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ความร่วมมือทางวิชาการ

ค านิยาม

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อท าให้
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายมีการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
การสร้างเครือข่ายต้องมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเพื่อระดมและประสานสัมพันธ์
สรรพก าลังระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเอง และเครือข่าย
นอกมหาวิทยาลัย เพื่อระดมและประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย อาจจ าแนกออกได้อย่างน้อย 7 ประการ  ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 5. เพื่อการวางแผนร่วมกัน 
2. เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน 6. เพื่อการด าเนินงานร่วมกัน 
3. เพื่อการระดมความคิดร่วมกัน 7. เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน
4. เพื่อการตัดสินใจร่วมกัน 



วัตถุประสงค์

1. ให้บริการวิชาการอยา่งมคีุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ของคนในชุมชน

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์
ในการด ารงชีวิตให้มีความสขุ

3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
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ค านิยาม

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม หมายถึง การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบให้เปล่า 
ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้  

1. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
2. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ
6. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงามของจังหวัด 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศ

เพื่อนบ้าน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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โครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
1)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจ

ในวิถีชีวิต  และภูมิปัญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจยั 4 ในการด ารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรค
แบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  บ้านเรือนหรือการตกแต่ง
อาคาร สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรมหรือโครงการ 
ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวด
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด
ท าอาหารไทย เป็นต้น หรือ กิจกรรมที่หน่วยงานจัดสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  
เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน ในงานสัมมนาระดับต่าง ๆ หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและ
นักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน  การน าผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอร์มประจ า
หน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ด้านต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น
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ค านิยาม (ต่อ)

2)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง 
แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชน
ท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อ และค่านิยม เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท าบุญ
เดือนสิบ การท าบุญวันว่าง เป็นต้น

3) โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบัน
ทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและ
สังคมโลก ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรม
ในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส 
วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
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ค านิยาม (ต่อ)

4)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม
และคุณธรรม จริยธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุค
ปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานใน
เรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซ่ึงนอกจากเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทย
เกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การเข้าค่ายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจ
จัดส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น

5)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้าน 
ศิลปะการแสดง ของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
ต่าง ๆ อาจเป็นโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดง
หนังตะลุง และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน ากลุ่มนักศึกษา
หรือบุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะ
และวัฒนธรรมขึ้นเป็นต้น 
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6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มีความส าคัญ
ต่อการด ารงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ 
อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรม
ต่างๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการ
วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ 
หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจ าชนชาติต่างๆ 
การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
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