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สนองนโยบายรัฐ

ส่วนกลางด�าเนินการเอง

โครงการยกระดับหมู่บ้านสร้างสรรค์ อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ปีที่ 2

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Research and 
development center for Medical equipment design) เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และซ่อมบ�ารุง
รักษาเครื่องมือแพทย์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบต�าบลหนองหมากฝ้าย  
อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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123รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ

	 การท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะเป็นพันธกิจหลักที่ส�าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดย 
ให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบสาน	สร้างสรรค์	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเป็นสมบัติของประเทศชาติ เพื่อให ้ เ กิดการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมและศิลปะ	
มหาวิทยาลัยมุ่งให้คณาจารย์	 บุคลากร	 และนิสิตเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงานก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงาม	การบูรณาการงานด้านท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต	 การร่วมมือกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูวัฒนธรรม
และศิลปะ	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะต่อสาธารณชน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ	ทั้งสิ้น	140		โครงการ

ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

1 โครงการงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 โครงการคณะกายภาพบ�าบัดร่วมปีใหม่สายสัมพันธ์	มศว	2561 คณะกายภาพบ�าบัด

3 โครงการคณะกายภาพบ�าบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์:	ประเพณีไทย	
สืบสานวันสงกรานต์	ประจ�าปี	2561

คณะกายภาพบ�าบัด

4 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	ประจ�าปี	2561 คณะกายภาพบ�าบัด

5 โครงการส�านึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561 คณะกายภาพบ�าบัด

6 โครงการพิธีท�าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบ�าบัด	 
ประจ�าปี	2561

คณะกายภาพบ�าบัด

7 โครงการค่ายคุณธรรมน�าชีวิต	ประจ�าปี	2561 คณะกายภาพบ�าบัด

8 โครงการเส้ือกาวน์คุณธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

9 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะทันตแพทยศาสตร์

10 โครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

11 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรกับการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

12 โครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	 
ประจ�าปี	2561

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

13 โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

14 โครงการกตัญญูคารวะ	สืบสานวัฒนธรรมองค์กร	(ไหว้ครู) คณะพยาบาลศาสตร์

15 โครงการปฏิบัติธรรมน�าสุข คณะพยาบาลศาสตร์

16 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต	คณะพลศึกษา	2560 คณะพลศึกษา

17 ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
ของไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2560

คณะพลศึกษา

18 โครงการส ่งเสริมจริยธรรมและความกตัญญูต ่ออาจารย ์ ใหญ ่ผู ้มีพระคุณ 
ของนิสิตแพทย์	และนิสิตทันตแพทย์	(พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่)

คณะแพทยศาสตร์

19 โครงการส ่งเสริมจริยธรรมและความกตัญญูต ่ออาจารย ์ ใหญ ่ผู ้มีพระคุณ 
ของนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์	(ท�าบุญเลี้ยงพระรับอาจารย์ใหญ่)

คณะแพทยศาสตร์
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ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

20 ท�าบุญวันพ่อแห่งชาติ คณะเภสัชศาสตร์

21 ท�าบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

22 ท�าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์

23 สรงน�้าพระวันสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์

24 ถวายเทียนพรรษา คณะเภสัชศาสตร์

25 ไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์

26 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	“งานวันสถาปนาคณะมนษุยศาสตร์	ครบรอบ	43	ปี” คณะมนุษยศาสตร์

27 โครงการนิสิตจิตวิทยาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม	 คณะมนุษยศาสตร์

28 โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมส�าหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์

29 โครงการธรรมะสวัสดี	พักกายพักใจ	ฝึกสมาธิ	ด้วยการปฏิบัติธรรม คณะมนุษยศาสตร์

30 โครงการศึกษาภูมิปัญญาพุทธธรรมและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์

31 โครงการคิดวิเคราะห์	แยกแยะ	แลวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

32 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส

คณะมนุษยศาสตร์

33 โครงการบริการวิชาการเพื่อวิชาการพัฒนาการอ่านแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
(โรงเรียนหนองแซงวิทยา	อ�าเภอหนองแซง	จังหวัดสระบุรี)

คณะมนุษยศาสตร์

34 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

35 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้	วัฒนธรรมในสังคมนานาชาตินิสิต	ปี	1 คณะมนุษยศาสตร์

36 โครงการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเชิงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

37 แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม	สังคมศาสตร์	ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ คณะมนุษยศาสตร์

38 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและไทยศึกษาในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

คณะมนุษยศาสตร์

39 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัท	 ซัมซุง	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	
พ.ศ.	2561

คณะมนุษยศาสตร์

40 โครงการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

41 โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ	ปีการศึกษา	2560

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

42 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์	ปีการศึกษา	2560 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

43 โครงการวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	 
ก้าวสู่ปีท่ี	7

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

44 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา	ปีการศึกษา	2560 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

45 โครงการไหว้ครู	คณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2561 คณะวิทยาศาสตร์

46 โครงการรดน�้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561 คณะวิทยาศาสตร์

47 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	เรื่อง	“ชิมขนม	ชมดอกไม้” คณะวิทยาศาสตร์

48 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

49 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการย่อยที่	1	โครงการถวายเทียน
พรรษา	ประจ�าปีการศึกษา	2560

คณะวิทยาศาสตร์
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ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

50 โครงการส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	2561 คณะวิทยาศาสตร์

51 โครงการวันเกษียณอายุราชการ	คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

52 งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	ครบรอบ	25	ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

53 โครงการศิลปวัฒนธรรม	หัตถศิลบ์จากดิน	กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ	บ้านเลขที่มีศิลป์	 
และ	ลายบุปผาบนแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

54 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และวัฒนธรรม	“ศิลปวัฒนธรรมกับวิศวกรรมศาสตร ์
	มศว”และกิจกรรมรดน�้าขอพรอาจารย์	ผู้อาวุโส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

55 โครงการไหว้ครู	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์

56 โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	ระยะที่	1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

57 โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	ระยะที่	2	หัวข้อ	เอกลักษณ์ประจ�าถิ่น	สืบศิลป์ 
แผ่นดินไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

58 โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา คณะศิลปกรรมศาสตร์

59 โครงการเครือข่ายศิลปกรรม:	 มหกรรมศิลปะ	 การออกแบบดนตรีและศิลปะ
การแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

60 โครงการอุทยานประสานมิตรสังคีตภิรมย์	(ดนตรีปรีดิ์เปรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์

61 โครงการสวนดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

62 โครงการจัดอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	“แนวทางการวิจัย 
มานุษยดุริยางควิทยาและวิจัยเชิงสร้างสรรค์ดนตรีสู่ยุคไทยแลนด์	4.0”

คณะศิลปกรรมศาสตร์

63 โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ	2561	(ระยะที่	1) คณะศิลปกรรมศาสตร์

64 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	ครั้งที่	2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

65 โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา คณะศิลปกรรมศาสตร์

66 โครงการขับร้องประสานเสียง	Christmas	carols	ครั้งที่	4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

67 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์	ประจ�าปีการศึกษา	2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์

68 โครงการเผยแพร่ศิลปกรรมและการออกแบบ	หัวข้อ	“หัวใจไทย	ส�านึกไทย”	 
ครั้งที่	9

คณะศิลปกรรมศาสตร์

69 โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์:	 
จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

70 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมไทย	2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

71 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ	์ 
ประจ�าปีการศึกษา	2560

คณะศิลปกรรมศาสตร

72 โครงการความร่วมมือทางดนตรีกาเมลันชวา	ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย	ในงาน	 
International	Gamelan	Festival	2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์

73 โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์:	ศิลปะบ�าบัด คณะศิลปกรรมศาสตร์

74 โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม	ครั้งที่	17 คณะศิลปกรรมศาสตร์

75 โครงการสืบสานภูมิปัญญาศิลปะไทย:	การศึกษาสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการ
ออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

76 โครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์

77 โครงการปลูกจิตส�านึกวัฒนธรรมกตัญญุตา:	ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

78 โครงการวันศาสตราจารย์	ดร.สาโรช		บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์
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ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

20 ท�าบุญวันพ่อแห่งชาติ คณะเภสัชศาสตร์

21 ท�าบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

22 ท�าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์

23 สรงน�้าพระวันสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์

24 ถวายเทียนพรรษา คณะเภสัชศาสตร์

25 ไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์

26 โครงการส่งเสริมศลิปวฒันธรรม	“งานวนัสถาปนาคณะมนษุยศาสตร์	ครบรอบ	43	ปี” คณะมนุษยศาสตร์

27 โครงการนิสิตจิตวิทยาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม	 คณะมนุษยศาสตร์

28 โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมส�าหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์

29 โครงการธรรมะสวัสดี	พักกายพักใจ	ฝึกสมาธิ	ด้วยการปฏิบัติธรรม คณะมนุษยศาสตร์

30 โครงการศึกษาภูมิปัญญาพุทธธรรมและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์

31 โครงการคิดวิเคราะห์	แยกแยะ	แลวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

32 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส

คณะมนุษยศาสตร์

33 โครงการบริการวิชาการเพื่อวิชาการพัฒนาการอ่านแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
(โรงเรียนหนองแซงวิทยา	อ�าเภอหนองแซง	จังหวัดสระบุรี)

คณะมนุษยศาสตร์

34 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

35 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้	วัฒนธรรมในสังคมนานาชาตินิสิต	ปี	1 คณะมนุษยศาสตร์

36 โครงการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเชิงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

37 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม	สังคมศาสตร์	ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ คณะมนุษยศาสตร์

38 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและไทยศึกษาในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

คณะมนุษยศาสตร์

39 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัท	 ซัมซุง	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	
พ.ศ.	2561

คณะมนุษยศาสตร์

40 โครงการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์	 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

41 โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	ปีการศึกษา	2560

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

42 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์	ปีการศึกษา	2560 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

43 โครงการวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	 
ก้าวสู่ปีที่	7

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

44 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา	ปีการศึกษา	2560 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

45 โครงการไหว้ครู	คณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2561 คณะวิทยาศาสตร์

46 โครงการรดน�้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561 คณะวิทยาศาสตร์

47 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	เรื่อง	“ชิมขนม	ชมดอกไม้” คณะวิทยาศาสตร์

48 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

49 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการย่อยที่	1	โครงการถวายเทียน
พรรษา	ประจ�าปีการศึกษา	2560

คณะวิทยาศาสตร์
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50 โครงการส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	2561 คณะวิทยาศาสตร์

51 โครงการวันเกษียณอายุราชการ	คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

52 งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	ครบรอบ	25	ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

53 โครงการศิลปวัฒนธรรม	หัตถศิลบ์จากดิน	กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ	บ้านเลขที่มีศิลป์	 
และ	ลายบุปผาบนแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

54 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และวัฒนธรรม	“ศิลปวัฒนธรรมกับวิศวกรรมศาสตร ์
	มศว”และกิจกรรมรดน�้าขอพรอาจารย์	ผู้อาวุโส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

55 โครงการไหว้ครู	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์

56 โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	ระยะท่ี	1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

57 โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	ระยะที่	2	หัวข้อ	เอกลักษณ์ประจ�าถิ่น	สืบศิลป์ 
แผ่นดินไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

58 โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา คณะศิลปกรรมศาสตร์

59 โครงการเครือข่ายศิลปกรรม:	 มหกรรมศิลปะ	 การออกแบบดนตรีและศิลปะ
การแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

60 โครงการอุทยานประสานมิตรสังคีตภิรมย์	(ดนตรีปรีดิ์เปรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์

61 โครงการสวนดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

62 โครงการจัดอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	“แนวทางการวิจัย 
มานุษยดุริยางควิทยาและวิจัยเชิงสร้างสรรค์ดนตรีสู่ยุคไทยแลนด์	4.0”

คณะศิลปกรรมศาสตร์

63 โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ	2561	(ระยะที่	1) คณะศิลปกรรมศาสตร์

64 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม	ครั้งที่	2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

65 โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา คณะศิลปกรรมศาสตร์

66 โครงการขับร้องประสานเสียง	Christmas	carols	ครั้งที่	4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

67 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์	ประจ�าปีการศึกษา	2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์

68 โครงการเผยแพร่ศิลปกรรมและการออกแบบ	หัวข้อ	“หัวใจไทย	ส�านึกไทย”	 
ครั้งที่	9

คณะศิลปกรรมศาสตร์

69 โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์:	 
จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

70 โครงการศิลปะสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมไทย	2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

71 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์	 
ประจ�าปีการศึกษา	2560

คณะศิลปกรรมศาสตร

72 โครงการความร่วมมือทางดนตรีกาเมลันชวา	ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย	ในงาน	 
International	Gamelan	Festival	2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์

73 โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์:	ศิลปะบ�าบัด คณะศิลปกรรมศาสตร์

74 โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม	ครั้งที่	17 คณะศิลปกรรมศาสตร์

75 โครงการสืบสานภูมิปัญญาศิลปะไทย:	การศึกษาสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการ
ออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

76 โครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์

77 โครงการปลูกจิตส�านึกวัฒนธรรมกตัญญุตา:	ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

78 โครงการวันศาสตราจารย์	ดร.สาโรช		บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์
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79 ส่งเสริมกิจกรรม	ชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

คณะเศรษฐศาสตร์

80 วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์และพิธีไหว้ครูเศรษฐศาสตร์	 ประจ�าปีการศึกษา	
2560

คณะเศรษฐศาสตร์

81 โครงการแสดงความยินดีต่อบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

82 โครงการสรงน�้าพระ	รดน�้าผู้ใหญ่	ขอพรอวยชัยวัฒนธรรมไทยเบิกบาน คณะเศรษฐศาสตร์

83 โครงการน�านิสิตแลกเปล่ียนศึกษาดูงาน	ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี คณะเศรษฐศาสตร์

84 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	กิจกรรม:	ความรู้
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

คณะสังคมศาสตร์

85 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	 กิจกรรม:	 อาเซียนสัญจร:	
ศิลปะและวิถีชีวิตชุมชนอาเซียน

คณะสังคมศาสตร์

86 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	กิจกรรม:	สืบสาน
วัฒนธรรมไทยสังคมศาสตร์สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

คณะสังคมศาสตร์

87 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	กิจกรรม:	สืบสาน
วัฒนธรรมไทย:	กิจกรรมถวายเทียน

คณะสังคมศาสตร์

88 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์

89 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	 
บูรณะโบราณสถาน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะสังคมศาสตร์

90 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

91 โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ:	 
รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

92 โครงการวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย	43	ปี	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

93 โครงการจัดท�าแผนสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

94 โครงการนิทรรศการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมวันลอย
กระทง	ลอยกระทงสานงานศิลป์	ศรีนครินทร์	ถิ่นวัฒนธรรม	งานวัด	4	ภาค	 
ณ	ลานเล่นล้อ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

95 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและ
ศิลปะ	–	ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย	ณ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
ศาลายา	จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

96 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมกรณีศึกษาดูงาน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรม	ณ	จังหวัดราชบุร	ี

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

97 โครงการนิทรรศการสืบสานความเป็นไทย	เนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม	โครงการวันเด็กประจ�าปี	2561	-	สืบสานวัฒนธรรม:	เด็กรุ่นใหม่
ก้าวทันนวัตกรรม–ส่ือสารสังคมไทย	4.0	ณ	อาคารกีฬา	1	ศูนย์กีฬาสิรินธร	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อ�าเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

98 โครงการนิทรรศการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรม	COSCI	Band	
ณ	ลานเล่นล้อ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม
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99 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	อาคารวิจัยและ 
การศึกษาต่อเนื่องฯ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และโรงแรมอวานี	เอเทรี่ยม	
บางกอก	(AVANI	ATRIUM	BANGKOK)

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

100 โครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้านศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

101 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรม 
การแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส�าคัญต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย  
ประจ�าปีงบประมาณ	2561

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

102 โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	7:	ภายใต้กิจกรรมรณรงค์
นวัตกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส�าคัญต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

103 โครงการศึกษาภาคสนามเส้นทางบังคับ	 เส้นทางที่	 1	 พระบรมมหาราชวังและ
วัดส�าคัญในกรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน

104 โครงการสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน

105 โครงการด้วยรัก	และศรัทธา	บูชา	ครู	อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน

106 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้สู ่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

107 เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคมสู่สัมมาชีพ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

108 Loy	Kra	tong	festival	2017 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

109 กิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในวันส�าคัญ	สืบสาน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	
พ.ศ.	2561

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

110 กิจกรรมวันสงกรานต์	2561	รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์	2561	 
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

111 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

112 กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ปีที่	69	กิจกรรมการเผยแพร่

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

113 กิจกรรมท�านุบ�ารงศิลปวัฒนธรรมไทยของสถาบนวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกับ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

114 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	“ธรรมะสร้างรอยยิ้ม”	ประจ�าปีการศึกษา	
2560

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

115 โครงการวันไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	2561 สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

116 โครงการร�าลึกสุนทรภู่และวันภาษาไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2561 สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

117 โครงการค่ายพุทธบุตร	 “เยาวชนคนดี	 ศรีสาธิต”	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	
ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	1

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

118 โครงการค่ายพุทธบุตร	 “เยาวชนคนดี	 ศรีสาธิต”	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	
ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	4

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

119 โครงการหล่อและถวายเทียนพรรษา	 สืบสานความเป็นไทย	 ประจ�าปีการศึกษา	
2561

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

120 กิจกรรมธรรมะสร้างสุข สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

121 โครงการวันลอยกระทงสานงานศิลป์	แดนดินถ่ินวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

122 โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์	ปี	2561 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

123 โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

79 ส่งเสริมกิจกรรม	ชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

คณะเศรษฐศาสตร์

80 วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์และพิธีไหว้ครูเศรษฐศาสตร์	 ประจ�าปีการศึกษา	
2560

คณะเศรษฐศาสตร์

81 โครงการแสดงความยินดีต่อบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

82 โครงการสรงน�้าพระ	รดน�้าผู้ใหญ่	ขอพรอวยชัยวัฒนธรรมไทยเบิกบาน คณะเศรษฐศาสตร์

83 โครงการน�านิสิตแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน	ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี คณะเศรษฐศาสตร์

84 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	กิจกรรม:	ความรู้
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

คณะสังคมศาสตร์

85 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	 กิจกรรม:	 อาเซียนสัญจร:	
ศิลปะและวิถีชีวิตชุมชนอาเซียน

คณะสังคมศาสตร์

86 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	กิจกรรม:	สืบสาน
วัฒนธรรมไทยสังคมศาสตร์สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

คณะสังคมศาสตร์

87 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์	กิจกรรม:	สืบสาน
วัฒนธรรมไทย:	กิจกรรมถวายเทียน

คณะสังคมศาสตร์

88 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์

89 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	 
บูรณะโบราณสถาน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะสังคมศาสตร์

90 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

91 โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ:	 
รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

92 โครงการวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย	43	ปี	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

93 โครงการจัดท�าแผนสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

94 โครงการนิทรรศการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมวันลอย
กระทง	ลอยกระทงสานงานศิลป์	ศรีนครินทร์	ถิ่นวัฒนธรรม	งานวัด	4	ภาค	 
ณ	ลานเล่นล้อ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

95 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและ
ศิลปะ	–	ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย	ณ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
ศาลายา	จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

96 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมกรณีศึกษาดูงาน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรม	ณ	จังหวัดราชบุร	ี

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

97 โครงการนิทรรศการสืบสานความเป็นไทย	เนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม	โครงการวันเด็กประจ�าปี	2561	-	สืบสานวัฒนธรรม:	เด็กรุ่นใหม่
ก้าวทันนวัตกรรม–สื่อสารสังคมไทย	4.0	ณ	อาคารกีฬา	1	ศูนย์กีฬาสิรินธร	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อ�าเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

98 โครงการนิทรรศการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรม	COSCI	Band	
ณ	ลานเล่นล้อ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม
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127รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

99 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	อาคารวิจัยและ 
การศึกษาต่อเนื่องฯ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และโรงแรมอวานี	เอเทรี่ยม	
บางกอก	(AVANI	ATRIUM	BANGKOK)

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

100 โครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้านศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

101 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรม 
การแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส�าคัญต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย  
ประจ�าปีงบประมาณ	2561

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

102 โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	7:	ภายใต้กิจกรรมรณรงค์
นวัตกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส�าคัญต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

103 โครงการศึกษาภาคสนามเส้นทางบังคับ	 เส้นทางที่	 1	 พระบรมมหาราชวังและ
วัดส�าคัญในกรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน

104 โครงการสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน

105 โครงการด้วยรัก	และศรัทธา	บูชา	ครู	อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน

106 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้สู่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

107 เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคมสู่สัมมาชีพ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

108 Loy	Kra	tong	festival	2017 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

109 กิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในวันส�าคัญ	สืบสาน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	
พ.ศ.	2561

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

110 กิจกรรมวันสงกรานต์	2561	รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์	2561	 
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

111 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

112 กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ปีที่	69	กิจกรรมการเผยแพร่

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

113 กิจกรรมท�านุบ�ารงศิลปวัฒนธรรมไทยของสถาบนวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกับ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

114 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	“ธรรมะสร้างรอยยิ้ม”	ประจ�าปีการศึกษา	
2560

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

115 โครงการวันไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	2561 สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

116 โครงการร�าลึกสุนทรภู่และวันภาษาไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2561 สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

117 โครงการค่ายพุทธบุตร	 “เยาวชนคนดี	 ศรีสาธิต”	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	
ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	1

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

118 โครงการค่ายพุทธบุตร	 “เยาวชนคนดี	 ศรีสาธิต”	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	
ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	4

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

119 โครงการหล่อและถวายเทียนพรรษา	 สืบสานความเป็นไทย	 ประจ�าปีการศึกษา	
2561

สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

120 กิจกรรมธรรมะสร้างสุข สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

121 โครงการวันลอยกระทงสานงานศิลป์	แดนดินถ่ินวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

122 โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์	ปี	2561 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

123 โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

124 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน	ต.หนองแสง	อ.องครักษ์	จ.นครนายก สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

125 โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	7 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

126 โครงการวันมาฆบูชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

127 โครงการวันวิสาขบูชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

128 โครงการวันอาสาฬหบูชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

129 วันคล้ายวันสถาปนาส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	ครบรอบ	57	ปี ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

130 กิจกรรมนุ่งผ้าไทย	สืบสานภูมิปัญญาไทย	ครั้งที่	6 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู	้			

131 โครงการวันสถาปนาส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้	ครบรอบ	7	ปี ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู	้			

132 กิจกรรมอนุรักษ์อาหารไทยส่ีภาค ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู	้			

133 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป	(มศว	111,	256)

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู	้			

134 กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู	้			

135 1	ทศวรรษ	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

136 สายสัมพันธ์วันกีฬาปัญญาชล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

137 วันสงกรานต์	ข้าวหม้อแกงหม้อ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

138 พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล ้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

139 วันเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

140 วันแม่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน
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129รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.  โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีไทย

2.  โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในระดับชาติและนานาชาติ

ภาพกิจกรรมการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ

นิสิตตัวแทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้า
วัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จัดโครงการเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน 
เพื่อพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคมสู่สัมมาชีพ

การแสดงเผยแพร่และแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมเครือข่ายจาก
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ

รณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันส�าคัญ

โครงการอุทยานประสานมิตรสังคีตภิรมย์ดนตรีปรีดิ์เปรม

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะและเครือข่ายด้านศลิปะและวฒันธรรม 
มศว จดัโครงการวนัลอยกระทง สานงานศลิป์ แดนดนิถิน่วฒันธรรม
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ล�าดับ รายชื่อโครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีด�าเนินการ

124 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน	ต.หนองแสง	อ.องครักษ์	จ.นครนายก สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

125 โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	7 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

126 โครงการวันมาฆบูชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

127 โครงการวันวิสาขบูชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

128 โครงการวันอาสาฬหบูชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

129 วันคล้ายวันสถาปนาส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	ครบรอบ	57	ปี ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

130 กิจกรรมนุ่งผ้าไทย	สืบสานภูมิปัญญาไทย	ครั้งที่	6 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้				

131 โครงการวันสถาปนาส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้	ครบรอบ	7	ปี ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้				

132 กิจกรรมอนุรักษ์อาหารไทยสี่ภาค ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้				

133 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป	(มศว	111,	256)

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้				

134 กิจกรรมข่าวศาสตร์-งานศิลป์	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้				

135 1	ทศวรรษ	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

136 สายสัมพันธ์วันกีฬาปัญญาชล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

137 วันสงกรานต์	ข้าวหม้อแกงหม้อ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

138 พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล ้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

139 วันเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

140 วันแม่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน
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1.  โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีไทย

2.  โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในระดับชาติและนานาชาติ

ภาพกิจกรรมการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ

นิสิตตัวแทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้า
วัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จัดโครงการเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน 
เพื่อพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคมสู่สัมมาชีพ

การแสดงเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเครือข่ายจาก
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ

รณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันส�าคัญ

โครงการอุทยานประสานมิตรสังคีตภิรมย์ดนตรีปรีดิ์เปรม

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะและเครือข่ายด้านศลิปะและวฒันธรรม 
มศว จดัโครงการวนัลอยกระทง สานงานศลิป์ แดนดนิถิน่วฒันธรรม
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กจิกรรมการแสดงโขนในวนัภาษาไทยแห่งชาต ิ โรงเรยีนสาธิต มศว  
ประสานมิตร ฝ่ายประถม

ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม  และ การแสดงนาฏศลิป์ไทยเพือ่แลกเปลีย่นวฒันธรรม
ตามความร่วมมอืด้านศลิปวฒันธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการสวนดนตรีเพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงดนตรีไทยของคณะศิลปกรรมศาสตร์
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โครงการวนัมาฆบูชาปี 2561

โครงการวนัวสิาขบูชาปี 2561
บุคลากรร่วมท�าบุญตักบาตรในกิจกรรมวันส�าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา

กจิกรรมเยยีวยาใจด้วยธรรมของศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภกิขุ
ชลประทาน

โครงการธรรมสร้างรอยยิม้เพ่ือส่งเสรมิกจิกรรมพระพุทธศาสนา
แก่เยาวชนของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  โครงการด้านวัฒนธรรมกับศาสนา
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กจิกรรมการแสดงโขนในวนัภาษาไทยแห่งชาต ิ โรงเรยีนสาธิต มศว  
ประสานมิตร ฝ่ายประถม

ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม  และ การแสดงนาฏศลิป์ไทยเพือ่แลกเปลีย่นวฒันธรรม
ตามความร่วมมอืด้านศลิปวฒันธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการสวนดนตรีเพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงดนตรีไทยของคณะศิลปกรรมศาสตร์
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โครงการวนัมาฆบชูาปี 2561

โครงการวันวสิาขบชูาปี 2561
บุคลากรร่วมท�าบุญตักบาตรในกิจกรรมวันส�าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา

กจิกรรมเยยีวยาใจด้วยธรรมของศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภกิขุ
ชลประทาน

โครงการธรรมสร้างรอยยิม้เพ่ือส่งเสรมิกจิกรรมพระพทุธศาสนา
แก่เยาวชนของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  โครงการด้านวัฒนธรรมกับศาสนา
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โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์

4.  โครงการแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมงาน 5 ธันวา ธ ผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน

p123-132_10 ����������������������������.indd   132 10/22/2562 BE   3:43 PM

การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
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