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ 
หัวข้อ พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถ่ิน ในวันที่ 25 ตุลาคม 
2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดการรับรู้ และตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตทางวิชาชีพ อีก
ทั้งได้แนวทางประกอบอาชีพที่สามารถประยุกต์ความรู้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ินได้ 
 

  
 
13. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โครงการสัมมนาผ้าและการสร้างอัตลักษณ์สู่งานออกแบบนิเทศศิลป์เชิง
พาณิชย์ ในหัวข้อ "พามัดย้อม" วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมีการบรรยายให้ความรู้
เรื่องการท าผ้ามัดย้อมและการสร้างอัตลักษณ์สู่งานออกแบบนิเทศศิลป์เชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยการ Workshop 
เทคนิคและวิธีการท าผ้ามัดย้อม วิทยากรโดย ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจ าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ น านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานในการน าเที่ยว
ในต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและการโรงแรม ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง APA Nagoya Hotel และ
สถานที่ท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจ ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2562 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์และประกอบวิชาชีพ
ของตน 
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