
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เป็นองค์กรท่ีให้ความส�าคัญกับการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

มาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม	 มหาวิทยาลัย	

จึงท�าการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยขึ้น 

โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ	 เป็นกรรมการร่วมด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด�าเนนิงานพนัธกจิการท�านบุ�ารงุวัฒนธรรมและศิลปะร่วมกัน	 โดยในปีงบประมาณ	 2563	 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น 

การสนับสนุน	ส่งเสริมให้กิจกรรมด้านศิลปะ	วัฒนธรรม	และประเพณี	 ให้เข้าถึงประชาคม	มศว	และเกิด 

ความร่วมมือกับองค์กรตัวแทนด้านวัฒนธรรมระดับอาเซียนและนานาชาติมากขึ้น	

	 จากแนวทางการด�าเนินงานข้างต้นท�าให้ในปีงบประมาณ	2563	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

และศิลปะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	15,607	คน	โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม

และศิลปะเฉลี่ย	 ร้อยละ	89.44	ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	

โดยมีโครงการที่ส�าคัญ	อาท	ิโครงการลอยกระทง	สานงานศิลป	์แดนดินถิ่นวัฒนธรรม	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	 

2562	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการถึง	 6,146	 คน	 โครงการวันเด็ก	 มศว	 2563	 เมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 2563 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ	5,049	คน	และโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	9	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2563	

มผีูเ้ข้าร่วมโครงการกว่า	564	คน	ส�าหรบัโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมยัฯ	ในปี	พ.ศ.	2563	น้ี	ได้รับเกยีรติ

จากคุณอิทธิพล	 คุณปลื้ม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ	

ซึ่งเป็นการน�าเสนอผลงานการออกแบบชุดผ้าไทยต้นแบบส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	และคนท�างานทั่วไป 

โดยน�าเสนอตั้งแต่กระบวนการความคิด	 การออกแบบ	 จนถึงการตัดเย็บ	 เพ่ือสร้างอุปสงค์ให้กับกลุ ่ม 

หัตถอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ

การท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ
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โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ แดนดินถ่ินวฒันธรรม
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562

โครงการวนัเด็ก มศว 2563 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2563
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โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครัง้ท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563
คุณอทิธพิล คุณปล้ืม รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยยังมีโครงการที่ร่วมกับต่างประเทศ	 อาทิ	 โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ	

:	Galleries	Night	2020	ร่วมกับสถานทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	โดยมีการบูรณาการกิจกรรม

โครงการร่วมกับเครือข่ายหอศิลป์ของประเทศไทยท่ีมีกลุ่มเครือข่ายศิลปินและผู้สนใจศิลปะร่วมสมัยจาก

ประเทศต่างๆ	กว่า	10	ประเทศ	เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ	อาทิ	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	

ประเทศญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และสาธารณรัฐอินเดีย	 เป็นต้น	 ในกิจกรรมมีการร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย	และศิลปะการแสดงต่างๆ	ซึ่งได้รับการตอบรับ

จากประชาคม	มศว	และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างด	ี

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 137



	 นอกจากการมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์	 สืบสาน	 และสร้างสรรค์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะแล้ว	 มหาวิทยาลัยยังด�าเนินงานกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาเพื่อให้ประชาคม	 มศว	 ได้ร่วมท�าบุญ
ตักบาตร	 ตลอดจนการน�าแนวค�าสอนทางพระพุทธศาสนามาจัดท�าสื่อส่งเสริมการเรียนรู้	 เพื่อสร้างความ 
เข้าใจให้ประชาคม	 มศว	 สามารถน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตได้	 อาทิ	 กิจกรรม 
วันมาฆบูชา	กิจกรรมวันวิสาขบูชา	และกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา	เป็นต้น

มหกรรมศิลปะนานาชาติ : Galleries Night 2020 วนัท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ ์2563

กิจกรรมท�าบุญรว่มกันและกิจกรรมจิตอาสาในวนัส�าคัญทางศาสนา
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	 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชน 

ชาวไทย	 มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมวันส�าคัญที่เกี่ยวข้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น	 อาทิ	 กิจกรรม 

ถวายพระพรชยัมงคล	 เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร	และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เป็นต้น

กิจกรรมท�าบุญรว่มกันและกิจกรรมจิตอาสาในวนัส�าคัญทางศาสนา

โครงการ 5 ธนัวาคม บรมนาถบพิตร วนัพ่อแห่งทวยราษฎร ์และวนัชาติของชาวไทย
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โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนีิ

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
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	 จากการตระหนักถึงการเป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กับประชาคม 

มศว	มหาวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญด้านการจัดเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมและศิลปะ	และ 

ประวตัศิาสตร์มหาวทิยาลยัในระบบออนไลน์	 รวมถงึมกีารวจัิยเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการแต่งกายด้วยชดุผ้าไทย

ของบุคลากร	และการวิจัยเพื่อหารูปแบบการจัดการองค์ความรู้ด้านการด�าเนินงานโครงการวัฒนธรรมและ 

ศิลปะของมหาวิทยาลัย	โดยมอบหมายให้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	เป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนินงาน 

ร่วมกับเครือข่ายการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างหน่วยงานภายใน

	 จากการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังที่กล่าวมาข้างต้น	จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานด้านการท�านุ

บ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ	 ในปีงบประมาณ	2563	บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติการประจ�าปี

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้คณะกรรมการเครือข่ายท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับ

มหาวิทยาลัยจะท�าการทบทวนแผนงานและรูปแบบการด�าเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ	และ

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	โดยมีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสานงาน

โครงการการจัดท�าแผนสรา้งเครอืข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรม : กิจกรรมสรปุผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

และศิลปะ	ทั้งสิ้น	99		โครงการ

ล�าดับ รายชือ่โครงการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ี
ด�าเนินการ

1 โครงการส�านึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ	ประจ�าปีงบประมาณ	2563 คณะกายภาพบ�าบัด

2 โครงการท�าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบ�าบัด	ประจ�าปี	2563 คณะกายภาพบ�าบัด

3 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะทันตแพทยศาสตร์

4 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม			 คณะทันตแพทยศาสตร์

5 โครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจ�าปี	2563

คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

6 โครงการรณรงค์สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์และในโอกาสพิเศษ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

7 โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

8 โครงการปลูกฝังจิตอาสา	พัฒนาจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

9 โครงการกตัญญูคารวะ	สืบสานวัฒนธรรมองค์กร	(ไหว้ครู) คณะพยาบาลศาสตร์

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต	และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณะพลศึกษา

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตส�านึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะพลศึกษา

12 โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

13 โครงการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์	ครบรอบ	35	ปี คณะแพทยศาสตร์

14 โครงการพิธีท�าบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่	ส�าหรับนิสิตทันตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

15 โครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์

16 โครงการท�าบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพ	รัชกาลที	่9 คณะเภสัชศาสตร์

17 โครงการท�าบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

18 โครงการบรกิารวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
(โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาน้อมเกล้า	ปทมุธาน)ี

คณะมนุษยศาสตร์

19 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์

20 โครงการวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

21 โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

22 โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

23 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	ความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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24 โครงการวันไหว้ครู	ระลึกพระคุณครู คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

25 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

26 โครงการวันเกษียณอายุราชการ	คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

27 โครงการศิลปวัฒนธรรม	“หัตถศิลป์จากดิน”	ประจ�าปีการศึกษา	2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม	ครั้งที่	19 คณะศิลปกรรมศาสตร์

29 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์และดนตรี
สร้างสรรค์	:	กาเมลันเเละนาฏศิลป์ชวา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

30 โครงการขับร้องประสานเสียง	Christmas	carols	ครั้งที่	6 คณะศิลปกรรมศาสตร์

31 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทย	ศิลปะพื้นบ้านและ
สังคมพหุวัฒนธรรม	“กล้วยเก่า	มาเล่าใหม่”

คณะศิลปกรรมศาสตร์

32 โครงการสวนดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

33 โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา คณะศิลปกรรมศาสตร์

34 โครงการปลูกจิตส�านึกวัฒนธรรมกตัญญุตา:	ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

35 โครงการนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่าและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านทัศนศิลป์แก่สังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

36 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์	ประจ�าปีการศึกษา	2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์

37 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์
ประจ�าปีการศึกษา	2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์

38 โครงการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาต	ิ“วิจัยวัฒนธรรม	ครั้งที่	10” คณะศิลปกรรมศาสตร์

39 โครงการวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์	และวันศาสตราจารย	์ดร.สาโรช	บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์

40 โครงการ	Happy	New	Year	Party	2020 คณะเศรษฐศาสตร์

41 โครงการวันเกษียณอายุราชการ	“ด้วยรักและผูกพัน	สานสัมพันธ์มิลืมเลือน” คณะเศรษฐศาสตร์

42 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมหัวข้อ	“สาระน่ารู	้การเสด็จพระราชด�าเนิน
เลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

คณะสังคมศาสตร์

43 โครงการภาษาไทยเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์

44 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	การบรรยายพิเศษหัวข้อ	“ผีในประวัติศาสตร์ชาติ
การอาละวาดของผีในยุควิกฤติของสังคม”	ผ่านระบบ	ZOOM	Meeting

คณะสังคมศาสตร์

45 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมวิทยา
เพื่อการพัฒนา	และมอบเสื้อประกอบวิชาชีพแก่นิสิตชั้นปีที	่2	ปีการศึกษา	2562	
พุทธศักราช	2563

คณะสังคมศาสตร์
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46 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าร่วมงาน	เพื่อแสดงการน้อมร�าลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์	
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ	์“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”	ในพิธีวางพวงมาลา
ถวายเครื่องสักการะ	เพื่อร�าลึกถึง	พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ณ	งานรพีประจ�าปี	2563

คณะสังคมศาสตร์

47 โครงการ	“ธรรมกับจริยธรรมทางกฎหมาย”	ณ	วัดญาณเวศกวัน	พุทธมณฑล คณะสังคมศาสตร์

48 โครงการพธิไีหว้ครหูลักสตูรนติิศาสตรบณัฑิต	รุน่ที	่1	ประจ�าปีการศกึษา	2562	และ
มอบเกยีรตบิตัรแสดงความขอบคุณแก่ที่ปรึกษา	ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและ
คณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์

49 โครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

50 โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

51 โครงการสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

52 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	1:	เยือนถิ่นอารยธรรมนครไชยศรี
ราชธานีแผ่นดินสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

53 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	เด็กไทยใจอาสา	ร่วมพัฒนาสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

54 โครงการเสริมสร้างทักษะทางการตลาดเชิงประสบการณ์และบูรณาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

55 โครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

56 โครงการเลาะรั้ว	รอบวัง	เกาะรัตนโกสินทร์	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

57 โครงการท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรม	ครัง้ที	่2:	เรยีนรู้วถิวีฒันธรรม-รามญั
และส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

58 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา
และท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

บัณฑิตวิทยาลัย

59 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย
เนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม:	วันลอยกระทง

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

60 โครงการสืบสานความเป็นไทย	เนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม:	กิจกรรมวันเด็ก

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

61 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	(ออนไลน์) วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

62 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม:	กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรม
การแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส�าคัญต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

63 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี:	กิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่	และไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
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64 โครงการศึกษาภาคสนามเส้นทางบังคับเส้นทางที่	1	พระบรมมหาราชวัง
และวัดส�าคัญในกรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน

65 โครงการด้วยรักและศรัทธา	บูชา	ครู	อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน

66 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน

67 โครงการสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์	5	อ�าเภอชายแดนจังหวัดตาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

68 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

69 โครงการประชุมเสวนานิทรรศการ	“คนสร้างสรรค	์นวัตกรรมสร้างคุณค่า	ครั้งที่	1” วิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

70 โครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม	2562 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

71 โครงการวันเด็ก	ประจ�าปี	2563	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“เด็กไทยใจอาสา	ร่วมพัฒนาสังคม”

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

72 โครงการการจดัท�าแผนสร้างเครือข่ายกจิกรรมทางวฒันธรรมระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั	

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

73 โครงการช�าระประวัติศาสตร์	:	พิพิธภัณฑ์เพื่ออนาคต สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

74 โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	9 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

75 โครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะกับนานาชาต	ิ:	Galleries	Night	2020 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

76 โครงการบรมราชบพิตรร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

77 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	วันชาติไทย
และวันพ่อแห่งชาติ

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

78 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ร.10 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

79 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

80 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	
พระบรมราชินี

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

81 โครงการวันมาฆบูชา สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

82 โครงการวันอาสาฬบูชา สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

83 โครงการวิสาขบูชา สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

84 โครงการการส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ส�านกัทดสอบทางการศกึษา
และจิตวิทยา
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85 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ครบรอบ	59	ปี					

ส�านกัทดสอบทางการศกึษา
และจิตวิทยา

86 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนา
ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

87 โครงการส่งเสริม	ท�านุบ�ารุง	และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม:
กิจกรรมแต่งผ้าไทย

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

88 โครงการวันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

89 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรสิีนทร
มหาวชริาลงกรณ	มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม	บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

90 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

91 โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

92 โครงการวันมหิดล ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

93 กิจกรรมวันสถาปนา	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน	ครบรอบ	12	ปี ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

94 กิจกรรมวันเด็ก	หนูน้อยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

95 กิจกรรมสายสัมพันธ์กีฬาปัญญาชล	และงานฉลองเทศกาลปีใหม่ ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

96 กิจกรรมบูชาศาลพ่อปู่แม่ย่า ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

97 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

98 โครงการวันมหิดล ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

99 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอาย	ุประจ�าปี	2563 ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY146




