
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 196  

           รองศาสตราจาย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2556 ระหว่าง 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม  โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2556 นี้เป็นครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจาณาผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณากรอบ แนวทางและแผนการ
ด าเนินงานในรอบปีต่อๆไป และเพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภา
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Universities Through the Looking Glass of Governance” โดย Ms. Adriana Jaramillo ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านการศึกษา
จากธนาคารโลก (World Bank) ช่วงบ่ายผู้ทรงวุฒิบรรรยายพิเศษในประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล นโยบายการเงนิ
และทรัพย์สิน นโยบายการบริหารงานบุคคล และการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2556 ช่วงบ่ายเป็นปัจฉิมเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปผลในภาพรวม
ของการประชุม 

  

ม.ราชภัฏเทพสตร ีเจา้ภาพประชมุร่วม 4 สภาฯ 



 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

รองศาสตราจาย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรยีม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจงัหวัดนนทบุรี ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม 2605 – 2605/1 ช้ัน 6 อาคารบรหิาร  ซึ่งจัดโดย
สาขาวิชาศิลปศาสตรเ์พื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การสือ่สารระหว่าง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชาคมอาเซียน รวม 50 นาย แยกเป็น 2 กลุ่ม อบรม 5 วัน ในวันที่ 20, 22, 23, 
27 และ 28 พฤษภาคม 2556  ทั้งนี้การอบรม “การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจงัหวัดนนทบุรี ก่อนเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) : การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารให้แกเ่จ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจงัหวัดนนทบุรี” จะ
อบรมทั้งหมด จ านวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 250 นาย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2556  
 

เตรยีมความพรอ้มของเจา้หนา้ทีต่ ารวจภธูรจังหวดันนทบรุ ีกอ่นเขา้สู ่ AEC 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขภาวะกรดไหลยอ้น” ให้แก่
บุคลากร มสธ. เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล เมือ่วันที่ 15 พฤษภาคม  2556 ณ ห้อง 8228 ช้ัน 2 อาคารบริภัณฑ ์

“การป้องกนัและแกไ้ขภาวะกรดไหลยอ้น” 



ขอเชญิบุคลากร มสธ. ทุกท่าน 

ท าบุญ เวยีนเทยีน ฟังธรรม วนัวสิาขบูชา    

เน่ืองใน “วนัวสิาขบูชา” วนัที ่23 พ.ค. 56  

เวลา 08.30-09.30 น. 

ณ บรเิวณหอพระพทุธมิง่มงคลธรรมสถาน 

 

 

   

ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม  เ ท ศ ก า ล วิ ส า ข บู ช า โ ล ก 
 งาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก" ประจ าปี 
2556 ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภายใต้แนวคิด "26 
ศตวรรษวิสาขบูชาโลก" ชวนกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทั่วไทย และสวดมนต์พร้อมกัน
ในคืนวันวิสาขบูชา ระหว่างวันดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมข้ึน
มากมาย มีทั้งนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ กราบพระพุทธรูปส าคัญ 4 ภาค ที่
ส าคัญ คือ พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานมาประดิษฐานยัง ท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้น้อมสักการบูชา
ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งสิ้น มีหลักฐานว่าวันวิสาขบูชานี้ มีมาต้ังแต่
ครั้งกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากลังกา เมื่อประมาณ พ.ศ.420  
พระเจ้าภาติกุราช ได้ประกอบพิธีนี้อย่างใหญโ่ต และกษัตริย์องค์ต่อๆ มาทรงด าเนิน
รอยตาม  แม้ปัจจุบันรัฐบาลศรีลังกายังถือปฏิบัติอยู่  ปีนี้ทางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  จัดงานวัน 
วิสาขบูชา เพื่อร่วมฉลอง 260 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา วันที่ 21-23 พ.ค.นี้ 
ณ ลานด้านหลังวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษกว่าทุกปี ดังนั้น 
เทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. ภายใต้แนวคิด 
"26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก" จึงถือเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคน ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หรือในวัดทั่ว
ประเทศ สุดแท้แต่สะดวกทั่วกัน อย่างน้อยเพ่ือจะได้เป็นชาวพุทธท่ีสมบูรณ์และ
น าสันติสุขมาสู่ตนและสังคมโดยถ้วนท่ัว 

ข้ึน 15 ค่ า เดือน 6 ซึ่ง วันวิสาขบูชา 2556 ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม 2556  ในปีนี้
นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ 2,600 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600 ปี แห่ง
การอุบัติข้ึนของพระพุทธศาสนา ค าว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากค าว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" 
แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวัน
เพ็ญเดือน 6 วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่
เกิด 3 เหตุการณ์ส าคัญทีเ่กี่ยวกบัวิถีชีวิตของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวียนมาบรรจบกัน
ในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึง่เหตุการณ์
อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่... 
วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพทุธเจ้าประสูต ิ
วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพทุธเจ้าตรสัรู้อนุตตรสมัโพธิญาณ 
วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพทุธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิด
สร้างชาติ สร้างภพอีกตอ่ไป)         
 

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความส าคัญส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการท าพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระ 
วิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ร าลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิต 

วันวสิาขบชูา 



 
 

สื่อสัมพันธ์เพ่ือความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 196 ประจ าวันพุธที่ 22 พฤษภาคม  2556 
จัดท าโดย งานประชาสมัพันธ์ ส านกังานอธิการบด ีที่ปรึกษา: นายธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถ่ายภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

ท าบญุ เวยีนเทยีน ฟังธรรม วันวสิาขบชูา   

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญบุคลากร มสธ. ทุกท่าน ร่วมท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนือ่งใน “วันวิสาขบูชา” วันที่ 23 พ.ค. 56 
เวลา 08.30-09.30 น. ณ บริเวณหอพระพุทธมิง่มงคลธรรมสถาน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 7731-2 
 
ขอเชญิรว่มงาน การแสดงหนังสอื ซดีรีอมและสือ่โสตทัศน์ ประจ าปี 2556  

ส านักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมชมและคัดเลือกหนังสือ ซีดรีอม สือ่โสตทศัน์ ในงานการ
แสดงหนงัสอื ซีดีรอมและสื่อโสตทัศน์ ประจ าปี 2556 จะจดัข้ึนในวันที่ 3 มิ.ย. 56 เวลา 12.00 - 16.00 น. และวันที่ 4 มิ.ย. 56 เวลา 
09.00-16.00 น. ณ ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ สอบถามโทร. 7451-3 
 
รับสมัครลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน   
ส านักวิชาการ รับสมัครต าแหน่งเลขานุการกจิ สาขาวิชานิติศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท ผูส้นใจ
ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานเลขานุการ ส านักวิชาการ อาคารวิชาการ 3 ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 17 มิ.ย. 56 สอบถาม
เพิ่มเตมิโทร. 7509 
 
รับสมัครลกูจา้งชัว่คราวรายวัน  

ศูนย์สารสนเทศ เปิดรบัต าแหน่งงานธุรการ ศูนย์สารสนเทศ วุฒิ ม.6/ปวช. จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,120 บาท ผูส้นใจขอรับและ
ยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 27 พ.ค. 56 สอบถามโทร.7191-3 
 
คลนิกิแพทยแ์ผนไทย  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดใหบ้รกิาร คลินิกแพทย์แผนไทย ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า
(อาคารแมล่า) ได้แก่ * นวดเพื่อการบ าบัด * นวดเพื่อสุขภาพ * นวดฝ่าเท้า * ประคบสมุนไพร * ตรวจรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพร * ให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพ * ขายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหง่ชาติ  
เวลาเปิดให้บริการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.30 น. สอบถาม โทร. 8968 – 69 

บรรยายพเิศษ 

รองศาสตราจาย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบดี มสธ. บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน” ณ  ห้องสามศร 
อาคารอเนกนิทัศน์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  
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