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ค าน า 

   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ถือเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาขีดความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของตนทุกด้านเพื่อความก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์  หลังจากได้รับเอกราชและเปิดประเทศสู่ความ 
เป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 

   การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และการลงทุนจากต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  
การให้การศึกษาและการยกระดับการศึกษาแก่ประชาชนจึงเป็นภารกิจอันส าคัญที่ทุก ๆ ประเทศให้ความส าคัญ 
รัฐบาล สปป.ลาว จึงได้พยายามยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้นและกระจายไปสู่ภูมิภาคเพ่ือความเท่า
เทียมกัน การให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น รัฐบาล 
สปป.ลาว จึงได้พยายามจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค  

   การศึกษาดูงานในครั้งนี้ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของส านักการศึกษาต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2556 

  คณะศึกษาดูงานส านักการศึกษาต่อเนื่องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้
ภาคเหนือ  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง และที่ปรึกษาการศึกษากีฬาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
ลาวประจ าประเทศไทย รวมทั้งคณะศึกษาดูงานส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

          คณะศึกษาดูงาน  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
              30 สิงหาคม 2556 
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รายงานการศึกษาดูงาน 
เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
   รายละเอียดการเดินทาง 

  ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
หลวงพระบาง และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไมภ้าคเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่  
25 - 27 กรกฎาคม 2556 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

    ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ສປປລາວ) 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีป  

 
แผนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร (ส่วนที่เป็นน้ า : 6,000 ตารางกิโลเมตร พ้ืนดิน : 230,800 ตาราง
กิโลเมตร) หรือ 148 ล้านไร่หรือ 91,429 ตารางไมล์ ไม่มีพ้ืนที่ติดทะเล (Land Lock) ประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่
เป็นภูเขาและที่ราบสูง พ้ืนที่ร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นพ้ืนราบซึ่งอยู่ตอนกลางและทิศตะวันตกของประเทศ 
   อาณาเขตติดต่อ ทิศทางเหนือติดกับจีน มีชายแดนร่วมกันยาว 505 กิโลเมตร  
  ทิศใต้ติดกัมพูชา มีชายแดนร่วมกันยาว 535 กิโลเมตร  
  ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม มีชายแดนร่วมกันยาว 2,069 กิโลเมตร  
  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพม่า มีชายแดนร่วมกันยาว 236 กิโลเมตร  
  ทิศตะวันตกติดกับไทย มีชายแดนร่วมกันยาว1,835 กิโลเมตร  
  เขตแดนไทย - สปป.ลาว มีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย ยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Laos_2003_CIA_map.jpg
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(ทางบก 702 กิโลเมตรทางน้ า 1,108 กิโลเมตร) ประกอบด้วย 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม อ านาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี) และ 9 แขวง/ จังหวัดของลาว  
ได้แก่ บ่อแก้ว ไชยะบุลี เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ บอลิค าไซ ค าม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน และจ าปาสัก 
 
   การเมืองการปกครอง  
   ระบอบการปกครอง ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยโดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชน   
ปฏิวัติลาว และมีประธานประเทศเป็นประมุขของชาติ โดยมีสถาบันการเมืองที่ส าคัญคือ   
  1) พรรคประชาชนปฏิวัติลาว   
  2) สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)   
  3) สภาแห่งชาติ (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากผู้ที่พรรคฯ เสนอ)   
  เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์   
  ภาษาราชการ ภาษาลาว  
 
 ระบบเศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจของสปป.ลาว พ.ศ. 2549-2553 ถือได้ว่ามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งการภาคการ
ส่งออกและน าเข้า การบริการและท่องเที่ยว รวมทั้งการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งสปป.ลาวเร่งพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่รองรับการพัฒนาจากฐานะประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่จะน ามา
ซึ่งการพัฒนาประเทศให้ส าเร็จใน พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2554 - 
2558)   
  สกุลเงิน กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินประจ าชาติ สปป.ลาว ไม่มีเหรียญกษาปณ์มีแต่ธนบัตร ซึ่งมีราคาคือ 1, 5, 10, 
20, 50, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 และ 50,000 กีบ 
  ทรัพยากรที่ส าคัญ ไม้ ข้าว ข้าวโพด สับปะรด เหล็ก ถ่านหิน ทองค า แหล่งน้ าผลิตไฟฟ้า  
  อุตสาหกรรมหลัก โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ 
   
สังคมและวัฒนธรรม  
 

 
 

     ธงชาติ มีลักษณะเป็นแถบ สีแดงน้ าเงินเข้มแดงตามแนวนอนมีรูปพระจันทร์ 
สีขาวอยู่ตรงกลางแถบสีน้ าเงิน เริ่มใช้มาตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2518 เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี 3 แถบ ตามแนวนอน 
แถบด้านบนและด้านล่างสุดเป็นสีแดง แถบตรงกลางเป็นสีน้ าเงิน มีวงกลมสีขาวอยู่กลางบนแถบสีน้ าเงิน  
 สีแดง หมายถึง สีเลือดแห่งการเสียสละ การพลีชีพเพ่ือชาติ  
  สีน้ าเงิน หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญมั่งคั่ง  
  สีขาว หมายถึง ดวงจันทร์ เปรียบเสมือนน้ าใจของคนลาวที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 
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 สัญลักษณ์ มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ข้างล่างเป็นรูปเฟืองจักรกลและแถบผ้าสีแดงที่
บันทึกด้วยอักษรว่า "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ปีกท้ังสองข้างประดับด้วยรวงข้าวที่ผูกผ้าแถบสีแดง 
บันทึกตัวอักษรว่า "สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร” ตรงกลางระหว่างรวงข้าวทั้งสองเป็นรูป
พระธาตุหลวง ถนน นาข้าว ป่าไม้ และเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้า 
 เครื่องแต่งกาย ชาวลาวยังเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกาย โดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัด
หรือสถานที่ราชการผู้หญิงลาวต้องนุ่งผ้าซิ่น ใส่เสื้อแบบสุภาพ ผู้ชายลาวต้องนุ่งกางเกงขายาว เสื้อแบบสุภาพเช่นกัน 
เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา และข้าราชการของผู้หญิงจะนุ่งเป็นผ้าซิ่น ทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ยังมีกฎระเบียบห้ามผู้หญิง
ย้อมผมเป็นสีต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันกฎดังกล่าวค่อนข้างจะผ่อนผันไปมากแล้ว  
  ดอกไม้ประจ าชาติ "ดอกจ าปา" (ลีลาวดี) ส าหรับคนลาวดอกจ าปา แสดงถึงความจริงใจและความสุข 
ในชีวิต ดอกไม้มักถูกใช้เป็นตกแต่งในพิธีหรือท าให้เป็นพวงมาลัยที่จะต้อนรับแขก ดอกจ าปาบุปผาจะปลูกไว้ 
ทั่วประเทศ 
  ศาสนา ประชากรชาวลาวประมาณร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นับถือผีซึ่งเป็นความเชื่อ
ดั้งเดิมตามแต่ละท้องถิ่นที่เหลือเป็นคริสต์ มุสลิม และอ่ืน ๆ   
   ประชากรของ สปป.ลาว สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ ๆ ดังนี้  
  1. ลาวลุ่ม หมายถึง ชนชาติลาวที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่ม (lowland) เช่น ลาวลุ่ม ไทเหนือ ไทด า ไทขาว ไทแดง  
ผู้ไท ไทพวน ไทลื้อ เป็นต้น มีประมาณร้อยละ 68 ของประชากร ทั้งหมดซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ลาวลุ่มส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาตระกูลไท-ลาว ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม คือ ท านา ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ 
ซึ่งลาวลุ่มเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่องทั้งด้านเชื้อชาติ และวัฒนธรรมกับชาวอีสานของไทยเป็นอย่างมาก  
  2. ลาวเทิง หมายถึง ชาวลาวท่ีอาศัยอยู่ที่ราบสูง (upland) ระดับ 700-1,200 เมตร ประกอบด้วย ขมุ ข่า 
แจะ ละแนด แกนปานา สีดา บิด สามหาง ดา หอก ผู้เทิงไฟ เขลา ปันล ุแซ กะแสง ส่วย ตะโอย ละแว ละเวน อาลัก  
กะตาง เทิงน้า เทิงบก เทิงโคก อินทรี ยาเหียน กายัก ชะนุ ตาเลี่ยง อาลัก ละแง ฯลฯ ซึ่งมีประมาณ ร้อยละ 22  
ของประชากรทั้งหมด ใช้ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ร้อยละ 17 ส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่และเลี้ยงสัตว์  
   3. ลาวสูง หมายถึง ชาวลาวภูเขา (highland) ตั้งแต่ 1,700 เมตรขึ้นไป ประกอบด้วย ชนชาติเผ่าม้ง 
และอ่ืน ๆ เช่น ม้งลาย ม้งขาว ม้งด า ย้าว โซโล ฮ้อ รุนี มูเซอ ผู้น้อย กุ่ย ก่อ แลนแตน ฯลฯ มีประมาณร้อยละ 9  
ของประชากรทั้งหมด ใช้ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต มีอาชีพท าไร่ หาของป่า และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุกรและม้า 
 ระบบคมนาคม 
  1. ทางถนน 
  ถนนสายส าคัญในการเชื่อมแขวงต่าง ๆ และประเทศเพ่ือนบ้านใน สปป.ลาว  
  ถนนหมายเลข 3 เชื่อมโยงประเทศไทย สปป.ลาว และจีน 
  ถนนหมายเลข 9 เชื่อมโยงประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม 
  ถนนหมายเลข 13 ถือได้ว่าเป็นเส้นทางคมนาคม ส าคัญและมีการสัญจรมากของสปป.ลาว เพราะเชื่อมโยง 
จากภาคใต้สู่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Emblem_of_Laos.svg
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  สะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขงขนาดใหญ่แห่งแรก ชาวอีสาน 
และชาวลาวเรียกว่า“ขัวมิดตะพาบ” 
  สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) 
  สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม–ค าม่วน) 
  สะพานข้ามแม่น้ าโขง 4 อ.เชียงของ จ. เชียงราย– แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 
 2. ทางอากาศ 
      ปัจจุบัน สปป.ลาว มีสนามบินนานาชาติเพียง 3 แห่ง คือ 
 
      
  1) ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ  
        (Pakse  International Airport)  
        อยู่ในแขวงจ าปาสัก 
  
 
 
                                                                            
  2) ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง  
        (LuangPrabang International Airport)   
        อยู่ในแขวงหลวงพระบาง                                                          
     
 
 
  3) ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต  
         (Wattay International Airport)  
         ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 3 กิโลเมตร  
         โดยท่าอากาศยานนานาชาติแห่งนี้ถือได้ว่า 
         เป็นสนามบินพาณิชย์หลักของ สปป.ลาว  
         สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองใหญ่ในเอเชียตะวันออก                          
 
     3. ทางรถไฟ  
        สปป.ลาว ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง  
รถไฟตามแนวเหนือ-ใต้ ระยะทางประมาณ 1,232 กิโลเมตร และ  
ตะวันออก-ตะวันตก ระยะทางประมาณ 1,093 กิโลเมตร เส้นทาง  
รถไฟสายแรกของสปป.ลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม   
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดการเดินรถไฟเป็นขบวน 
ปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552   
พร้อมกันนี้ได้ทรงเสด็จขึ้นประทับบนขบวนรถพิเศษพระที่นั่งออกจาก 
สถานีหนองคาย ประเทศไทย  ไปยังสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว  เพ่ือเปิดการเดินรถไฟสายแรกของ สปป.ลาว  
เป็นปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการ                             
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        4. ทางน้ า 
      ในปี 2554 - 2558 สปป.ลาว มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งทางน้ า ดังนี้  
      1) การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการป้องกันชายฝั่ง และการป้องกันน้ าท่วม  
      2) การพัฒนาท่าเรือและช่องทางการเดินเรือ  
      3) การคมนาคมทางน้ าภายในประเทศ  
      4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ  
      5) ทางดา้นกฎหมาย โดยการปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดเตรียมกลยุทธ์และ 
แผนแม่บทในการพัฒนาคมนาคมทางน้ า 
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ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสาระส าคัญในการศึกษาดูงาน  

          มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์

 

 

                    

 

  

  

 

  แขวงหลวงพระบาง  (Luang Prabang)  ถือเป็นเมืองเอกทางตอน
เหนือของประเทศ สปป.ลาว ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและยังเป็นเมือง
แห่งการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักในฐานะเมืองมรดกโลก จากการ
ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
UNESCO ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบางเป็น
เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นราชธานีในอดีตและเป็นเมืองแห่ง
พระพุทธศาสนาที่มีมนต์เสน่ห์อันชวนหลงใหล รัฐบาลจึงเลอืกแขวงหลวงพระ
บางเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ด้วยศักยภาพในหลาย ๆ ด้านที่เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา โดยใช้ชื่อมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
(Souphanouvong University)” มีชื่อย่อว่า ม.ส./SU เพ่ือเป็นเกียรติแก่ 
เจ้าสุภานุวงศ์ หรือ ประธานสุภานุวงศ์ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์ล้าน
ช้างหลวงพระบาง และเป็นประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) คนแรกของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) เพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคตอนเหนือของประเทศ 
แรกเริ่มใช้สถานที่ในโรงเรียนมัธยมบ้านนาสร้างเหว้ย  เป็นสถานที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) รัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลี ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 
จ านวน 22.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริเวณบ้านดอนใหม่ ถนน 13 เหนือ 
  พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์มีอย่างต่อเนื่องนับแต่แรกตั้ง 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนเก่า อาคารและสถานที่ถูกใช้อย่างอเนกประสงค์ อาคาร
เรียนไม้ถูกดัดแปลงใช้ประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นหอพัก
นักศึกษา อาคารหอประชุมไม้หลังเก่ายังถูกใช้งานอยู่เป็นประจ าอย่างคุ้มค่า 
ห้องพักอาจารย์และห้องประชุมยังคับแคบ อาคารเรียนหลังใหม่ได้ถูกสร้างขึ้น
เป็นอาคารชั้นเดียวเสมือนหนึ่งประสงค์จะใช้เพียงชั่วคราว 
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ได้ย้ายจากวิทยาเขตบ้านนาสร้าง
เหว้ยมาอยู่ที่วิทยาเขตบ้านดอนใหม่ ที่ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศอันร่มรื่น  
รายล้อมด้วยขุนเขาและแมกไม้นานาพันธุ์ ด้านหลังมหาวิทยาลัยมีแม่น้ าโขง
ไหลผ่าน บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีซุ้มประตูอันโดดเด่น อาคารส านักงาน
อธิการบดีอันโอ่โถง อาคารสโมสร(หอประชุม) โรงอาหาร หอสมุด หอพัก
นักศึกษา หอพักอาจารย์ และอาคารเรียนของคณะวิชาต่างๆ ที่พร้อมส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน มีอนุสาวรีย์เจ้าสุภานุวงศ์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง
มหาวิทยาลัย อันเป็นการแสดงถึงความเคารพและให้เกียรติแก่ท่านผู้ซึ่งมี
คุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมือง 
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 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ดร.ค าผาย  
สีสะหวัน ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ท่านค าจัน แสงจันสุริยะ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ  
รองศาสตราจารย์วิไช จันสว่าง  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
   การจัดระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี มีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ปี และวิชา 
เฉพาะแต่ละสาขา 4 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 3,900 คน ใน 5 คณะวิชา 14 สาขาวิชา ดังนี้    
  1. คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (ครูคณิต) สาขาภาษาลาวและวรรณคดี   
และสาขาภาษาอังกฤษ    
  2. คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจสากล (ธุรกิจระหว่างประเทศ)   
สาขาบริหารธุรกิจไอที สาขาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาการบริหาร  
  3. คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาการปลูกพืช สาขาการเลี้ยงสัตว์ และสาขาทรัพยากรป่าไม้ 
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี 1 สาขา คือ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
       จากการเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความมีมาตรฐานสากล จึงเป็นโจทย์อันส าคัญ 
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แต่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มิได้หยุดยั้ง ยังคงมี
พัฒนาการที่ดีในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพ่ือความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนควบคู่
กับการพัฒนาวิชาการและคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ อันเป็นภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนท้องถิ่นและประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรือง  
  มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์บนพ้ืนที่ใหม่ จึงถูกรังสรรค์ข้ึนอย่างงดงาม มีอาคารเรียนที่โอ่อ่าทันสมัยครบวงจร 
พร้อมที่จะเป็นสังคมแห่งวิชาการท่ีจะพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ดังวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของ ดร.ค าผาย  
สีสะหวัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า “ลงลึกวิชาเฉพาะ พัฒนาท้องถิ่น และก้าวเข้าสู่
มาตรฐานสากล” 

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  1. มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนเป็นหลัก โดยมีกิจกรรมด้านบริการ
วิชาการบ้าง โดยท าในรูปแบบการออกไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย มิได้จัดท าเป็นโครงการหรือมิได้
ท าเป็นประจ า แต่จะมุ่งเน้นจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษาที่มาจากท้องถิ่นชุมชนต่าง ๆ ได้แสดงออก
ซึ่งเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป 
  2. เป็นการเปิดโลกทัศน์กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ในหลายด้านแต่สิ่งที่เป็นข้อจ ากัดคือ ด้านงบประมาณและ
นโยบายของประเทศที่การบริหารจัดการบางส่วนต้องเป็นการอนุมัติโดยรัฐ สิ่งหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมีความต้องการ
คือ การพัฒนาสายอาจารย์ให้มีวุฒิสูงขึ้น โดยเฉพาะปริญญาโทและเอกและสายสนับสนุนและต้องการหนังสือต าราใน
การศึกษา  และขณะนี้มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทุนให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา
ต่อวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  
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ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้น ามุมวิชาการโครงการสัมฤทธิบัตรซึ่งประกอบด้วย ป้ายไวนิลและชุดเอกสารการสอนของ 
มสธ. จ านวน 4 ชุดวิชา  ได้แก่ ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ไทยศึกษา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาทางไกล
และเป็นทางเลือกในการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาโทและเอก ซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ให้ความสนใจ 
จากการสอบถามการสนทนาด้วยภาษาไทย ส่วนใหญ่พูดฟังเข้าใจ แต่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงและรู้ภาษาไทย เพราะดู
รายการโทรทัศน์และทางอินเทอร์เน็ตจึงเข้าใจภาษาไทยแต่ไม่ได้เรียนหลักไวยากรณ์ ซึ่งในอนาคตการศึกษาทางไกล
ของมสธ. จะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจให้กับต่างประเทศได้เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ  

  ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ไม่มีหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน มีหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหาร   
  รูปแบบการด าเนินงาน 
           1. ทุกคณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ ไดม้ีการจัดกิจกรรม 
ในวันพุธด้านศิลปวัฒนธรรม  (ดนตรีพ้ืนบ้าน ขับล า การแสดงศิลปะฟ้อนพ้ืนเมือง)  และด้านกีฬาในทุกอาทิตย์ 
            2. การประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒธรรมในแต่ละคณะ เช่น บทเพลง บทร า การขับร้อง และด้านศิลป- 
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ  โดยทุกคณะมีนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจึงไม่เป็นเรื่องที่ยากในการ
ด าเนินการในรูปแบบดังกล่าว ผลการประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมถือเป็นอัตลักษณ์ของชาติและสร้างให้
นักศึกษามีความภูมิใจ 
  3. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีการท าความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยด้านต่าง ๆ  ดังเช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีความร่วมมือในด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม  
               3.1 ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การบรรยาย การน าเสนอบทความในงานสัมมนาวิชาการต่าง ๆ     
               3.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่าย ได้แก่ ประเทศเกาหลี  ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย เป็นต้น 
               3.3 น าการแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวมาเผยแพร่ในงานการแสดง 
ศิลปวัฒนธรรม 
  จุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม  
          1. นักเรียนทุกคณะมีความสามารถและมีจุดเด่นในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแสดงออกและ
น ามาใช้ในการแสดงได้เมื่อสถาบันการศึกษาต้องการ  
          2. มีการปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  รักในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิตความ 
เป็นอยู่ของคนในชาติ สภาพแวดล้อม ความเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี โดยสามารถสื่อให้เห็นได้จากการแสดงออก กิริยา ท่าทาง การแต่งกาย และสภาพแวดล้อมที่ยังคงสภาพ
ความเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ปล่อยให้ความเจริญด้านเทคโนโลยีมา
เปลี่ยนแปลงจนเสียความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
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  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมในรูปแบบการค้นหานักศึกษาของ มสธ. ที่เป็นศิลปินพื้นบ้าน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แสดงศิลปวัฒนธรรมใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยธรรมาธิราช แบบไม่จ ากัดที่ม ี
นักศึกษาทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยใช้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเนื่องจากมีความใกล้ชิด 
กับนักศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือเป็นตัวแทนด้านการจัดกิจกรรมและการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในระดับอาเซียน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่หน่วยงานต่าง ๆ จะก้าวสู่ 
ประชาคมอาเซียน (Asean Community : AC ) ในปี 2559  
  4. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นการส่งเสริมเอตทัคคะทางวัฒนธรรม ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษาของ มสธ.   
ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรม ได้แสดงออกและพัฒนาใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ   
ถึงข้ันที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  5. จัดการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ส านัก สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีต่างๆ เพื่อปลูกจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และค้นหาเอตทัคคะทางวัฒนธรรมในหน่วยงาน เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
กับหน่วยงานเครือข่ายในระดับหน่วยงานและระหว่างประเทศต่อไป 
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วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ 

 

    

 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสอนเป็นหลัก ยังมิได้จัดกิจกรรมด้าน
บริการวิชาการมากนัก  ทั้งนี้เพราะมุ่งสร้างหลักสูตรด้านเกษตรกรรม  
ซึ่งยังด าเนินการอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีบุคลากรด้านการสอนไม่มาก  
จึงต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการสอนไม่มาก ต้องการพัฒนาบุคลากรด้าน
การสอนและเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถตาม 
สมรรถนะหลักของอาจารย์มากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ  กิจกรรมบริการวิชาการ 
ส่วนใหญ่เป็นการออกไปร่วมกับชุมชนในการปรับปรุงการผลิตด้านการเกษตร 

  

             
ด้านการเรียนการสอน 
         เน้นการเรียนการสอนทางการเกษตร ซ่ึงวิทยาลัยจะได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีการลงนาม
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน
ควบคู่กับการบริการวิชาการ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
        1.  จัดกิจกรรมไหว้ครู  ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู  และการแสดง 
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา        
        2.  กิจกรรมน านักศึกษาไปวัดท าบุญตักบาตร 
        3.  อบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนละ 1 ครั้ง 
        4. น าการแสดงศิลปวัฒนธรรมไปแสดงของนักศึกษาร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น ในงานวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา การฟ้อนร า โดยผู้แสดงเป็นนักศึกษาของ
วิทยาลัยเอง 
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หลวงพระบางเมืองมรดกโลก 
 

  

   องค์การยูเนสโกประกาศ  
ให้เครดิตกับเมืองหลวงพระบางว่า  
เป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษา  
ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(The Best Preserved City in   
South – East Asia) เมื่อครั้งที่ม ี 
การส ารวจเบื้องต้นในปีพ.ศ. 2533  
ถึงปีพ.ศ. 2538 และได้รับการบรรจุ   
อยู่ในบัญชีรายชื่อ“เมืองมรดกโลก”   
(World Heritage Town)  

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มีการจัดท าแผนให้เงินทุนสนับสนุนจาก
องค์การสหประชาชาติ และองค์กรอิสระอ่ืน ๆ หลายองค์กร จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เมืองหลวงพระบางก็ได้รับสถานภาพให้เป็นเมืองมรดก
โลกอย่างเป็นทางการ ตามปกติแล้วคณะกรรมการมรดกโลกจะมีหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาหลัก ๆ ส าหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ 6 ข้อ ซ่ึงเพียงเข้า
หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งก็จะได้รับการพิจารณา แต่หลวงพระบางมี
คุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาถึง 3 ข้อจาก 6 ข้อดังนี้ 
   ข้อที่ 2 มีอิทธิพลอย่างสูงยิ่ง เหนือกาลเวลาอันยาวนาน หรือมี
อิทธิพลภายในเขตวัฒนธรรมของโลก อันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น การวางผังเมือง หรือการ
ออกแบบภูมิสถาปัตย์ 
  ข้อที่ 4 เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของรูปแบบอาคาร หรือสถาปัตยกรรม
โดยภาพรวม หรือภูมิสถาปัตย์ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนอันมีนัยส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
  ข้อที่ 5 เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของการตั้งถ่ินฐานชุมชนมนุษย์  
หรือแสดงให้เห็นการใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นภาพแทนของวัฒนธรรม 

 

 

 
   ความส าคัญของเมืองหลวงพระบาง คือ เป็นเมืองหลวงเก่าอุดมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันลุ่มลึก 
ทุกซอกทุกมุมของเมืองมีบ้าน วัด วัง และสถาปัตยกรรมที่น่าหลงใหล ประเพณี ความเชื่อ และความผูกพันใน 
พระศาสนาของคนเมืองนี้ไม่สูญหายเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การที่ได้มาเยือนหลวงพระบางจะต้องประทับใจ 
กับความเป็นจริงเหล่านี้  และความประทับใจไม่เฉพาะแต่กับชาวต่างชาติแม้แต่คนลาวด้วยกันเอง การได้เดินทางไป
ไหว้พระบาง ไปเที่ยวงานบุญเมืองหลวงพระบางสักครั้งก็เป็นความฝันของชีวิตที่สมบูรณ์แล้วส าหรับพวกเขา 
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ตกับาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง

 

  

  

 

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง 

 

   
 

   

 

 

 

 

 ประชาชนชาวลาว และนักท่องเที่ยวจะมานั่งรอตักรบาตรข้าวเหนียว
ในตอนเช้าที่เมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พระสงฆ์หลายร้อยรปู
จะออกมาบิณฑบาตรบนถนนสีสว่างวงพร้อม ๆ กัน จนท าให้เป็นถนนที่เต็มไป
ด้วยประชาชน และพระสงฆ์ยาวไปสุดถนน หากนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้น าอาหาร
มาใส่บาตรก็สามารถหาซื้อข้าวเหนียวได้ในบริเวณนั้น โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าน า
กระติ๊บใส่ข้าวเหนียวมาจ าหน่ายกระติ๊บละ 50 บาท และ 100 บาท หรือไป
เป็นคณะกับทัวร์ ทัวร์ก็จะประสานกับพ่อค้าแม่ค้าให้จัดเป็นชุด ชุดละ 100 
บาท พร้อมทั้งเตรียมผ้าสไบและผ้าปูส าหรับนั่งให้ด้วย    

                       

 ตั้งอยู่ขนานกับถนนสีสว่างวง ข้างโรงแรมรามายะนะ และวัดใหม่ 
สุวันนะพูมาราม ตลาดเช้าหลวงพระบางแห่งนี้เป็นตลาดที่มีทางเดินไม่กว้าง
นัก แต่จะมีลักษณะเป็นทางเดินยาวและแคบ จ าหน่ายสินค้าประเภทของกิน
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพวกผักสด เนื้อสัตว์  ขนมหลากหลายชนิด อาหาร
พวกปิ้งย่าง และสินค้าพ้ืนเมืองที่ท าด้วยมือ (handmade) ผู้คนที่อยู่ในตลาด
เช้าส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวเสียมากกว่า ส่วนประชาชนชาวลาวเมื่อจับ 
จ่ายสินค้าแล้วส่วนมากจะรีบเดินออกจากตลาด เพราะผู้คนพลุกพล่านมาก 
เปิดตั้งแต่เวลาประมาณตี 5 ถึงเวลา 10.00 น. ตลาดเช้าแห่งนี้คนก็จะเริ่ม
น้อยลง 
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     วัดเชียงทอง 

 

 

 

 

 

 เป็นวัดที่เก่าแก่มากท่ีสุด 
วัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างใน
ระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดย 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์ผู้ 
ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนา  

ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ไม่นานนัก วัดนี้ถือ
ว่าเป็น “วัดประตูเมือง” และยังเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือ ส าหรับการเสด็จ
ประพาสทางชมมารถของกษัตริย์หลวงพระบาง วัดเชียงทองจึงได้รับการ
อุปถัมภ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะในสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวัฒนากษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาวด้วย นอกจากนี้วัดเชียง
ทองยังเป็นวัดหนึ่งที่รอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่เผาผลาญเมือง ในปี พ.ศ. 
2430 สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญซุ้มประตูโขง พระธาตุ พุทธสีมา หอไหว้น้อย หอไหว้ 
สีกุหลาบ หอไหว้หลังสิม หอกลอง หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  
  ในบรรดาวัดทั้งหลายในหลวงพระบาง สิมของวัดเชียงทองได้รับการยก
ย่องว่ามีความงดงามและได้รับการกล่าวขานมากที่สุดเปรียบประดุจอัญมณี 
แห่งงานสถาปัตยกรรมลาว  สิมของวัดนี้ถือว่าเป็นแบบหลวงพระบางแท้สร้าง
ด้วยการก่ออิฐถือปูน มีโครงสร้างที่ไม่สูงนักตามแบบฉบับหลวงพระบางงดงาม
ด้วยสัดส่วนและการประดับตกแต่ง สิ่งที่เด่นมากคือหลังคาซ้อน 3 ตับซึ่งดัด
อ่อนโค้งและลาดต่ าลงมามาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝนสาด บนกลางสันหลังคามีการ
ท า “ช่อฟ้า” รูปเขาพระสุเมรุและทิวเขาสัตบริภัณฑ์ท่ีล้อมรอบ 7 ชั้น รองรับ
ด้วยปลาอานนท์ อันเป็นรูปการจ าลองจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนาเช่นเดียว 
กับท่ีปรากฎในจิตรกรรมของล้านนาและอยุธยา หน้าบันแกะสลักเป็นรูปดอกตา
เว็นหรือลายดวงอาทิตย์ที่ดูคล้ายลายดอกจอกของไทย เมื่อเดินขึ้นบนสิมจะพบ
กับมุขโถงด้านหน้ากว้าง ใช้ส าหรับเป็นที่วางเครื่องบวชและที่นั่งของศรัทธาที่มา
ท าบุญบางครั้งเมือมีแขกคนส าคัญมาเยือนจะใช้เป็นที่ท าพิธีผูกขวัญข้อมืออีก
ด้วย ผนังด้านนอกทิศเหนือทางแม่น้ าโขงมีเศียรช้างชูงวงประดับกระจกใช้เป็น
ช่องให้น้ าพระพุทธมนต์ทีร่ดผ่านรางรดสรงมา ยังพระพุทธรูปในสิมไหลผ่านท่อ
ที่ฝังไว้และไปออกท่ีเศียรช้าง เพ่ือให้ประชาชนน าน้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ไปประพรม
ร่างกายเพ่ือความเป็นศิริมงคลในวันสงกรานต์สิมแห่งนี้ได้รับการบูรณะเมื่อ 
พ.ศ. 2471 บนผนังทั้งด้านหลวงพระบาง และเรื่องพระเจ้าสิบชาติกเว้นฝาผนัง
ด้านทิศตะวันตก ที่ยังคงรักษาร่องรอย ดั้งเดิมท่ีประดับลาย ทองบนพ้ืนสีแดง 
ส่วนด้านหลังสิมตกแต่งด้วยภาพประดับกระจกที่ติดเป็นชิ้นเล็ก ๆ น ามา 
ปะติดปะต่อกันเป็นภาพรูปต้นทองซึ้งเป็นความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการสร้างเมือง
เชียงดง-เชียงทอง ที่มีฤาษี 2 องค์ได้มาปักหมายเขตแดนที่จะเป็นที่ตั้งของเมือง  
ในอนคตใกล้กับต้นทองด้านบนเป็นภาพพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์ 
และนิทานพ้ืนบ้านงดงามเทคนิคการประดับกระจกเช่นนี้ยังพบได้ที่ในท้องพระ
โรงของพระราชวังเจ้าชีวิตลาว ภาพประดับกระจกนี้ดูงดงามเม่ือต้องแสงจึงเป็น
มุมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมาก  หอไหว้น้อยตั้งอยู่ด้านหน้าของสิม 
เป็นหอไหว้ขนาดเล็กที่มีหลังคารูปใบโพธิ์ตัดครึ่ง อันเป็นรูปแบบของลาวดั้งเดิม 
ซึ่งประดับกระจกสีงดงามภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานให้แก่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kn7K1BqJKV7SfM&tbnid=C64LDYkUOXyxyM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.thaifly.com/Home/Tour/package_online_detail.php?c=LA&tour_id=PKG1471&ei=PC8oUonDHsLUrQfS5ICgDw&psig=AFQjCNEpqQYd43C9Hm0Zj5c1wYBHB3Z2HQ&ust=1378451644604705
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      หอไหว้สีกุหลาบ ตั้งอยู่ด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสิมเป็นหอ 
ไหว้เก่าแก่ท่ีได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ 
โดยท้าวค าม้าว เมื่อ พ.ศ. 2500  
เพ่ือเป็นการฉลอง 25 พุทธศตวรรษของ 
พระพุทธศาสนาจึงมีการประดับด้วย 
กระจกตัดเป็นภาพเล่าเรื่องต่าง ๆ เช่น 
เรื่องท้าวเสียวสวาดซึ่งเป็นวรรณกรรม 
ชั้นเอกของลาว ภายในมีพระพุทธรูป 
ปางไสยาสน์ส าริด อายุกว่า 400 ปี  
สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  
ในปี พ.ศ. 2112 ฝรั่งเศสเคยอัญเชิญ
พระพุทธรูปองค์นี้ไปแสดงไว้ที่กรุงปารีส 
และเจ้าสุวรรณภูมาทรงขอกลับคืนมา
ประดิษฐานเมื่อ 70 ปีที่แล้ว และที่ดู 
 

แปลกตาคือ ช่องบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กจ านวนนับพันองค์บนผนังภายใน 
หอไหว้ เชื่อว่าเป็นความคิดเรื่องพระอนันตพระพุทธเจ้า 
     หอไหว้ใหญ่หลังสิม ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของสิม เป็นหอไหว้เก่าแก่ที่
ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ในส่วนของแขนนางได้ท าข้ึนไม่โดยกลุ่มสกุลช่าง
ของเพียตันช่าง ประจ าพระราชส านัก หอไหว้หลังนี้ประดิษฐานพระม่าน  
(พระพม่า) ที่ชาวหลวงพระบางนับถือเนื่องด้วยพม่าได้เข้ามามีอิทธิพลในล้าน
ช้างอยู่ระยะหนึ่งในช่วงท้าย พุทธศตวรรษที่ 21 ชาวลาวนยิมมาบนบานเพ่ือ
ขอบุตรจากพระม่าน 
     หอกลอง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านหน้าสิมสร้างขึ้นในราวปี 
พ.ศ. 2503 หอกลองแห่งนี้ยกพ้ืนขึ้นมาราวครึ่งเมตร มีการประดับตกแต่งด้วย
ลายทองงดงาม ในช่วงเย็นราว 16.30 น. เณรน้อยจะมาตีกลองเพ่ือบอกเวลา 
ในการท าวัตรของพระสงฆ์ 
     หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ (โรงเมี้ยนโกศ) สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 
2505 หลังการสิ้นพระชนม์ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ในปี พ.ศ. 2502 ที่นี่
เป็นอาคารที่มีหลังคาสูงประดับด้วยงานแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์งดงาม เช่น  
รูปนางสีดาลุยไฟออกแบบโดยเจ้ามะนีวง และแกะสลักด้วยนายช่างภายใต้การ
ควบคุมของพ่อเฒ่าเพียตัน (เพีย เป็นต าแหน่งพระราชทาน หมายถึง พระยา) 
ช่างใหญ่ประจ าพระราชส านัก หอราชโกศนี้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษามรดก
เก่าแก่ของหลวงพระบาง เช่น ราชรถไม้แกะสลักปิดทอง ประดิษฐานพระโกศ  
3 องค์ คือองค์ใหญ่ตรงกลางเป็นของเจ้าศรีสว่างวงศ์ องค์เล็กด้านหลังของ  
พระราชมารดา ส่วนองค์ด้านหน้าเป็นของพระเจ้าอา นอกจากนั้นยังมศีิลป- 
วัตถุจ านวนมาก เช่น พระพุทธรูป บานประตูโบราณภาพพระบฎ เป็นต้น 
ลักษณะพิเศษของหอราชโกศคือ ฝาผนังด้านหน้าสามารถถอดออกได้ทั้งหมด
เพ่ือเคลื่อนราชรถออก 
  พระธาตุ พระธาตุเจดีย์ในวัดเชียงทองมีจ านวนหลายองค์ทั้งทาง
ด้านหน้าและด้านหลังของสิมบางองค์มีการประดับด้วยกระจกสีบางองค์มีซุ้ม
ขนาดเล็กด้านบนเป็นรูปฤษีอยู่เหนือซุ้ม เชื่อว่าเป็นหอบูชาพระฤษี 
  ซุ้มประตู เป็นประตูโค้งทาสีเขียว สร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 
แม้จะมีการบูรณะบ้างแต่ยังคงรักษาโครงสร้างเดิมไว้ ปัจจุบันพบเพียงด้าน 
ทิศใต้เท่านั้น กุฏิเป็นที่พ านักของพระภิกษุและสามเณร  กุฏิหลังที่ตั้งด้าน 
ทิศใต้ของสิมมีลักษณะเป็นเรือนหลังคาแฝดสองหลังเช่นเดียวกับเรือน 
ในเมืองหลวงพระบาง 
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พระธาตุพูสี 

 

 

 

 

 

 

   

 

 พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขา
ที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองหลวงพระบาง บนยอดภูษี

ท าให้เห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบและเห็นสายน้ าโขง มีบันไดขึ้นยอดพูสี 
328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจ าปา (ดอกไม้ประจ าชาติลาว) หรือที่
บ้านเราเรียกว่าต้นลีลาวดี 
   พูสี มีความหมายว่า ภูเขาของพระฤาษี เดิมชื่อว่า ภูสรวง  
ครั้นเมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤาษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน 
แต่ยังมีนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าภูษี อาจหมายถึง พูสีซึ่งเป็นศรีของเมือง
หลวงพระบาง 
   พระธาตุพูสีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 
2337 พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของพูสี บนความสูง 150 เมตร พระธาตุนี้
มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรง
ดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทอง
ส าริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ช่วงที่พระธาตุนี้งดงามที่สุดคือ ช่วงตอน
บ่ายแก ่ๆ แสงแดดจะกระทบองค์พระธาตุเป็นสีทองสุก รอบ ๆ พระธาตุจะมี
ทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมองเห็นสนามบิน ส่วนด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นแม่น้ าโขง ช่วงที่คดเคี้ยว
เข้าหากันในกลีบเขาและจากยอดภูสียังมองเห็นพระราชวังเดิมท่ีตั้งอยู่ริม
แม่น้ าโขง พระธาตุมิได้เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวบนยอดภูษี ยังมีสิ่งก่อสร้าง
ทางพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่งเช่น วัดถ้ าพูสี วัดป่าแค วัดศรีพุทธบาท  
วัดป่ารวก 

 สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง   
 ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (ประมาณ 80 บาท) 
 เปิดตลอดวัน 
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หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง 
  

   

          ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดียว 
ยกพ้ืนสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของ
อนุสาวรีย์ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบางได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดง
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง พระราชวังแห่งนี้สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2447  เพ่ือเป็นที่ประทับของ 
พระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ ลักษณะเป็นศิลปะแบบลาวผสมฝรั่งเศส มีแผนผังเป็นรูปกากบาทและสร้างฐานซ้อนกัน
หลายชั้น ห้องโถงด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของลาว องค์พระสูง 83 เซนติเมตร 
พระหัตถ์แสดงปางอภัยมุทราหล่อขึ้นด้วยทองค าบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ รวมน้ าหนักทั้งสิ้นราว 43 ถึง 54 กิโลกรัม  
ตามต านานเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นที่เกาะสิงหลเมื่อราวศตวรรษที่ 1 เจ้าฟ้างุ้มทรงได้รับพระราชทานจาก
กษัตริย์เขมรมาอีกต่อหนึ่ง  แต่ก็ต้องตกไปอยู่ในเมืองสยามถึงสองครั้ง ปี พ.ศ. 2322 และปี พ.ศ. 2370 จนถึงปี 2410 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกลับคืนไปให้ภายในห้องยังมีฉากลับแลผ้า
ไหมปักลวดลายด้วยฝีมือประณีต และงาช้างแกะสลักอีกไม่น้อยที่เหลือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภาพบุคคล 
บรรณาการจากต่างชาติ และงานศิลปะมากมายและงานประดับกระเบื้องอยู่รอบ ๆ ตัวอาคาร 
  ห้องเด่น ๆ หลายห้องอยู่ฝ่ังขวาของอาคาร  
   ห้องฟังธรรมภายในมีธรรมมาสน์ ห้องปูพรมและเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิติศรีสว่างวงศ์ในเวลา 
ฟังธรรม  
   ห้องรับแขกของพระมเหสี ภายในห้องจัดแสดงของขวัญจากประเทศต่าง ๆ  
   ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิต ภายในห้องสวยงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาว   
ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพงานประเพณี และยังมีรูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้ามหาชีวิตอุ่นค า เจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ เจ้ามหาชีวิต 
ศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้หล่อมาจากประเทศฝรั่งเศส  
   ห้องท้องพระโรง ห้องนี้ใช้ท าพีธีราชาภิเษก ซึ่งเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาเตรียมห้องนี้ไว้ท าพิธีราชา  
ภิเษก  แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน ภายในห้องติดประดับด้วยกระจกโมเสดสีแดงจากประเทศ
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ฝรั่งเศส  นอกจากห้องส าคัญเหล่านี้แล้วด้านหลังของท้องพระโรงยังเป็นที่ตั้งของต าหนักของเจ้ามหาชีวิต   
  อีกจุดเด่นคือ “หอพระบาง” ภายในหอพระนี้เองเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง  
พุทธลักษณะของพระบางเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน ปางประทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์ หรือปางห้ามสมุทร  
เป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายน มีน้ าหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ประกอบด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์ และในหอพระนี้
ยังมีพระพุทธนาคปรก สลักศิลาอีกสี่องค์และยังมีกลองโบราณอยู่ด้วย 

  • สถานที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ริมแม่น้ าโขง 
  • ค่าเข้าชม 30,000 กีบ (ประมาณ 120 บาท)  
  • เปิดเวลา 08.00 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น. 
  หมายเหตุ ภายในพระราชวังหลวง ห้ามการถ่ายรูปทุกชนิด 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (ในเชิงรูปธรรม)  

          เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน   
ดังนี้     
  1. พัฒนาโครงการสัมฤทธิบัตร งานทางด้านบริการวิชาการแก่สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็น 
ภารกิจหลักของส านักให้มีผลผลิตและผลลัพธ์มากขึ้นกว่าเดิม   
       2. การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระดับสถาบันกับหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน เพ่ือการพัฒนางาน   
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม     
  3. การท าความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ในโอกาสต่อไปเพ่ือให้สอดรับกับ 
นโยบายของรัฐบาล (Asean Community : AC ) ในปี 2559 พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ข้อเสนอแนะ  
 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง สามารถด าเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ในการจัด
กิจกรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์บอกเล่า ของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยอาจจะจัดขึ้น ณ ประเทศใด 
ประเทศหนึ่ง 
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โครงการศึกษาดูงาน 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
            ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
2.  ประเภทโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวชิาการ  
3.  ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผดิชอบโครงการ ดังเอกสารแนบทา้ย 
4.  ความส าคัญของโครงการ 
        ตามแผนยทุธศาสตร์ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี พ.ศ. 2554-2558 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต และประเด็นการพฒันา
อุทยานการศึกษา และสง่เสริมการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม เพื่อให้สอดรับกับการบริหารหน่วยงานในปัจจุบนั จึงน า
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเปน็เครื่องมือในการพัฒนางานและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
และเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรในการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนใน ปี 2558        
        ในการศึกษาดูงานคร้ังนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศกึษาและดา้นศิลปวฒันธรรม กับมหาวิทยาลัย 
สุภานุวงศ์ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง และวิทยาลัยกสิกรรมและปา่ไม้ภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยอยู่บนพืน้ฐานของการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ของงานบรกิารวิชาการและกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมที่จะช่วยให้
บุคลากรได้เห็นถึงวิธีคิด วธิีการปฏิบัติงาน และเป็นการแผยแพร่โครงการสัมฤทธิบัตรกับมหาวทิยาลัยเพื่อนบ้าน ตลอดจน
สร้างความสัมพันธท์ี่ดีในการท าบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding : MOU ร่วมกันในโอกาสต่อไป   
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     5.1 เพื่อพัฒนาความรู้ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงทีไ่ด้จากการศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที่มาเปรียบเทียบ 
และประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการในหน่วยงานให้เกิดผลประโยชนส์ูงสดุ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  
     5.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในโครงการสัมฤทธิบตัร ให้กับมหาวิทยาลยัสุภานุวงศ์  
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ ของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปน็การพัฒนางานของส านักสูส่ากลในการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.  ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม)  
     6.1 การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมีประโยชน์ในการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในรูปของการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการไปศึกษาดงูานมาพัฒนางานทางด้านบริการวิชาการแก่สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรมที่เปน็ภารกิจหลัก
และตัวชี้วดัด้านประสิทธิผลของส านัก 
      6.2 ผู้ขอรับทุนสามารถน าประโยชนท์ี่ได้รับมาขยายผลของการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระดับสถาบัน เพื่อการ
พัฒนางานด้านบริการวชิาการแก่สังคม การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม อาทิ โครงการอบรมระยะสัน้  
เพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการสมัฤทธิบัตรส าหรับพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการสมัมนาศิลปวัฒนธรรมนานาขาติ 
เป็นต้น   
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7.  ระยะเวลาการด าเนนิการ 3 วัน  (วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2556) 
8.  วิธีด าเนินการ   
          เดินทางไปศึกษาดงูานด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย
สุภานุวงศ์ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง และวิทยาลัยกสิกรรมและปา่ไม้ภาคเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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รายชื่อคณะศึกษาดูงาน 

1. นายเมธี  ปิยะคุณ    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
       หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 

2. นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์  ผู้บริหาร (หัวหน้าส านักงาน เลขานุการส านัก) 
       เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง      

3.  นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
      หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 

4. นางวิยะดา  วรธนานันท์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
       หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 

5. นายสิรภพ  ใจสุภาพ     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
       หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 

6. นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
       หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา 

7. นางพิมพ์ธนา  เลิศวุฒิโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
       ส านักงานเลขานุการ 

8. นางกาญจนา  เชื้อสาย     นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
      ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  

9. นางวราภรณ์  ด ารงรัตน์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
      ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  



24 
 

10. นางสาวบุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว  นักวิชาการศึกษา     
       ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมในการศึกษาดูงาน 

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 

 

วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ 
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หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง 
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วัดเชียงทอง 

 

พระธาตุพูสี 
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