
 การทำานุบำารงุวฒันธรรมและศิลปะ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความส�าคัญ

กับการด�าเนินงานตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	 โดยก�าหนดให้สถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ	หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวโิรฒ	เป็นหน่วยงานกลางร่วมกบัคณะกรรมการ 

เครอืข่ายท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั 

ทีม่ตีวัแทนจากส่วนงานต่างๆ	เป็นกรรมการ	ร่วมด�าเนนิงาน 

ในรูปแบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การด�าเนินงานพันธกิจด้านการ 

ท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะร่วมกัน	ในปีงบประมาณ 

2562	 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์สืบสาน

และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	โดยมุ่งเน้นด้าน 

การสนับสนุน	ส่งเสริมให้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ 

ศิลปะเข้าถึงประชาคม	 มศว	 และเกิดความร่วมมือกับ 

องค์กรวัฒนธรรมระดับอาเซียนและนานาชาติมากขึ้น 

ในปีงบประมาณ	2562	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมด้านวฒันธรรม 

และศลิปะส่วนกลางของมหาวทิยาลยัจ�านวน	 12,784	 คน 

อาทิ	 โครงการลอยกระทง	 สานงานศิลป์	 แดนดินถิ่น 

วัฒนธรรม	 มีการแสดงศิลปะการแสดงจากสาธารณรัฐ

อนิโดนเีซยี	 และกจิกรรมถวายพระพรชัยมงคล	 เนือ่งใน 

วโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร 

โดยมี ตัวแทนจากองค ์กรวัฒนธรรมสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ร่วมกิจกรรมการแสดงศิลป

วัฒนธรรมเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิละเป็นการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมร่วมกัน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีโครงการ

ที่ร่วมกับต่างประเทศ	 อาทิ	 กิจกรรมมหกรรมศิลปะ	

ดนตรีและการแสดง	 ซึ่งเป ็นหนึ่งกิจกรรมภายใต  ้

โครงการเครือข่ายศิลปกรรมวัฒนธรรมการอบรม 

เชิงปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์	ที่ร่วมกับกลุ่ม 

ประเทศอาเซียนและนานาชาติต่างๆ	เช่น	อินโดนีเซีย	

เกาหลใีต้	อนิเดยี	และประเทศต่างๆ	รวมกว่า	10	ประเทศ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรมผ่านศิลปะ 

การแสดงท้องถิ่นของชาติต่างๆ	ซึ่งได้รับการตอบรับ 

เป็นอย่างดี	

โครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ แดนดินถ่ินวฒันธรรม
ณ บรเิวณสนามฟุตบอล และลานเล่นล้อ

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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กิจกรรมรำาวงย้อนยุค และสระจำาลองในโครงการลอยกระทง
สานงานศิลป์ แดนดินถ่ินวฒันธรรม

ณ บรเิวณสนามฟุตบอล และลานเล่นล้อ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ตัวแทนนิสิตจากคณะต่างๆ รว่มกิจกรรมเรยีนรู้
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมในโครงการ

ปลูกต้นกล้าวฒันธรรม ณ จังหวดัภูเก็ต และจังหวดัสุราษฎรธ์านี

	 จากการมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์	 สืบสาน	และสร้างสรรค์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะแล้ว	มหาวิทยาลัย

ยังด�าเนินงานกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาเพ่ือให้ประชาคม	 มศว	 ได้ร่วมท�าบุญตักบาตร	 และน�าแนวค�าสอน

ของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตจากกิจกรรมธรรมเทศนาในพิธีดังกล่าว	 เช่น	

กิจกรรมวันวิสาขบูชาได้นิมนต์พระราชธรรมนิเทศ	(พระพยอม	กัลยาโณ	)	มาเทศนาธรรมแก่ประชาคม	มศว	
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กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนีิ

ประชาคม มศว รว่มกิจกรรมทำาบุญใส่บาตรเน่ืองในวนัสำาคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย

ประชาคม มศว รว่มทำาบุญในวนัประเพณีสงกรานต์ รว่มรดน�าดำาหัวผู้บรหิาร
และคณาจารย์อาวุโสจากชมรมผู้สูงอายุ

	 นอกจากนี้	 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชน 

ชาวไทย	มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันส�าคัญที่เกี่ยวข้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น	อาทิ	กิจกรรมถวายพระพร

ชัยมงคล	 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดนิทรเทพยวรางกรู	 และกจิกรรมถวายพระพรชยัมงคล	 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เป็นต้น
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กิจกรรมวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วนัชาติและวนัพ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2561

กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 ในปีงบประมาณ	2562	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้านการท�านุบ�ารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ	ในมิติการเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ	โดยจัดการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ	The	6th	Social	Sciences,	Arts	and	Media	International	Conference	2019	

(SAMIC	2019)	ขึ้น	เมื่อวันที่	13–14	มิถุนายน	2562	ณ	อาคารนวัตกรรม	ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี	โดยมี

องค์กรการศึกษาและองค์กรด้านวัฒนธรรมและศิลปะร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการ	และร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดง	

มากกว่า	10	ประเทศ	อาทิ	สาธารณรัฐเกาหลี	สาธารณรัฐบัลแกเรีย	และสาธารณรัฐอินเดีย	เป็นต้น

	 จากการทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมหีนึง่พันธกจิส�าคญัคอื	การเป็นมหาวทิยาลัยรับใช้สังคม	มหาวทิยาลยั 

โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	 จึงจัดโครงการบริการวิชาการด้านการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ	 อาทิ	

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน	ต�าบลไทยพวน	อ�าเภอปากพลี	จังหวัดนครนายก	ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา	 และวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการเพื่อการ

เรียนรู้	โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมด�าเนินงาน	อาทิ	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียน	และปราชญ์ชุมชน	

โดยมีการบูรณาการการด�าเนินงานโครงการกับงานวิจัยเพ่ือให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพิ่มมากขึ้น	 ผลการด�าเนินงานส่งผลให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้	 และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนที่สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน	เนื่องจากชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการในทุกกระบวนการ

งานประชุมวชิาการนานาชาติ The 6th Social Sciences, Arts and Media International
Conference 2019 (SAMIC 2019) วนัท่ี 13–14 มิถุนายน 2562
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	 นอกจากการด�าเนินงานกิจกรรมโครงการด้านการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ	มหาวิทยาลัยยังให้ความ

ส�าคัญด้านการจัดเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมและศิลปะ	และประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยในระบบ

ออนไลน์	 รวมถึงมีการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยของบุคลากร	 โดยมอบหมายให้สถาบันวัฒนธรรม 

และศลิปะ	เป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนนิงานร่วมกบัเครอืข่ายการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมระดับมหาวทิยาลยั 

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน ตำาบลหนองแสง อำาเภอปากพลี จังหวดันครนายก

บุคลากร มศว แต่งกายด้วยผ้าไทยในวนัสำาคัญ

ภาพเวบ็ไซต์หอจดหมายเหตุเพ่ือสืบค้นรปูภาพ ข้อมูลประวติัศาสตร ์และกิจกรรม
ด้านศิลปวฒันธรรมท่ีผ่านมาของมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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	 จากการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังที่กล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้ผลการด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุง

วัฒนธรรมและศิลปะ	 ในปีงบประมาณ	 2562	 บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติการประจ�าปีของมหาวิทยาลัย 

โดยคณะกรรมการเครือข่ายท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยจะท�าการทบทวนแผนงานและ 

รูปแบบการด�าเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ	และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	

โดยมีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน

กิจกรรมสัมมนาสรปุผลการดำาเนินงานด้านการทำานุบำารงุศิลปะและวฒันธรรม
ระดับมหาวทิยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายชือ่โครงการทำานุบำารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีดำาเนินการ

1 โครงการงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ส่วนส่งเสริมและบริการ
การศึกษา	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2 โครงการคณะกายภาพบ�าบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์:
ประเพณีไทย	สืบสาน	วันสงกรานต์	ประจ�าปี	2562

คณะกายภาพบ�าบัด

3 โครงการท�าบุญถวายเทียนเข้าพรรษา	ประจ�าปี	2562 คณะกายภาพบ�าบัด

4 โครงการส�านึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ	ประจ�าปีงบประมาณ	2562 คณะกายภาพบ�าบัด

5 โครงการท�าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบ�าบัด
ประจ�าปี	2562

คณะกายภาพบ�าบัด

6 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

7 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะทันตแพทยศาสตร์

8 โครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจ�าปี	2562

คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

9 โครงการปลูกฝังจิตอาสาพัฒนาจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

10 โครงการปฏิบัติธรรมน�าสุขเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม	รับขวัญวันปีใหม่ไทย คณะพยาบาลศาสตร์

11 โครงการกตัญญูคารวะ	สืบสานวัฒนธรรมองค์กร	(ไหว้ครู) คณะพยาบาลศาสตร์

12 โครงการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	ครบรอบ	19	ปี คณะพยาบาลศาสตร์

13 โครงการศาสตร์และพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา

และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2561

คณะพลศึกษา

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ	

ทั้งสิ้น	139	โครงการ

ลำาดับ
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ลำาดับ รายชือ่โครงการทำานุบำารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีดำาเนินการ

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

คณะพลศึกษา

คณะพลศึกษา

15 โครงการท�าบุญตักบาตร																					 คณะพลศึกษา

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	1	

กิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท	รัชกาลที่	9

คณะแพทยศาสตร์

17 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา คณะแพทยศาสตร์

18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

“พิธีไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	2562”

คณะแพทยศาสตร์

19 โครงการท�าบุญสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์

20 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ

ของนิสิตแพทย์	และนิสิตทันตแพทย์	(งานท�าบุญเลี้ยงพระรับอาจารย์ใหญ่)

คณะแพทยศาสตร์

21 โครงการส่งเสริมจรยิธรรมและความกตัญญตู่ออาจารย์ใหญ่ผูม้พีระคณุของ

นิสิตแพทย์	และนิสิตทันตแพทย์	(งานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่)

คณะแพทยศาสตร์

22 โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ครบรอบ	34	ปี	ประจ�าปี	2562

คณะแพทยศาสตร์

23 โครงการท�าบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพ	รัชกาลที่	9 คณะเภสัชศาสตร์

24 โครงการท�าบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

25 โครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์

26 โครงการถวายเทียนพรรษา คณะเภสัชศาสตร์

27 โครงการวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

28 โครงการบริการวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

(โรงเรียนทัพพระยาพิทยา	อ�าเภอโคกสูง	จังหวัดสระแก้ว)

คณะมนุษยศาสตร์

29 โครงการคิดวิเคราะห์	แยกแยะ	และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

30 โครงการธรรมะสวัสดี	พักกาย	พักใจ	ฝึกสมาธิ	ด้วยการปฏิบัติธรรม คณะมนุษยศาสตร์

31 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์

32 โครงการศึกษาภูมิปัญญาพุทธธรรมและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์

33 โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมส�าหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์

34 โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามด้านการจัดการการท่องเที่ยว

แบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

35 โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ�าปีการศึกษา	2561

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

36 โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

37 โครงการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ลำาดับ รายชือ่โครงการทำานุบำารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีดำาเนินการ

38 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ	ก้าวสู่ปีที่	9

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

39 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา:	โครงการบริการ

วิชาการร่วมกับท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

40 โครงการไหว้ครู	ระลึกพระคุณครู	ปีการศึกษา	2562 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

41 โครงการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ	กิจกรรมที่	1

โครงการถวายเทียนพรรษา	ประจ�าปีการศึกษา	2561

คณะวิทยาศาสตร์

42 โครงการรดน�้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562 คณะวิทยาศาสตร์

43 โครงการวันเกษียณอายุราชการ	คณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปี	2562 คณะวิทยาศาสตร์

44 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

45 โครงการไหว้ครู	คณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2562 คณะวิทยาศาสตร์

46 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทย	“ลอยกระทง”	ประจ�าปี	2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์

47 โครงการศิลปวัฒนธรรม	“หัตถศิลป์จากดิน”	กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

“บ้านเลขที่มีศิลป์”	และ	“งานปั้นจากดิน”	ประจ�าปีการศึกษา	2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

48 โครงการไหว้ครู	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์

49 โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	ครั้งที่	5	(ระยะที่	1)	อบรมเชิงปฏิบัติการ	

หัวข้อ	นาฏศิลป์สร้างสรรค์:	กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยส�าหรับครู

และการแสดงศิลปวัฒนธรรม	4	ภาค

คณะศิลปกรรมศาสตร์

50 โครงการสวนศิลปะ	ลานวัฒนธรรม	ครั้งที่	5	(ระยะที่	2)	อบรมเชิงปฏิบัติการ	

หัวข้อ	นาฏศิลป์สร้างสรรค์:	กระบวนการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทย

และกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

51 โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา คณะศิลปกรรมศาสตร์

52 โครงการอุทยานประสานมิตรสังคีตภิรมย์	(ดนตรีปรีดิ์เปรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์

53 โครงการเครือข่ายศิลปกรรม:	มหกรรมศิลปะ	การออกแบบ	ดนตรี

และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

54 โครงการสวนดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

55 โครงการศึกษาศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม	ครั้งที่	3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

56 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์	ประจ�าปีการศึกษา	2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์

57 โครงการขับร้องประสานเสียง	Christmas	carols	ครั้งที่	5 คณะศิลปกรรมศาสตร์

58 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์

ประจ�าปีการศึกษา	2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์

59 โครงการสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีไทย	“ระนาดเอก” คณะศิลปกรรมศาสตร์

60 โครงการละครไทยเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

61 โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ลำาดับ รายชือ่โครงการทำานุบำารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ีดำาเนินการ

62 โครงการเผยแพร่ศิลปกรรมและการออกแบบ	หัวข้อ	“หัวใจไทย	ส�านึกไทย”	

ครั้งที่	10

คณะศิลปกรรมศาสตร์

63 โครงการอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	เรื่อง	“ขิมสาย” คณะศิลปกรรมศาสตร์

64 โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม	ครั้งที่	18 คณะศิลปกรรมศาสตร์

65 โครงการปลูกจิตส�านึกวัฒนธรรมกตัญญุตา:	ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

66 โครงการวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์	และวันศาสตราจารย์	ดร.สาโรช		บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์

67 พิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2561 คณะเศรษฐศาสตร์

68 วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์	ปีที่	10 คณะเศรษฐศาสตร์

69 โครงการเนื่องในวันส�าคัญทางเทศกาล	ได้แก่	กิจกรรมวันปีใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์

70 โครงการสรงน�้าพระ	รดน�้าผู้ใหญ่	ขอพรอวยชัย	วัฒนธรรมไทยเบิกบาน	 คณะเศรษฐศาสตร์

71 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	เผยแพร่การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	

การบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะสังคมศาสตร์

72 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย:	สังคมศาสตร์สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ คณะสังคมศาสตร์

73 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	ถวายเทียนพรรษา คณะสังคมศาสตร์

74 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมหลักสูตร	

กศ.บ.	สาขาวิชาสังคมศึกษา	(5	ปี)	กิจกรรมพิธีไหว้ครู“สังคมสิกขา

ปูชยาคุณาจารย์	และพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตศึกษา”

คณะสังคมศาสตร์

75 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมส�าหรับคณาจารย์และบุคลากร

สายปฏบิตักิาร	คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม	ประจ�าปีการศกึษา	2561	ครัง้ท่ี	1:

ตามรอยชีพจรถนนสายทองค�า	เชื่อมไมตรีวัฒนธรรมไทย	-	จีน

คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

76 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมส�าหรับคณาจารย์และบุคลากร

สายปฏบิตักิาร	คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม	ประจ�าปีการศกึษา	2561	ครัง้ท่ี	2:

เรียงร้อยเกร็ดความรู้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งราชอาณาจักรไทย

คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

77 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมส�าหรับคณาจารย์และบุคลากร

สายปฏบิตักิาร	คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม	ประจ�าปีการศกึษา	2561	ครัง้ท่ี	3:

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

78 โครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

79 โครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

80 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชั้นปีที่	1

คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

81 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการบริการวิชาการ

และศิลปวัฒนธรรม

คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

82 โครงการจริยธรรม คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม

83 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพการเงิน	ศึกษาดูงาน

นอกสถานที่และ	บูรณาการศิลปวัฒนธรรม

คณะบรหิารธรุกิจเพือ่สงัคม
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84 โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ:	รณรงค์

การแต่งกายผ้าไทย		บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

85 โครงการวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย		44		ปี	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

86 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต:	กิจกรรมกีฬามัลติสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

87 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต:	กิจกรรมหนังกลางแปลงและภาพยนตร์เสวนา วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

88 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรม

และศิลปะ	และประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

89 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมศึกษาดูงาน

เพื่อเสริมสร้าง	ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

90 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต:	กิจกรรมสื่อสารภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

91 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:

กิจกรรม	COSCI	BAND

วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

92 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

93 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมรณรงค์

นวัตกรรมการแต่งกาย	ด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส�าคัญต่างๆ

วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

94 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมสืบสาน

ความเป็นไทยเนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม:	วันลอยกระทง

วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

95 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมสืบสาน

ความเป็นไทยเนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม:	วันเด็ก

วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

96 โครงการศึกษาภาคสนามเส้นทางบังคับเส้นทางที่	1	พระบรมมหาราชวัง

และวัดส�าคัญในกรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

97 โครงการสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

98 โครงการด้วยรัก	และศรัทธา	บูชา	ครู	อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

99 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

100 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2562

กิจกรรมธรรมะสร้างสุข

สถาบันวิจัย	พัฒนา

และสาธิตการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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101 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2562

กิจกรรมวันไหว้ครู

สถาบันวิจัย	พัฒนา

และสาธิตการศึกษา

102 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2562

กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ	

สถาบันวิจัย	พัฒนา

และสาธิตการศึกษา

103 โครงการอบรมฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร	“เยาวชนคนดี	ศรีสาธิต”	

ประจ�าปีการศึกษา	2562	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

สถาบันวิจัย	พัฒนา

และสาธิตการศึกษา

104 โครงการอบรมฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร	“เยาวชนคนดี	ศรีสาธิต”	

ประจ�าปีการศึกษา	2562	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

สถาบันวิจัย	พัฒนา

และสาธิตการศึกษา

105 โครงการหล่อและถวายเทียนพรรษา	สืบสานความเป็นไทย

ประจ�าปีการศึกษา	2562

สถาบันวิจัย	พัฒนา

และสาธิตการศึกษา

106 โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	8 สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

107 งานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	2562

สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

108 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

109 โครงการปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ

แก่นิสิต:	ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม

สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

110 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน	ต�าบลหนองแสง

อ�าเภอปากพลี	จังหวัดนครนายก

สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

111 โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

112 โครงการลอยกระทง	สานงานศิลป์	ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

113 โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา:	วันมาฆบูชา สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

114 โครงการวันเด็กมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2562 สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

115 โครงการวันวิสาขบูชา สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

116 โครงการวันอาสาฬหบูชา สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

117 โครงการสัมมนาช�าระประวัติศาสตร์	70	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ

118 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ครบรอบ	58	ปี

ส�านักทดสอบทางการศึกษา

และจิตวิทยา
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119 กิจกรรม	“นุ่งไทย	สืบสานภูมิปัญญาไทย	ครั้งที่	7”

ประจ�าปีการศึกษา	2561

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

120 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาส�านักนวัตกรรม
การเรียนรู้	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	“สู่	9	ปี	ที่มุ่งมั่น	ก้าวด้วยกันเพื่อสังคม”

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

121 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป	(มศว	111	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	และมศว	351
การพัฒนาบุคลิกภาพ)

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

122 กิจกรรมข่าวศาสตร์	-	งานศิลป์	ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

123 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	2	เมษายน

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี

124 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี

125 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี

126 โครงการวันมหิดล ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี

127 กิจกรรมวันสถาปนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ครบรอบ 11 ปี

ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

128 กจิกรรมท�าบญุบ�าเพญ็พระราชกศุลอทิุศถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 
วันคล้ายวันสวรรคต

ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

129 โครงการลอยกระทงตามธรรมชาติ ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

130 โครงการวันชูชาติ ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

131 กิจกรรมสายสัมพันธ์กีฬาปัญญาชล	และงานฉลองเทศกาลปีใหม่ ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

132 กิจกรรมวันเด็ก	หนูน้อยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

133 กิจกรรมบูชาศาลพ่อปู่แม่ย่า ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

134 งานสงกรานต์ข้าวหม้อแกงหม้อ ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ	ชลประทาน

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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135 วันเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์ปัญญา

นันทภิกขุ	ชลประทาน

136 พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศูนย์การแพทย์ปัญญา

นันทภิกขุ	ชลประทาน

137 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์การแพทย์ปัญญา

นันทภิกขุ	ชลประทาน

138 โครงการวันมหิดล ศูนย์การแพทย์ปัญญา

นันทภิกขุ	ชลประทาน

139 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ	ประจ�าปี	2562 ศูนย์การแพทย์ปัญญา

นันทภิกขุ	ชลประทาน
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