
 การท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดยุทธศาสตร์การทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะโดยให้ความสําคัญ 
ในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 สืบสาน	 สร้างสรรค์	 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นสมบัต ิ
ของประเทศชาต	ิ เพือ่ให้เกดิการพฒันาสุนทรียภาพในมติิทางวฒันธรรมและศลิปะ	มหาวทิยาลัยมุง่ให้คณาจารย์ 
บุคลากร	และนิสิตเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานก่อให้เกิดวัฒนธรรม 
อันดงีาม	 การบรูณาการงานด้านทํานบุาํรงุวัฒนธรรมและศลิปะกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมของนสิิต 
การร่วมมือกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและศิลปะ	ตลอดจนการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ 
ด้านทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะต่อสาธารณชน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จัดกิจกรรมการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ	ทั้งสิ้น	149	โครงการ

ล�าดับ โครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานที่ด�าเนินการ

1. โครงการวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ
ของนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

3. โครงการส่งเสริมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทย์	(งานพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ) คณะแพทยศาสตร์

4. โครงการงานวันเด็ก คณะแพทยศาสตร์

5. โครงการเวทีนี้ของเรา คณะแพทยศาสตร์	

6. โครงการวันแม่แห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์

7. โครงการงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

8. โครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมสบืสานพุทธศาสนาหล่อเทยีนเข้าพรรษา คณะแพทยศาสตร์

9. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

10. โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

11. โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะทันตแพทยศาสตร์

12. โครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรและภูมิปัญญาทางด้านเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

13. โครงการใส่บาตรอาหารแห้งในวันสําคัญต่างๆ คณะเภสัชศาสตร์

14. โครงการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์

15. โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา คณะเภสัชศาสตร์

16. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	16	ปี	คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพยาบาลศาสตร์

17. โครงการวันเด็ก	ประจําป	ี2559	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย	โตไปไม่โกง”

คณะพยาบาลศาสตร์

18. โครงการสืบสานประเพณีไทยร่วมใจวันสงกรานต์ คณะพยาบาลศาสตร์

19. โครงการปลูกฝังจิตอาสา	พัฒนาจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

20. โครงการกตัญญูคารวะ	สืบสานวัฒนธรรมองค์กร	ปีการศึกษา	2559 คณะพยาบาลศาสตร์

21. โครงการปลูกจิตสํานึกรักษ์สายนํ้า คณะสหเวชศาสตร์

22. โครงการทําบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม	่คณะสหเวชศาสตร์
ประจําปี	2559

คณะสหเวชศาสตร์

23. โครงการคณะสหเวชศาสตร์สืบสานสงกรานต์ไทย	ประจําปี	2559 คณะสหเวชศาสตร์

24. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	ประจําปี	2559 คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายงานประจ�าปี 2559 67



ล�าดับ โครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานที่ด�าเนินการ

25. โครงการพิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์

ประจําปี	2559

คณะสหเวชศาสตร์

26. โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต คณะสหเวชศาสตร์

27. โครงการสํานึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ	ประจําปีการศึกษา	2559 คณะสหเวชศาสตร์

28. วันครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษา คณะพลศึกษา	

29. โครงการทําบุญตักบาตร	วันศุกร์สัปดาห์ที่	1	ของทุกเดือน คณะพลศึกษา	

30. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและการละเล่นไทย คณะพลศึกษา	

31. โครงการสืบสานประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อน	ครั้งที่	4 คณะพลศึกษา	

32. โครงการสืบสานประเพณีไทยเพื่อสุขภาพ คณะพลศึกษา	

33. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะพลศึกษา

ประจําปีการศึกษา	2559

คณะพลศึกษา	

34. โครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษาและศิลปะ

การต่อสู้ป้องกันตัวของไทย	ประจําปีการศึกษา	2559

คณะพลศึกษา	

35. โครงการสืบสานประเพณีไทย

 วันลอยกระทง

 วันสงกรานต์

 ข้าวหม้อแกงหม้อ

โรงพยาบาลชลประทาน

36. โครงการปฏิบัติธรรมนําปัญญา โรงพยาบาลชลประทาน

37. โครงการกิจกรรมในวันสําคัญ

 วันพ่อ

 วันเข้าพรรษา

 วันแม่

โรงพยาบาลชลประทาน

38. โครงการอบรมคุณธรรมสําหรับพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน

39. โครงการเยียวยาใจด้วยธรรมะ โรงพยาบาลชลประทาน

40. โครงการตักบาตรข้างเตียง โรงพยาบาลชลประทาน

41. โครงการ	Science	Games	ประจําปีการศึกษา	2558 คณะวิทยาศาสตร์

42. โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	25

(ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา)

คณะวิทยาศาสตร์

43. โครงการรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่	ประจําปีการศึกษา	2558 คณะวิทยาศาสตร์

44. โครงการถวายเทียนพรรษา	ประจําปีการศึกษา	2558 คณะวิทยาศาสตร์

45. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที	่4	คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

46. โครงการปฐมนิเทศนสิิตชัน้ปีที	่1	คณะวิทยาศาสตร์	ประจาํปีการศกึษา	2559 คณะวิทยาศาสตร์

47. โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์	ประจําปีการศึกษา	2559 คณะวิทยาศาสตร์

48. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเทศกาลวันขึ้นปีใหม	่ปี	พ.ศ.	2559 คณะวิทยาศาสตร์

49. โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

50. โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะแก่นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

ณ	มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ	(บ้านสมวัย)	ชุมชนคลองเตย

คณะวิทยาศาสตร์

51. โครงการจดัการเรยีนรูนิ้สติปัจจบัุนและศษิย์เก่าสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์

52. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	เรื่อง	“ชิมขนม	ชมดอกไม้” คณะวิทยาศาสตร์
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ล�าดับ โครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานที่ด�าเนินการ

53. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 กิจกรรมอนุรักษ์ใส่ผ้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์

54. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์วัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
55. โครงการลอยกระทง คณะวิศวกรรมศาสตร์
56. วันสถาปณาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร
57. โครงการไหว้ครูระลึกพระคุณครูผู้สร้างศิษย์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
58. โครงการวนัสถาปนาคณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่วเชงินเิวศ

ครบรอบ	5	ปี
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

59. โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติงานภาคสนาม	หลักสูตร	ศศ.บ. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

60. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

61. โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
62. โครงการพัฒนานิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์
63. โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมและศลิปะไทย	“งานวนัสถาปนาคณะมนษุยศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์
64. โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมและศลิปะไทย	“กตเวทติาจติคณะมนษุยศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์
65. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยา	:	กิจกรรมกตเวทิตาจิต คณะมนุษยศาสตร์
66. โครงการนิสิตจิตวิทยาปลูกปัญญาธรรมะ	เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
67. โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมสําหรับเด็ก	 คณะมนุษยศาสตร์
68. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู่ชุมชน	 คณะมนุษยศาสตร์
69. โครงการสืบสานวิถีพุทธธรรมและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์
70. โครงการสร้างเครือข่ายการเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างศิษย์เก่าและนสิติปัจจุบนั คณะมนุษยศาสตร์
71. โครงการสานสมัพันธ์คณาจารย์	นสิติ	และศษิย์เก่า	ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร์
72. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์
73. โครงการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์
74. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ คณะมนุษยศาสตร์
75. โครงการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาต	ิ:	โครงการฝึกอบรมภาษาไทย

ให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง
คณะมนุษยศาสตร์

76. โครงการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ	:	โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสําหรับผู้รับทุนชาวเวียดนาม

คณะมนุษยศาสตร์

77. โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สําหรับคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาบริหารธุรกิจ	ประจําปี	2559

คณะสังคมศาสตร์

78. โครงการบูรณาการการเรยีนการสอนกบัพนัธกจิด้านทาํนบุาํรงุศิลปวฒันธรรม
ครั้งที่	1	:	วิชา	ปศ	402	พิพิธภัณฑสถานวิทยา

คณะสังคมศาสตร์

79. โครงการทํานบํุารงุศลิปวฒันธรรมคณะสังคมศาสตร์	:	เยีย่มบ้านสานสัมพนัธ์
ศิลปินแห่งชาติเพื่อการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม

คณะสังคมศาสตร์

80. โครงการสืบสานวัฒนธรรมมารยาทไทย คณะสังคมศาสตร์
81. โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	:	ระยะที่	1	ตอน	ท่องเที่ยววิถีไทย

สานต่อสายใยวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์

82. โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	:	ระยะที่	2	ตอน	ท่องเที่ยววิถีไทย
สานต่อสายใยวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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83. โครงการเครือข่ายศิลปกรรม	:	มหกรรมศิลปะการออกแบบ	ดนตรี

และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

84. โครงการพฒันาศักยภาพงานสร้างสรรค์ศลิปกรรมเพือ่สร้างเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

85. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

ประจําปีการศึกษา	2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์

86. โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์

87. โครงการเผยแพร่ศลิปกรรมและการออกแบบ	หวัข้อ	“หวัใจไทย	สํานกึไทย”

ครั้งที	่7

คณะศิลปกรรมศาสตร์

88. โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา คณะศิลปกรรมศาสตร์

89. โครงการสวนดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

90. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีญี่ปุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

91. โครงการขับร้องประสานเสียง	Christmas	Carol	ครั้งที่	2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

92. โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์

ประจําปีการศึกษา	2558

คณะศิลปกรรมศาสตร์

93. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์

ครั้งที่	1	หัวข้อ	“ท่องเที่ยววิถีไทย	สานต่อสายใยวัฒนธรรม”

คณะศิลปกรรมศาสตร์

94. โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

95. โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม	ครั้งที่	16 คณะศิลปกรรมศาสตร์

96. โครงการปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรมกตัญญุตา	:	ไหว้ครูและครอบครู

นาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

97. โครงการค่ายศิลปะ	“ครูสมสี” คณะศิลปกรรมศาสตร์

98. โครงการค่ายศิลปะ	“Awake” คณะศิลปกรรมศาสตร์

99. โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์	ประจําปีการศึกษา	2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์

100. โครงการศึกษาและปฏิบัติการละคร	ประจําปีการศึกษา	2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์

101. โครงการเทศกาลละครศิลปะการแสดงนิพนธ์	2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์

102. โครงการนิทรรศการทัศนศิลป์นิพนธ์	วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์

และเซรามิกส	์2558

คณะศิลปกรรมศาสตร์

103. โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา	(ถวายเทียนพรรษา) คณะศิลปกรรมศาสตร์

104. โครงการสัมมนาดนตรีนานาชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์

105. โครงการอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

เรื่อง	การปรับวงดนตรีไทยอย่างไรให้ถูกรส

คณะศิลปกรรมศาสตร์

106. พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	88	พรรษา

คณะเศรษฐศาสตร์

107. พิธีทําบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม	่2559 คณะเศรษฐศาสตร์

108. สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ	มศว คณะเศรษฐศาสตร์

109. โครงการวันเด็ก	ประจําป	ี2559	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์

110. โครงการร่วมใจแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ คณะเศรษฐศาสตร์

111. พิธีไหว้ครูของสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ	ประจําปีการศึกษา	2558 คณะเศรษฐศาสตร์

112. โครงการสรงน้ําพระ	รดน้ําดาํหวัผูใ้หญ่	ขอพรอวยชัย	วฒันธรรมไทยเบกิบาน คณะเศรษฐศาสตร์
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113. งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ	ประจําปี	2559 คณะเศรษฐศาสตร์

114. วันศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี คณะเศรษฐศาสตร์

115. พิธีไหว้ครู	ประจําปีการศึกษา	2559 คณะเศรษฐศาสตร์

116. วันมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ครบรอบ	67	ปี	วนัที	่28	เมษายน	2559 คณะเศรษฐศาสตร์

117. โครงการภาคสนาม	เส้นทางบังคับของหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

เพื่อขอรับใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์	เส้นทางที่	3	จังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

118. โครงการศกึษาภาคสนาม	เส้นทางบงัคบัเส้นทางที	่1	พระบรมมหาราชวงั 

และวัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

119. โครงการเปิดบ้านบูรณาการภาษากับวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

120. โครงการภาคสนาม	เส้นทางบังคับของหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

เพื่อขอรับใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์	เส้นทางที่	5	จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และจังหวัดอ่างทอง

วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

121. โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

122. โครงการด้วยรักและศรัทธาบูชาครู วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

123. โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง

 กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรมแต่งกายผ้าไทย	บุคลากรร่วมแต่งกายผ้าไทย

	 กับทางมหาวิทยาลัยในทุกวันศุกร์

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม

 กิจกรรมนวัตกรรมวันเด็กสร้างสรรค์สืบสานความเป็นไทย

 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสําคัญต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม

124. โครงการเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

125. โครงการสัมมนาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

126. โครงการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 กจิกรรมข้ึนปีใหม่ไทย

 กิจกรรมวันเด็ก

 กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

127. โครงการวันไหว้ครู สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

128. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ประจําปี	2559	:	ต้นไม้จริยธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษาพิเศษ

129. โครงการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ	เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมที่ยั่งยืน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

130. โครงการลอยกระทง	สานงานศิลป์	ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

131. โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	5 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

132. โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	:

ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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133. โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

134. โครงการวันมาฆบูชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

135. โครงการแต่งผ้าไทยในวันสําคัญ	สืบสาน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

พ.ศ.	2559

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

136. โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

137. โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

138. โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สํานักทดสอบทางการศึกษา

และจิตวิทยา

139. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน

 กิจกรรมผ้าป่าหนังสือในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

	 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 กิจกรรมการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

 กิจกรรมทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา

	 ณ	วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม	จังหวัดสมุทรปราการ

 กิจกรรมวันสถาปนาสํานักหอสมุดกลาง	ครบรอบ	41	ป	ี

 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

สํานักหอสมุดกลาง

140. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 กิจกรรม	“วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร	์ครบรอบ	22	ปี”

 กิจกรรม	“สงกรานต์สามัคคีไอซีที	ศรีนครินทร์”

 กจิกรรมถวายเทยีนและผ้าอาบน้ําฝนวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา

 กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์

สํานักคอมพิวเตอร์

141. โครงการผ้าไทย	Friday สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

142. โครงการสืบสายใยผ้าไทย	-	อาเซียน สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

143. โครงการพิพิธทัศนา	สู่สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

144. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม	ทําบุญวันคล้ายวันสถาปนา

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

145. วันสถาปนาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สํานักสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษา

146. โครงการสานสัมพันธ์คณาจารย์	บุคลากร

และนิสิตศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา	2559

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

147. โครงการรําลึกพระคุณครู	ประจําปีการศึกษา	2559 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

148. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

149. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	“รดนํ้าดําหัวคณาจารย์”

ประจําป	ี2559

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
ANNUAL  REPORT  20 1672



 กิจกรรมการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา	(คณะเภสัชศาสตร์)

โครงการวันแม่แห่งชาติ	(คณะแพทยศาสตร์)

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
(คณะทันตแพทยศาสตร์)

โครงการปลูกฝังจิตอาสา	พัฒนาจริยธรรม
(คณะพยาบาลศาสตร์)

โครงการส่งเสริมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทย์
(งานพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ)

เสื้อกาวน์คุณธรรม
(คณะทันตแพทยศาสตร์)

โครงการสืบสานประเพณีไทยร่วมใจวันสงกรานต์
(คณะพยาบาลศาสตร์)

โครงการปลูกจิตสํานึกรักษ์สายนํ้า
(คณะสหเวชศาสตร์)
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โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต
(คณะสหเวชศาสตร์)

โครงการสืบสานประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อน	ครั้งที่	4
(คณะพลศึกษา)

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์	ประจําปีการศึกษา	2559

โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สําหรับคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาบริหารธุรกิจ	ประจําป	ี2559

(คณะสังคมศาสตร์)

โครงการปฏิบัติธรรมนําปัญญา
(โรงพยาบาลชลประทาน)

โครงการรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่	ประจําปีการศึกษา	2558
(คณะวิทยาศาสตร์)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	เรื่อง	“ชิมขนม	ชมดอกไม้”
(คณะวิทยาศาสตร์)

โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
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โครงการวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ครบรอบ	5	ปี

โครงการศึกษาภาคสนาม	เส้นทางบังคับเส้นทางที	่1
พระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร

(วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)

โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม

(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

โครงการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย	กจิกรรมขึน้ปีใหม่ไทย

(สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)

โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติงานภาคสนาม	หลักสูตร	ศศ.บ.
(คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โครงการสรงน้ําพระ	รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่	ขอพรอวยชัย
วัฒนธรรมไทยเบิกบาน
(คณะเศรษฐศาสตร์)

สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ	มศว
(คณะเศรษฐศาสตร์)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ประจําปี	2559	:	ต้นไม้จริยธรรม
(สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายงานประจ�าปี 2559 75



โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมถวายเทียนและผ้าอาบน้ําฝนวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา	(สํานักคอมพิวเตอร์)

โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

โครงการผ้าไทย	Friday
(สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้)

วันสถาปนาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

โครงการลอยกระทง	สานงานศิลป์	ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม
(สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ)

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	“รดนํ้าดําหัวคณาจารย์”
ประจําปี	2559	(ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา)
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