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ดร.วาชิต รัตนเพียร พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในยุคโควิด-19 

สุดปลืม!! ปดงานยิงใหญ ่"มหกรรมดนตร ีอว. เทิดพระเกยีรติ" 

มทร.ธัญบุร ีจัดเต็ม วงดนตรไีทยโชว์กลางกรุง 

 
ADVERTISEMENT 

 ปลัด อว. สุดปลมื!! ปดงานยิงใหญ่ "มหกรรมดนตร ีอว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564" มทร.ธัญบุร ีจัดเต็ม วงดนตรไีทยโชว์

กลางกรุง 

 วันที 19 ธ.ค.64 บรรยากาศงาน "มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” อบอวลไปด้วย

ความสุข คณะผู้บริหาร อว. ร่วมร้องเพลงพรปใหม ่กับคณะวงดนตรไีทย และประชาชนทีมาร่วมงาน 

 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหกรรม

ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ปดฉากอย่างสมบูรณ์ สถาบันการศึกษาทัวประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมดนตรี อว. 

เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” นี กว่า 70 แหง่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ในวันที 5 ธันวาคม จัดเกือบทุกจังหวัด ใน

กรุงเทพมหานคร ทีผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน 

"มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” โดยมีวงดนตรขีองนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษาใน

สังกัดของ อว. ผลัดเปลียนและหมุนเวียนกันมาจัดแสดง รวม 15 วันทีจัดแสดง ระหว่างวันที 5-19 ธันวาคม 2564 ซึงแบ่งเปน 3 ช่วง 

ช่วงแรกระหว่างวันที 5-7 ธันวาคม 2564 ณ ลานพาร์คพารากอนโดยมีวงดนตรีจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรฐัออนไลน์   ฉบับประจําวันท ี20  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564  หน้า    มูลค่าข่าว 180,000.-   
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มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ช่วงที 2 จัดระหว่างวันที 8-12 ธันวาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม รเิวอรพ์ารค์ โดยมี

วงดนตรจีาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ มหาวิทยาลัยรงัสิต, และ

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

 และช่วงที 3 จัดระหวา่งวันที 13-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด โดยมีวงดนตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวทิยาลัยสยาม, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ถือว่าประสบความสําเร็จอยา่งยิง ในช่วงสองสัปดาห์ทีผ่านมา มีวงดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรี

เครืองสาย ร่วมถึงการแสดง 70 สถาบัน ได้รับการตอบรับเปนอย่างดี มีประชาชนให้ความสนใจมาฟงดนตรีเทิดพระเกียรติ ทีสําคัญมีน้องๆ นิสิต 

นักศึกษา ศิษย์เก่าของสถาบันต่างๆ รว่มจัดแสดงเปนการเทิดพระเกียรติมหกรรมการรวมตัวกันของสมาชิกของ อว. ครังใหญที่สุด ทีได้รว่มใจมา

น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระผู้ทรงเปน “อัคร

ศิลปน” ในโอกาสเดียวกัน ได้ส่งความสุขให้กับพีน้องประชาชนชาวไทย อีกด้วย 

 มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน

ประชาชนทัวไปเข้าร่วมชมคับคัง ซึงวันนีเปนวันสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมชมการแสดง พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความชืนชม และขอบคุณ คณะดนตรีทีมาร่วมแสดง

ในครังนี นอกจากนียงัมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดี

อ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแหง่ชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

เข้าร่วมชมการแสดงฯ 

 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นําวงดนตรีไทย จากภาควิชานาฏดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาบรรเลงเพลงส่ง

ท้ายในงานมหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ได้บรรเลงเพลงทังหมด 7 เพลง อาทิ การแสดงรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
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เพลงโหมโรงมหาราช (วงปพาทย์ผสมเครืองสาย) เพลงแขกขาว เถา (วงเครืองสายเครืองคู่) เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชัน (วงปพาทย์ผสม

เครืองสาย) เพลงไทยดําเนินดอย เพลงเขมรโพธิสัตว์ (วงดนตรีไทยพิเศษ) และเพลงเงียวรําลึก (วงปพาทย์ไม้แข็ง) ซึงการแสดงในครังนี แสดงให้

เห็นถึงความสามารถและความตังใจในการทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําชาติของไทย และการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของใน

หลวง รัชกาลที 9 ให้ซาบซึงอยูใ่นใจของผู้ทีได้รับชม และรับฟง 

 
 

 ช่วงท้ายของการจัดงานมหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม นําทีมคณะผู้บริหาร ขึนเวทีร้องเพลง พรปใหม่ ส่งท้ายปเก่า ต้อนรับปใหม ่ทีกําลังจะมาถึง 

 

 


