โครงการจัดงาน “ศาลายาวิถี”
สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดงาน “ศาลายาวิถ”ี สัมผัสสีสันและลมหายใจแหํงศาลายา
๒. ผู้นาเสนอโครงการ
งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู๎มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. หลักการและเหตุผล
ฝ่ ายจดหมายเหตุ และพิพิธ ภัณฑ์ หอสมุดและคลั งความรู๎มหาวิทยาลั ย มหิ ดล เป็นหนํว ยงานที่ใ ห๎
ความสาคัญกับการพัฒนาคลังข๎อมูล และการจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ทางด๎านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
โดยในแตํละปีจะถือเอาวาระสาคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเพื่อเผยแพรํผลงาน และสร๎างความ
รํวมมือเครือขํายกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ในโอกาส “วันมหิดล” วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ นี้ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จึงพิจารณาจัด
โครงการจัดงาน “ศาลายาวิถี” สัมผัสสีสันและลมหายใจแหํงศาลายาขึ้น เพื่อนาเสนอมุมมองที่มีคุณคําเกี่ยวกับ
ศาลายา พื้น ที่สาคัญ ซึ่งมหาวิทยาลั ย มหิ ดลมาอยูํรํว มกับชุมชน เป็นเวลามากกวํา ๔๐ ปี ผํ านมุมมองของ
นักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เกํา ชํางภาพและประชาชนในพื้นที่ มาบอกเลําเรื่องราว วิถีชีวิต เกร็ดนํารู๎เกี่ยวกับ
แหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจ และภูมิปัญญาชาวบ๎าน ในรูปแบบของนิทรรศการ การแสดง การฟังบรรยาย และ
การแลกเปลี่ย นเรีย นรู๎ อัน เป็ นการเผยแพรํเรื่องราวที่มีคุณคําเกี่ยวกับศาลายา ให๎ทุกคนได๎รับรู๎ เกิดความ
ภาคภูมิใจ และรํวมเป็นสํวนหนึ่งที่จะอนุรักษ์ดูแลพื้นที่แหํงนี้ตํอไป
๔. วัตถุประสงค์โครงการ
๔.๑ เพื่อจัดงานเผยแพรํนิทรรศการประจาปี ๒๕๕๙ นาเสนอเรื่องราวอันมีคุณคําของมหาวิทยาลัย
มหิดล เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
๔.๒ เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เกี่ยวกับ “ศาลายา” ในรูปแบบที่หลากหลาย ได๎แกํ
นิทรรศการ การแสดง การฟังบรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับปราชญ์ชุมชน
๔.๓ เพื่อดาเนินกิจกรรมที่สอดคล๎องกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
ของหอสมุดและคลังความรู๎มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๔ เพื่อดาเนินกิจกรรมพัฒนาความรํวมมือเครือขํายกับสํวนงานตํางๆ และเครือขํายผู๎ปฏิบัติงาน
ด๎านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๕ เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษา MU Guide ได๎ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด๎าน
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ
๕.๑ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๒ เครือขํายผู๎ปฏิบัติงานด๎านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
๕.๓ เครือขํายหนํวยงานและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๕.๔ ประชาชนผู๎สนใจทั่วไป

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
มี ๓ ชํวง ได๎แกํ
๖.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
: พิธีเปิดงาน “ศาลายาวิถ”ี สัมผัสสีสันและลมหายใจแหํงศาลายา และกิจกรรมตํางๆ
ณ ห๎องนิทรรศการ ๑๑๙ ชั้น ๑ และบริเวณลานประติมากรรม “จากพระเมตตา สูํปัญญา
ของแผํนดิน” อาคารศูนย์การเรียนรู๎มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๖.๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
: จัดแสดงนิทรรศการ “ศาลายาวิถี” ณ ห๎องนิทรรศการ ๑๑๙ ชั้น ๑
อาคารศูนย์การเรียนรู๎มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๖.๓ วันจันทร์ที่ ๙ – วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
: ย๎ายนิทรรศการมาจัดแสดง ณ หอเกียรติยศแหํงมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๒
อาคารศูนย์การเรียนรู๎มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๗. สถานที่จัดโครงการ
อาคารศูนย์การเรียนรู๎มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด๎วย
๗.๑ ห๎องนิทรรศการ ๑๑๙ ชั้น ๑
๗.๒ ลานประติมากรรม “จากพระเมตตา สูํปัญญาของแผํนดิน”
๗.๓ หอเกียรติยศแหํงมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๒
๘. รายละเอียดกิจกรรม
๘.๑ พิธีมอบรางวัลผู๎ชนะโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life)
๘.๒ พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาลายาวิถี” ประกอบด๎วย
สํวนที่ ๑ : นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี สู่ผืนดินศาลายา ปลูกปัญญาของแผ่นดิน”
โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู๎มหาวิทยาลัยมหิดล
สํวนที่ ๒ : นิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life)
จากโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life)
สํวนที่ ๓ : นิทรรศการ “ศาลายา ๓๕”
โดย ชมรมหลังกล๎อง มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPhoto)
๘.๓ การแสดง ประกอบด๎วย
สํวนที่ ๑ : การแสดงชุด “ระบามหิดล”
โดย ชุมนุมนาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สํวนที่ ๒ : การแสดงชุด “เพลงเกี่ยวข้าว”
โดย ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ๎าน มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.๔ เวทีบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประกอบด๎วย
สํวนที่ ๑ : งานเปิดตัวหนังสือ “ศาลายาเมืองน่าเที่ยว”
โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สํวนที่ ๒ : พบคนดัง ป๋าเทพ โพธิ์งาม บอกเลําประสบการณ์ “ชีวิตขั้นเทพที่ศาลายา”
๘.๕ ซุ๎มสาธิตการจัดทาอาหารและผลิตภัณฑ์ตํางๆ โดย ปราชญ์ชุมชน มาถํายทอดให๎ความรู๎
๘.๖ ซุ๎มจาหนํายหนังสือและของที่ระลึก กองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ได๎จัดงานเผยแพรํนิทรรศการประจาปี ๒๕๕๙
นาเสนอเรื่องราวอันมีคุณคําของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาส “วันมหิดล”
๙.๒ ผู๎เข๎ารํวมงานมีโอกาสได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ “ศาลายา” ในรูปแบบที่หลากหลาย ได๎แกํ
นิทรรศการ การแสดง การฟังบรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับปราชญ์ชุมชน
๙.๓ หอสมุดและคลังความรู๎มหาวิทยาลัยมหิดลได๎ดาเนินกิจกรรมที่สอดคล๎องกับพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม (Social Engagement) ในฐานะแหลํงเรียนรู๎และคลังความรู๎ที่สาคัญของประเทศ
๙.๔ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ได๎พัฒนาความรํวมมือเครือขํายกับสํวนงานตํางๆ และ
เครือขํายผู๎ปฏิบัติงานด๎านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๙.๕ นักศึกษา MU Guide มีโอกาสได๎ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด๎านจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

กาหนดการงาน “ศาลายาวิถี”
สัมผัสสีสัน และลมหายใจแห่งศาลายา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
------------------------------------------------๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารวําง
ณ ห๎องนิทรรศการ ๑๑๙ ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู๎มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.

การแสดงชุด “ระบามหิดล”
โดย ชุมนุมนาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) :
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
รองอธิการบดี และ ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหิดล กลําวรายงานความเป็นมา และเรียนเชิญอธิการบดี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
- ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี ประธานในพิธี
มอบถ๎วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล แกํผู๎ได๎รบั รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และรางวัล Popular Vote ตามลาดับ
- อธิการบดี กลําวแสดงความยินดีแกํผู๎ที่ได๎รบั รางวัล
- ผู๎ได๎รับรางวัล ถํายภาพรํวมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู๎บริหาร

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาลายาวิถี” :
สํวนที่ ๑ : นิทรรศการ “ใต๎รํมพระบารมี สูํผืนดินศาลายา ปลูกปัญญาของแผํนดิน”
โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู๎มหาวิทยาลัยมหิดล
สํวนที่ ๒ : นิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life)
จากโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life)
สํวนที่ ๓ : นิทรรศการ “ศาลายา ๓๕”
โดย ชมรมหลังกล๎อง มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPhoto)
- เชิญผู๎รํวมงาน ชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.

- เชิญผู๎รํวมงาน ชมซุ๎มสาธิตการทาอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามอัธยาศัย
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.

การแสดงชุด “เพลงเกี่ยวข้าว”
โดย ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ๎าน มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

งานเปิดตัวหนังสือ “ศาลายาเมืองน่าเที่ยว”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

พบคนดัง ป๋าเทพ โพธิ์งาม บอกเลําประสบการณ์ “ชีวิตขั้นเทพที่ศาลายา”
ดาเนินรายการโดย นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์ กองทรัพยากรบุคคล
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- การแสดงดนตรี "วงสลึง" ขับกลํอมบทเพลงเพื่อชีวิตที่สร๎างสรรค์
- พักรับประทานอาหารวําง
- เชิญผู๎รํวมงานชมนิทรรศการ และซุ๎มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามอัธยาศัย
-------------------------------------------------

หมายเหตุ: ติดตํอสารองที่นั่งได๎ที่ผู๎ประสานงาน
นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
งานพิพธิ ภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู๎มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๔๑ หรือ E-mail: atittaya.sub@mahidol.ac.th

