
ปฏิทินกิจกรรมโครงการของศูนย์วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2560  

ภาคการศึกษาที่ 1   (15 สิงหาคม – 31 ธนัวาคม 2560) 
 

  วันที่   9   สิงหาคม  2560     กิจกรรมนํานกัศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์ (Walk Rally) 

  วันที่  22  สิงหาคม – 16  พฤศจิกายน 2560  โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีไทย 

       (ทกุวันองัคารและวันพฤหัสบด ี เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

  วันที่  22  สิงหาคม – 16  พฤศจิกายน 2560  โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจีน 

        (ทกุวันองัคารและวันพฤหัสบด ีเวลา 16.00 - 18.00 น.) 

  วันที่  21  สิงหาคม – 27  พฤศจิกายน 2560  โครงการฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุ่นคน 

        (ทกุวันจันทร์และอังคาร  เวลา 16.00 - 19.00 น.) 

  วันที่  23  สิงหาคม – 29  พฤศจิกายน 2560  โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย 

        (ทกุวันพุธ  เวลา 15.30 – 16.30 น.)   

  วันที่  24  สิงหาคม – 30  พฤศจิกายน 2560   โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์สมัยใหม ่

         (ทกุวันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.)   

  วันที่ 21 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560   โครงการจักรยานคุณธรรม  

  วันที่ 21 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560  โครงการจุลสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 1  

  วันที่  30 กันยายน - 8  ตุลาคม  2560    สอบกลางภาค   

  วันที่  2 - 5  ตลุาคม 2560     โครงการอนุรกัษ์ประเพณีรับบวั ณ วัดบางพลีใหญใ่น จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่   21  ตุลาคม  2560    โครงการกฐินพระราชทาน  ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วดัช่องลม)   

       จังหวดัสมุทรสาคร  

วันที่  7  พฤศจกิายน  2560    โครงการสัมมนาวิชาการศิลปวฒันธรรมเรื่อง “พม่าระยะประชิด”  

        และโครงการสรา้งสรรค์นทิรรศการหมุนเวียน 

วันที่   9  พฤศจิกายน  2559   โครงการประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย  

วันที่  19  พฤศจิกายน  2560    กิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรยีนซื่อสัตยสุ์จริตฯ ครัง้ที่ 8 

วันที่  24  พฤศจิกายน  2560    โครงการวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ ประจําปี 2560    

  วันที่  6 - 8  ธนัวาคม  2560    สอบปลายภาค 

    

      

 

 

 

 



ปฏิทินกิจกรรมโครงการของศูนย์วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 2   ( 8  มกราคม – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

   วันที่  9  มกราคม -  17  เมษายน  2561  โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีไทย 

       (ทกุวันองัคารและวันพฤหัสบด ี เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

  วันที่  9  มกราคม -  17  เมษายน  2561  โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจีน 

        (ทกุวันจันทร์และวันพฤหัสบด ีเวลา 16.00 - 18.00 น.) 

  วันที่  8  มกราคม -  23  เมษายน  2561  โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมศิลปะการเชิดหุ่นคน 

        (ทกุวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 16.00 - 19.00 น.)  

  วันที่  10  มกราคม -  25  เมษายน  2561   โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย 

        (ทกุวันพุธ  เวลา 15.30 - 16.30 น.) 

  วันที่  11  มกราคม -  25  เมษายน  2561   โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์สมัยใหม ่

         (ทกุวันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.)  

  วันที่  8  มกราคม - 30  เมษายน  2561   โครงการจักรยานคุณธรรม 

  วันที่  8  มกราคม - 30  เมษายน  2561    โครงการจุลสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 2 

วันที่  11  มกราคม - 7 มิถุนายน  2561  โครงการจิตอาสาดนตรีบําบัด เพื่อบรกิารแก่ชมุชนในท้องถิ่น :  

       โรงพยาบาลบางนา 2 

  วันที่  17   มกราคม  2561    โครงการสืบสานตํานานเพลงลูกทุง่  

  วันที่  25  มกราคม  2561      โครงการประกวดสุนทรพจน์ (ไทย-จีน-อังกฤษ)  

 วันที่  2 - 4  กมุภาพันธ์  2561    พิธีประสาทปรญิญาบัตรประจาํปีการศึกษา 2559 

  วันที่  13   กุมภาพันธ์  2561   โครงการพิธรีําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ       

  วันที่  24 กุมภาพันธ์  – 4  มีนาคม  2561  สอบกลางภาค   

  วันที่  16  มีนาคม  2561    โครงการสัมมนาวิชาการศิลปวฒันธรรม 

  วันที่  21 - 22  มีนาคม  2561   โครงการประกวดพิธกีรหน้าใหม่ (MC Search)  

  วันที่  11  เมษายน  2561     โครงการอนุรกัษ์ประเพณีสงกรานต ์

  วันที่  7 – 11 พฤษภาคม  2561     สอบปลายภาค  

  วันที่  16 - 26  กรกฎาคม 2561    โครงการอนุรกัษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดศรีวารีน้อย 

  หมายเหตุ      

  (รอกําหนดการจากที่ประชุม สกอ.)   โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  (รอกําหนดการจากที่ประชุม สกอ.)          โครงการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  (รอกําหนดการจากที่ประชุมเครือข่าย)  โครงการเครือขา่ยศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง 

  (รอกําหนดการจากที่ประชุมศูนย์ฯ)   โครงการวัฒนธรรมสัญจร “One Day Trip”    


