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พิธีถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�น ครั้งที่ 37 ประจำ�ปี 2558  

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพ 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2558 
ณ	วดัชลประทานรังสฤษดิ	์พระอารามหลวง	จงัหวดันนทบรุ	ีรองศาสตราจารย์	 
ดร.สมชาย	สนัตวิฒันกลุ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	เป็นประธาน 
พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นิสิต	มศว		และพุทธศาสนิกชน 
เข้าร่วมพิธี

“SWU OPEN HOUSE 2015 – เปิดประตูสู่หมู่บ้�น มศว”

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรม	 “SWU	 OPEN	 HOUSE 
2015	–	 เปิดประตูสู ่หมู ่บ้าน	มศว”	ภายใต้แนวคิด	 “SWU	VILLAGE 
หมู่บ้านน้ี..รั้วเทาแดง”	เมื่อวันที่	27	-	28	พฤศจิกายน	2558	เพื่อให้ข้อมูล 
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยคณะ 
ทีจ่ดัการเรยีนการสอนทัง้หมดมาให้ความรูใ้นสาขาวชิาต่างๆ	 ทีน่กัเรียนระดบั 
มัธยมศึกษาตอนปลายสนใจ	รายวิชาส�าหรับการศึกษาตลอดหลักสูตรและ 
ตอบค�าถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อ

ลอยกระทงกล�งกรุง ณ ทุ่ง มศว

	 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒจัดงานลอยกระทง	ภายใต้หวัข้อ		“ลอยกระทง 
กลางกรุง	ณ	ทุ่ง	มศว” เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2558	บริเวณลานเล่นล้อ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	
และนิสิต	ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานจ�านวนมาก	บรรยากาศภายในงาน 
จดัแบบงานวดั	มกีารประกวดนางนพมาศ	ชงิช้าสวรรค์	ม้าหมนุ	หนงักลางแปลง 
สาวร�าวง		และการแสดงมากมาย

พิธีทำ�บุญตักบ�ตรเนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่ 2559 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีท�าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ	์ 60	 รูป 
เน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 2559	ณ	 ลานหน้าอาคารส�านักงานอธิการบด	ี 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	เมือ่วนัที	่24	ธนัวาคม	2558	

พิธีถว�ยถว�ยพระพร เนื่องในวโรก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ครบ 88 พรรษ� 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีถวายพระพร	 เนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ครบ	88	พรรษา	เมือ่วนัที	่3	ธนัวาคม	2558	ณ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
ประสานมติร
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ง�นวันเด็กแห่งช�ติ : มิตรภ�พสีข�ว สร้�งชุมชนสีเขียว 

	 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัดสระแก้ว 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล	 บริษัท	 เคเอสแอล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
และเครือข่ายหลายภาคส่วนในชุมชน	 จัดงานวันเด็กแห่งชาต	ิ ภายใต้หัวข้อ 
มิตรภาพสีขาว	 สร้างชุมชนสีเขียว	ณ	 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	5	-	7	มกราคม	2559

โครงก�รสีสันแห่งคว�มสุข ท้องทุ่งองครักษ์

	 เนือ่งในโอกาสข้ึนปีใหม่	 2559	 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒจัดโครงการ 
สีสันแห่งความสุข	 ท้องทุ่งองครักษ์	 พิธีท�าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์	 25	 รูป 
เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2558	ณ	 ลานหน้าอาคารอ�านวยการ	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์

วันม�ฆบูช�

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีท�าบุญเนื่องในวันมาฆบูชา	เมื่อวันที่	 
19	กุมภาพันธ์	2559	บริเวณหน้าอาคารส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

วนัเดก็ ประจำ�ปี 2559 

	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจัดงานวนัเดก็	ประจ�าปี	2559	“เทศกาลวนัเดก็ 
สบืสานวฒันธรรมไทย	โตไปไม่โกง”	เมือ่วนัที	่9	มกราคม	2559	ณ	พพิธิภณัฑ์ 
ภมูปัิญญาไทย	เรอืนไทยหมู	่ธ	ทลูกระหม่อมแก้ว	มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
อ�าเภอองครักษ์	จงัหวัดนครนายก	

สงกร�นต์ นครน�ยก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง 
	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒร่วมกบัจงัหวดันครนายก	 จดังาน	 “สงกรานต์	 
นครนายก	ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง”	 เมื่อวันที่	 8	 -	 9	 เมษายน	2559	 
ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อ�าเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก

ครบรอบ 67 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ	พิธีท�าบุญตักบาตร 
ข้าวสารอาหารแห้งและส่ิงของเครื่องใช้ส�าหรับพระสงฆ์	 จ�านวน	68	 รูป	 
เนือ่งในวาระครบรอบ	67	ปี	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	เมือ่วนัที	่28	เมษายน 
2559	ณ	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ 
สยามบรมราชกุมาร	ีพร้อมมพิีธวีางพานพุม่ดอกไม้	ณ	อนสุาวรีย์	ศาสตราจารย์	 
หม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 และรูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธ	ิ เพื่อแสดง 
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณูปการบุคคลของมหาวิทยาลัย
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พิธีทำ�บุญตักบ�ตรเนื่องในวันวิส�ขบูช�

	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจดัพธิที�าบญุตกับาตรเนือ่งในวนัวสิาขบูชา	 
เมือ่วนัที	่19	พฤษภาคม	2559	ณ	ลานหน้าอาคารประสานมิตร	มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ทั้งนี้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้จัดให้มีการสักการะ 
พระบรมสารรีกิธาต	ุและจดัแสดงนิทรรศการเนือ่งในวนัวิสาขบชูา	ณ	โถง	ชัน้	1 
อาคารประสานมิตร

วนัเชิดชเูกียรต ิมห�วิทย�ลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการวันเชิดชูเกียรติ	 มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ	 ประจ�าปีการศกึษา	 2558	 เพือ่เสรมิสร้างก�าลงัใจให้แก่นสิิต 
ทีท่�ากจิกรรมด้วยความเสยีสละ	 ทุม่เทแรงกายแรงใจในการสร้างคณุประโยชน์ 
และชื่อเสียงเพื่อมหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	 2559	ณ	 อาคารวิจัย 
และการศึกษาต่อเนื่อง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ปฐมนเิทศบคุล�กรมห�วทิย�ลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒจัดโครงการปฐมนิเทศบคุลากรมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ	(ระยะที	่2)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	เมือ่วันท่ี	2	-	4 
พฤษภาคม	พ.ศ.	2559	ณ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	และภเูขางาม	รสีอร์ท 
	จังหวัดนครนายก

สัมมน�วิช�ก�รน�น�ช�ติ The 3
rd
 International Seminar 

“Social Innovation for Social Enterprise”

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ	The	3rd  
International	 Seminar	“Social	 Innovation	 for	 Social	 Enterprise” 
เพ่ือเป็นเวทีน�าเสนอ	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ความคิด	 และมุมมองด้าน 
“Social	 Innovation	 for	 Social	 Enterprise”	 เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม 
2559	ณ	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ 
สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน 
แทนพระองค์พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ	ประจ�าปีการศกึษา	2557	ณ	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
อ�าเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 เมื่อวันที่	 8	 มิถุนายน	 2559	 มีบัณฑิต 
ส�าเรจ็การศกึษาทัง้สิน้	4,809	คน	ระดบัปริญญาเอก	59	คน	ปรญิญาโท	423	คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	7	คน	และปริญญาตรี	4,319	คน	
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ก�รประชมุวชิ�ก�รระดบัช�ตว่ิ�ด้วยก�รศกึษ�พิเศษ ครัง้ที ่6

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วย 
การศึกษาพิเศษ	 ครั้งที่	 6	 “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษ 
ที	่21	:	เรียนให้เป็นสุข	สนุกกับการเรียน”	เมื่อวันที่	23	-	24	มิถุนายน	2559	 
ณ	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยาม- 
บรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

มหกรรมศลิปะดนตรีและก�รแสดง คร้ังที ่6

	 มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	สถาบัน 
วัฒนธรรมและศิลปะ	 จัดโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	 การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ	 และมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง	 ครั้งที่	 6	 “CULTURE 
AND	ARTS	FESTIVAL	2016” มสีถาบนัการศกึษาและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
จากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม	อาทิ	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	ออสเตรเลีย 
อิตาลี	เป็นต้น	เมื่อวันที่	29	-	30	มิถุนายน	2559	ณ	หอดนตรีและการแสดง 
อโศกมนตรี	 1	 อาคารนวัตกรรม	 ศ.ดร.สาโรช	 บัวศรี	 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

วันอ�ส�ฬหบูช�

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีท�าบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
และสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ	 เมื่อวันท่ี	 15	 กรกฎาคม	 2559	 
ณ	บรเิวณหน้าอาคารประสานมติร	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร 

ถว�ยพระพรสมเดจ็พระน�งเจ้�สริิกิติ ์พระบรมร�ชินนี�ถ 

เฉลมิพระชนมพรรษ� 7 รอบ 12 สิงห�คม 2559

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2559	 
ณ	 อาคารนวัตกรรม	 :	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศรี	 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

มศว วิช�ก�ร 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดการประชุม	มศว	วิชาการ	ภายใต้หัวข้อ 
“การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู ่อนาคตการศึกษาไทย”	 เมื่อวันที่	 27 
กรกฎาคม	 2559	ณ	 อาคารนวัตกรรม	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศร	ี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร
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มอบโล่ร�งวลัเชิดชเูกียรตนิกัวจัิยทีส่ร้�งชือ่เสยีง

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีมอบโล ่รางวัลเชิดชู เกียรติ 
นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง	ในงาน	มศว	วิจัย	ครั้งที่	9	เมื่อวันที่	28	-	29	กรกฎาคม 
2559	 ณ	 อาคารนวัตกรรม	 ศาสตราจารย	์ ดร.สาโรช	 บัวศรี	 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่�ยเสริมสร้�งอัตลักษณ์นิสิต 

ปีก�รศึกษ� 2559

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	จัดการ 
ปฐมนิเทศ	 ต้อนรับนิสิตใหม่	 และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต	 ปีการศึกษา	 
2559	เมื่อวันที่	8	-	11	สิงหาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์	จังหวัดนครนายก	

วนัศ�สตร�จ�รย์ ดร.ส�โรช บวัศรี

	 เนื่องในโอกาส	 100	 ปี	 ชาตกาล	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยคณะศึกษาศาสตร์จัดพิธีสักการะ 
และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย	์ ดร.สาโรช	 บัวศรี	 เมื่อวันที่	 16 
กันยายน	2559	

วันไหว้ครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยกองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การนิสิต 
จัดงานวันไหว้ครู	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันที่	 8	 กันยายน	 2559	 
ณ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 องครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 เพื่อให้นิสิต 
ได้แสดงความเคารพ	นอบน้อม	ความกตัญญูรู้คุณต่อครู	อาจารย์	

ง�นแสดงกตเวทติ�จิตแด่ผูเ้กษยีณอ�ยรุ�ชก�ร ประจำ�ปี 2559

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู ้เกษียณ 
อายุราชการ	ประจ�าปี	2559	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร 
รองศาสตราจารย์	 ดร.สมชาย	 สนัติวัฒนกลุ	 อธกิารบดมีหาวิทยาลยัศรนีครนิ- 
ทรวิโรฒ	 เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงกตเวทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ 
ผู้เกษียณอายุราชการ




