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ค าน า  
 

           รายงานผลการด าเนินโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2559 ด าเนินงานโครงการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .อุดรธานี                             
เมื่อวันที่  13 กันยายน 2559 เมื่อได้ด าเนินโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์                         
โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีเปิดโลกเรียนรู้เรียนรู้สารสนเทศอาเซียนได้อย่างกว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้นและได้
ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
                                                                            15 กันยายน 2559 
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รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

  
ปี พ.ศ.2559 ได้ก้าวสู่การอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไป

ด้วยประเทศไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , กัมพูชา, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, เมียนมาร์, 
มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN 
Economic Community (AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่า
การเปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่
มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่นและสร้างอ านาจต่อรอง
ทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  เป็นหน่วยงาน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่ให้บริการด้านการศึกษาตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 11 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวล าภู 
หนองคาย และบึงกาฬ จึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือรองรับเข้าสู่สังคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง
ถือว่าการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศของอาเซียน ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จ าเป็นต้องอ่านหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆพร้อมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของการเข้าสู่สังคมอาเซียนของประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรมแสดงบนเวทีด้านวัฒนธรรมประเทศอาเซียน 
ทั้ง 10 ประเทศ ให้กับนักศึกษา มสธ.เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดเขตพ้ืนที่บริการ พร้อมจัดแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนในทุกด้านไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
น าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการให้บริการแก่
สังคมและชุมชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไปและช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคม
การอ่านโดยทั่วถึงแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน าพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน 
2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชน

และประชาชน  
3. เพ่ือให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพ่ิมเติม  
4. เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย …นักศึกษา มสธ.เยาวชน นักเรียน ประชาชน ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  ...จ านวน 150 คน 
ก าหนดการด าเนินโครงการ  
          วันที่ 13 กันยายน 2559  (เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 38 ปี) 
          ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 
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ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ผลการด าเนินโครงการฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 260 คน  
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ผลการประเมินจากแบบประเมิน “โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน” 
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 180 ชุด 
ตารางที ่1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
1. เพศชาย จ านวน  164 คน  เพศหญิง จ านวน 66 คน 
2. อายุเฉลี่ย 18 ปี 
3. สถานะภาพ เยาวชน/นักเรียน จ านวน  161 คน  นักศึกษา จ านวน 10 คน ประชาชน 5 และครู 4 คน   
4. ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          จากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี  14 คน จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี  157 คน 

จากรายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี 9 คน 
5. สถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 
          - นักศึกษา ครู นักเรียน/เยาวชน 
6. อาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          - นักศึกษา/ นักเรียน / ครู  / ประชาชน 

จากตารางท่ี 1 ผู้เข้าร่วม “โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน”  
- เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91.11  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 8.89  
- อายุเฉลี่ย 18 ปี  
- เป็นเยาวชน/นักเรียนร้อยละ 89.44 นักศึกษา ร้อยละ 5.55  ประชาชนร้อยละ 2.77 ครูร้อยละ 2.22   
- ด้านการได้รับข่าวสาร จากจดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี 157  คน ร้อยละ 87.22  

จากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี 14 คน ร้อยละ 7.77 และจากรายการวิทยุของ มสธ.อุดรธานี 9 คน ร้อยละ 5 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 180 ชุด) 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการ 
 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
7.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

จ านวน 165 13 2 00 00 
ร้อยละ 91.67 7.22 1.11 00 00 

 
7.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 134 43 3 00 00 
ร้อยละ 74.44 23.89 1.67 00 00 

 
7.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 152 24 4 00 00 
ร้อยละ 84.44 13.33 2.22 00 00 

 
7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 

จ านวน 162 13 5 00 00 
ร้อยละ 90.00 7.22 2.78 00 00 

 
7.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯมสธ.อุดรธานี 

จ านวน 149 21 10 00 00 
ร้อยละ 82.78 11.66 5.55 00 00 
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8. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
 

กระบวนการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 
8.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในโครงการ 

จ านวน 161 10 9 00 00 
ร้อยละ 89.44 5.56 5.00 00 00 

 
8.2 เอกสารสาระความรู้ประกอบโครงการ 

จ านวน 174 6 00 00 00 
ร้อยละ 96.67 3.33 00 00 00 

8.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย  
ตอบค าถาม 

จ านวน 163 15 3 00 00 
ร้อยละ 90.56 8.33 1.12 00 00 

8.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/ 
เอกสารที่ใช้ประกอบ 

จ านวน 164 14 2 00 00 
ร้อยละ 91.11 7.78 1.11 00 00 

 
8.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

จ านวน 170 10 00 00 00 
ร้อยละ 94.44 5.56 00 00 00 

 
8.6 กิจกรรมครั้งนี้ตรงกับความคาดหวัง 

จ านวน 168 12 00 00 00 
ร้อยละ 93.33 6.67 00 00 00 

 
9.ความรูท้ี่มี ก่อน และ หลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
9.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมีก่อนร่วมกิจกรรม                

ระดับความรู้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 
9.1.1 ความรู้เรื่องการศึกษาทางไกล มสธ. 

จ านวน 32 42 74 32 00 
ร้อยละ 17.78 23.33 41.11 17.78 00  

 
9.1.2 ความรู้เรื่องอาเซียน 2559 

จ านวน 52 82 46 00 00 
ร้อยละ 28.88 45.55 25.55 00 00 

 
9.1.3 ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

จ านวน 36 44 80 20 00 
ร้อยละ 20.00 24.44 44.44 11.11 00 

 
9.1.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน 

จ านวน 39 51 64 26 00 
ร้อยละ 21.67 28.33 35.56 14.44 00 

9.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมีหลังร่วมกิจกรรม                             มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 
9.1.1 ความรู้เรื่องการศึกษาทางไกล มสธ. 

จ านวน 164 14 2 00 00 
ร้อยละ 91.11 7.78 1.11 00 00 

 
9.1.2 ความรู้เรื่องอาเซียน 2559 

จ านวน 166 10 4 00 00 
ร้อยละ 92.22 5.55 2.23 00 00 

 
9.1.3 ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

จ านวน 165 13 2 00 00 
ร้อยละ 91.67 7.22 1.11 00 00 

 
9.1.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน 

จ านวน 134 43 3 00 00 
ร้อยละ 74.44 23.89 1.67 00 00 

 



- 7 - 

 

 
10. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  
10.1 ความพึงพอใจในภาพรวม  

จ านวน 134 43 3 00 00 
ร้อยละ 74.44 23.88 1.68 00 00 

10.2 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

จ านวน 152 26 2 00 00 
ร้อยละ 84.44 14.36 1.20 00 00 

 
 
11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่  
      ควร เพราะ ท าให้รู้จักอาเซียนมากขึ้นจากการให้ความรู้ของวิทยากรจากการบอกเล่า จากนิทรรศการสารสนเทศ
อาเซียน ได้รับรู้เรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตรสัมฤทธิ
บัตร เป็นกิจกรรมดีมากเปิดโอกาสเตรียมพร้อมในการเป็นสู่สังคมที่ดีที่กว้างขึ้น ท าให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น 
 
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

1. ต้องการทราบข้อมูลการเข้าสู่อาซ ียน 2559  
2. ต้องการเปิดโลกทัศน์ รับความรู้ด้านข้อมูลการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

13. สิ่งท่ีคาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. ได้รับทราบข้อมูลเมื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2559 มากยิ่งข้ึน 

  2. ไดรู้้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตรเพ่ิมข้ึน  
3. ได้รับข้อมูลเตรียมพร้อมการศึกษาขั้นสูงขึ้นหลังจากจบมัธยมปลาย 
 

14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น  
-  ความรู้ที่ได้รับดีมาก มีสาระประโยชน์ มีความสุข 
-  วิทยากรมีความสามารถ เจ้าหน้าที่ของ มสธ.แนะน าข้อมูลชัดเจน มีความเป็นกันเอง  
-  มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน ไม่อายที่จะตอบค าถามของวิทยากร มีเพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึน   
-  ได้รับความสนุกสนาน มีสันทนาการให้ผ่อนคลาย  
 

15. เสนอแนะเพิ่มเติม.....โครงการดีมากควรจัดทุกปี เพ่ือให้โอกาสเยาวชนให้รับความรู้ 
 

สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจทีม่ีต่อกระบวนการให้บริการ 97.73 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ 98.32 
3. ความรู้ทีมี่ ก่อน ฝึกอบรม                  50.25 
4. ความรู้ที่มี หลัง ฝึกอบรม                  98.47 
6. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 98.80 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
1.1 ค่าตอบแทน…………………3,000………………บาท 
1.2 ค่าใช้สอย…………………..42,000……………...บาท 
1.3 ค่าวัสดุ………………………15,000………………บาท 
รวมงบประมาณท่ีใช้จริง…… 60,000………………บาท  ( หกหมื่นบาทถ้วน ) 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบข้อมูลด้านอาซ ียน 2559 มากขึ้นจากการให้ความรู้ของวิทยากรจากการบอกเล่า 

ได้รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน จากนิทรรศการสารสนเทศอาเซียน ได้เปิดโลกทัศน์ รับรู้เรื่องระบบ
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นกิจกรรมดีมากเปิด
โอกาสเตรียมพร้อมในการเป็นสู่สังคมท่ีดีที่กว้างข้ึน ท าให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น ความรู้ที่ได้รับดีมาก มีสาระประโยชน์ 
มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม วิทยากรมีความสามารถ บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แนะน าข้อมูลชัดเจน 
มีความเป็นกันเอง ท าให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่อายที่จะตอบค าถามของวิทยากร มีเพ่ือนใหม่เพ่ิมขึ้น           
มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนให้ชมซึ่งได้รับความสนุกสนาน มีสันทนาการให้ผ่อนคลาย  

 

ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่มี  
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก : 

แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 
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สรุปการด าเนินโครงการ“ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน” 2559 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 

1. ความส าคัญของโครงการ 
       ปี พ.ศ.2559 ได้ก้าวสู่การอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ                        

ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , กัมพูชา, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, 
เมียนมาร์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
ASEAN Economic Community (AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันว่าการเปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่นและสร้าง
อ านาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่ให้บริการด้านการศึกษาตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ในเขต
พ้ืนที่ให้บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย 
สกลนคร หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ จึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือรองรับเข้าสู่
สังคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งถือว่าการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศของอาเซียน ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จ าเป็นต้องอ่านหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรู้
ด้านต่างๆพร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการเข้าสู่สังคมอาเซียนของประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรมแสดงบนเวทีด้าน
วัฒนธรรมประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ให้กับนักศึกษา มสธ.เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดเขตพ้ืนที่บริการ พร้อม
จัดแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกด้านไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และใช้สถานที่แห่งนี้เป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้น าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ในการ
ส่งเสริมการให้บริการแก่สังคมและชุมชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไปและช่วย
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านโดยทั่วถึงแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน าพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน 
2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชน

และประชาชน  
 
3. เพ่ือให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพ่ิมเติม  
4. เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  
2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 150 คน 
3. พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้ด าเนินกิจกรรม“ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน” 2559             
เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 150 คน ผลการด าเนิน
กิจกรรมมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน 260 คน โดยเป็นนักศึกษา นักเรียน ในจังหวัดอุดรานี โรงเรียนดับมัธยม
ต้นและมัธยมปลาย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีกิจกรรมดังนี้ 

4.1 การบรรยายเรื่องก้าวทันอาเซียน โดยเน้นเรื่องของการเข้าสู่อาเซียน 2559  
4.2 แนะน าแหล่งสารสนเทศอาเซียน  
4.3  การจัดแสดงนิทรรศการ 

                - นิทรรศการอาเซียน 
       - นิทรรศการการศึกษาทางไกล 

4.4 การแนะแนวระบบการศึกษาทางไกล โครงการเรียนล่วงหน้า  โดยเนื้อหากล่าวถึง การเรียนในระบบ
การศึกษาทางไกลของ มสธ. คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายแต่ละภาคการศึกษา 
สถานที่รับสมัคร ช่วงระยะเวลาการรับสมัครและลงทะเบียน สถานที่จัดสอบ เป็นต้น 
  
      

5. ผลการด าเนินงาน (ให้เขียนผลการด าเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อม
ภาพประกอบที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป) 
 
 

          5.1  สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ 
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ  

เกิดจากการน าข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆรอบตัวเราซึ่ง
อาจมาจาก วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองตั๋วเครื่องบิน                  
การลงทะเบียน ฯลฯ ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือการเตรียมรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่
อาเซียน 
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2559 
          วันที่ 1 มกราคม 2559 ถือเป็นวันแจ้งเกิด "ประชาคมอาเซียน" หรือ ASEAN Community อย่างเป็น
ทางการ หลังจากกลุ่มสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย , มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, 
กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม ได้รวมตัวกันเป็น 3 เสาหลัก คือ เสาด้านความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสา
สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้อาเซียนมี "อ านาจต่อรอง" บนเวทีโลกมากข้ึน  
 

 
 
เฉพาะเสาเศรษฐกิจ หรือ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นั้น ได้เริ่มพัฒนา
มาจากการเจรจากรอบ AFTA (ASEAN Free Trade Area) มาตั้งแต่ปี 2535 เพ่ือมุ่งสร้างฐานการผลิตและตลาด
อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน บริการ เงินทุน อย่างเสรี ขณะที่ในมุมของประเทศ
ไทย AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสาเศรษฐกิจถือเป็นความส าคัญมาก เพราะ "อาเซียน" ปัจจุบันจัดเป็นตลาดส่งออก
เบอร์ 1 สัดส่วน 25% ของการส่งออกสินค้าไทยทั้งหมด และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบและแรงงานที่ส าคัญอีกด้วย  
ไทยพร้อมเกือบ 100%  
 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วยนับ 

รวมท้ังสิ้น 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต (Output) 
1.เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
คน 

 
150 

 
260 

2.เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
97.73 

3.เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 
4.เชิงต้นทุน บาท 60,000.- 60,000.- 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
รอ้ยละ 

 
84.00 

 
98.80 

2.เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการ ร้อยละ 86.00 98.32 
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6. ผู้รับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับประโยชน์มาก คือ ได้รับความรู้อาเซียนเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  การติดตาม

ความคืบหน้าระดับอาเซียน 2559 การติดตามความคืบหน้าระดับประเทศ รวมถึงภารกิจเร่งด่วนที่เก่ียวข้อง 
         หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน มีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ให้บริการ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี   

7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน ได้รับความรู้เรื่องความพร้อมการเข้าสู่อาเซียน

มากขึ้นจากการให้ความรู้ของวิทยากรจากการบอกเล่า ได้รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน จากนิทรรศการ
สารสนเทศอาเซียน ได้เปิดโลกทัศน์ รับรู้เรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น โครงการเรียน
ล่วงหน้า หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นกิจกรรมดีมากเปิดโอกาสเตรียมพร้อมในการเป็นสู่สังคมที่ดีที่กว้างขึ้น ท าให้ได้รับ
ความรู้มากยิ่งขึ้น ความรู้ที่ได้รับดีมาก มีสาระประโยชน์ มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม วิทยากรมีความสามารถ บุคลากร
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แนะน าข้อมูลชัดเจน มีความเป็นกันเอง ท าให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่อาย
ที่จะตอบค าถามของวิทยากร มีเพ่ือนใหม่เพ่ิมขึ้น มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนให้ชมซึ่งได้รับความ
สนุกสนาน มสีันทนาการให้ผ่อนคลาย 

8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา   
8.1  ชุดวิชา (80308) ชุดวชิาความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
8.2  ชุดวิชา (82318) สังคมโลก 
8.3  ชุดวิชา (82423) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 

9. การจัดท าโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน เป็นการให้ความรู้เรื่องอาเซียนด้านผู้คน ชีวิต 
แผ่นดินและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจัยดังนี้ 
 

ชื่อเร่ือง 
การให้บริการวิชาการ 

ผลงานที่น าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการ 

การเรียนการสอน/การวิจัย 

 
หลักฐาน 

1. โครงการห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้
สารสนเทศอาเซียน  

1.1 สอดคล้องกับชุดวิชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับต่างประเทศ  (80308) 

1.1.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 11 : ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับ
กลุ่มประเทศตะวนัออกเฉียงใต้  

1.2 สอดคล้องกับชุดวิชา  
การเมืองระหว่างประเทศใน
เอเชีย (82423) 

1.2.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 3  : การรวมกลุ่มประเทศในเอเชีย 
1.2.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 4 : การเมืองระหว่างประเทศของ
สิงคโปร์    
1.2.3 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 5 : การเมืองระหว่างประเทศของ
พม่า มาเลเซีย และบรูไน    
1.2.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 6 : การเมืองระหว่างประเทศของ
กลุ่มประเทศอินโดจนี 
1.2.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 7 : การเมืองระหว่างประเทศของ
ฟิลิปปนิส ์ 
1.2.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 8 : การเมืองระหว่างประเทศของ
อินโดนีเซีย 

http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=72&filename=index
http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=72&filename=index
http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=69&filename=index
http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=68&filename=index
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ภาพประกอบโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 
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ภาคผนวก ข   
บันทึกข้อความและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน 
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-k5CKvqfPAhWBuY8KHRdVDvQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aseanthai.net%2Fewt_news.php%3Fnid%3D3757%26filename%3Dindex&psig=AFQjCNGCmqaZWp129qjIfwvCvm6jutrczw&ust=1474788613499208
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 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

           ที่ ๑๙  / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
------------------------------------- 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้                    
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดแหล่ง เรียนรู้ สารสนเทศ“อาเซียน”                                 
ในวันอังคารที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                   
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประธานด าเนินงาน   - ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
       ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน                - ด าเนินโครงการ พิธีกร/สรุปรายงานผลโครงการ  

๓. เจ้าหน้าที่กองกลาง/ประสานงาน  
          ๓.๑ นางปฏิมา พุทธน                     - ต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
                    ๓.๒ นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ          - รับลงทะเบียน แจกเอกสาร             
          ๓.๓ นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์     - ประจ าซุ้มนิทรรศการอาเซียน           

   ๓.๔ นางสาวมานิตา ฉัตรเมืองปัก       - แนะแนวการศึกษาทางไกล และช่วยพิธีกร   
         ๓.๕ นางบรรณสรณ์ พลเทพ            - ประจ าซุ้มนิทรรศการการศึกษาทางไกล  

๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
          ๔.๑ นางสาวพรนภา นวนมะณี   - ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์  
          ๔.๒ นายอนันฐชัย ทองถิน   - จัดท าป้ายเวที ภาพนิ่งและบริการถ่ายภาพ  

  ๕. พนักงานขับรถยนต์ 
           ๕.๑ นายปิยะทัติ อุลานันท์   - ให้บริการรถยนต์ศูนย์ในระหว่างการจัดกิจกรรม 
           ๖. พนักงานบริการ  
           ๖.๑ นางทองสุข จันทร์ชมภู   - บริการอาหารและเครื่องดื่ม     
           ๖.๒ นางสาวชนากานต์ ปานสุวรรณ  - บริการอาหารและเครื่องดื่ม    
           ๖.๓ นายจ าปี ปัสสา      - จัดสถานที ่
  

     ทั้งนี ้ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ“อาเซียน” ตามวัน เวลาดังกล่าว ต่อไป 
 
 

 

                      สั่ง ณ วันที่     กันยายน ๒๕๕๙ 

             
                    (นายเทพ สงวนกิตติพันธุ์) 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๙๐๖                             ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 

                         บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจัน่        
                                     อ าเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 
   

                                                       ๘  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นเกียรติและส่งนักศึกษาวิชาทหารร่วมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ “อาเซียน” 
เรียน  ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ ๑ ชุด 
 

    เนื่ องในวันที่  ๕ กันยายน ของทุกปี  เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช                          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดกิจกรรมใน
สัปดาห์วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๓๘ ปี “โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรูส้ารสนเทศ “อาเซียน” เพื่อบริการ
วิชาการแก่สังคม ในท้องถิ่นเขตพ้ืนที่ให้บริการด้านการศึกษา ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่                 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
โดยศูนย์ฯได้พิจารณาคัดเลือกและให้เกียรติหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และรับความรู้
ด้านสารสนเทศอาเซียน 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านพร้อมบุคลากรเพ่ือเป็นเกียรติ พร้อมส่ง
นักศึกษาวิชาทหาร จ านวนประมาณ ๑๐๐ นาย เป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการ ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว                 
ขอควากรุณาตอบรับพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทางอีเมล : meka75@hotmail.com ภายในวันจันทร์            
ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ                   
เช่น จัดท าเกียรติบัตร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และของที่ระลึก ทั้งนี้มอบให้ นางพรรษชล แข็งขัน                        
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ ผู้ประสานงาน 
 
                                                                ขอแสดงความนับถอื 

                                              

                        (นายเทพ สงวนกติติพันธุ์) 
       นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

                 รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

งานอ านวยการและธรุการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
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ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว ๘๖๕                                          ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                             บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจัน่        
                                         อ าเภอเมือง จังหวดัอดุรธาน ี๔๑๐๐๐ 
   
 

                                                        ๓๑  สงิหาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญและสง่นกัเรียนเข้าร่วมโครงการหอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ “อาเซียน”  
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการและแบบตอบรับ ๑ ชุด 
                

      เนื่องในวันที่ ๕ กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดกิจกรรมในสัปดาห์
วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๓๘ ปี “โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ “อาเซียน” เพ่ือบริการ
วิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นเขตพ้ืนที่ให้บริการด้านการศึกษา ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่              
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  โดย
ศูนย์ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและให้เกียรติหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเปิดโลกทัศน์และรับความรู้
ด้านสารสนเทศอาเซียน 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านพร้อมบุคลากรเพ่ือเป็นเกียรติ พร้อมส่ง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนประมาณ 40 ท่าน เป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการ ตามวันเวลา 
สถานที่ดังกล่าว ขอความกรุณาตอบรับพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทางอีเมล : meka75@hotmail.com 
ภายในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ เช่น จัดท าเกียรติบัตร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
ทั้งนี้มอบให้ นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ ผู้ประสานงาน 
 
                                                                ขอแสดงความนับถอื 

                                              

                        (นายเทพ สงวนกติติพันธุ์) 
       นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

                 รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
งานอ านวยการและธรุการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๘๒๗                               ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                           บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                       อ าเภอเมือง จังหวดัอดุรธาน ี๔๑๐๐๐ 
   

                                                      ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญทา่นเพื่อเป็นเกียรติและความอนุเคราะห์สง่ทหารกองประจ าการ  เขา้รว่มโครงการ  
เรียน  ผู้บงัคับการกองบนิ ๒๓  
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ ๑ ชุด 
                

      เนื่องในวันที่  ๕ กันยายน ของทุกปี  เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช                           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดกิจกรรมใน
สัปดาห์วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๓๘ ปี “โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรูส้ารสนเทศอาเซยีน ๒๕๕๙”โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือบริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นเขตพ้ืนที่ให้บริการด้านการศึกษา 
ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิ
เดชณ์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี โดยศูนยฯ์ ได้พิจารณาคัดเลือกและให้เกียรติเชิญหน่วยงานของท่านเข้า
ร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ๒๐๐ คน เพื่อเปิดโลกทัศน์และรับความรู้ด้านสารสนเทศอาเซียน 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ขอเรียนเชิญท่านพร้อมบุคลากรเพ่ือเป็นเกียรติ พร้อม
ความอนุเคราะห์ส่งทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) เป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการ ตามวันเวลา สถานที่
ดังกล่าว ขอความกรุณาตอบรับพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ภายในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือจะได้
เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ เช่น จัดท าเกียรติบัตร อาหาร
กลางวัน อาหารว่าง และของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน (ในส่วนการเดินทางมาร่วมกิจกรรมขอให้
เดินทางมาเอง)  ทั้งนี้มอบให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ อีเมล : 
meka75@hotmail.com เป็นผู้ประสานงาน 

                                                                ขอแสดงความนับถอื 

                                              

                        (นายเทพ สงวนกติติพันธุ์) 
       นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

                 รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี

งานอ านวยการและธรุการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
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 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
...................................................................................... 

1. ช่ือโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน“ที่สุดในอาเซียน”  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
4. หลักการและเหตุผล 
 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศไทย , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว, กัมพูชา, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, เมียนมาร์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย               
ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าการเปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC)      จะ
ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการ
ผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่นและสร้างอ านาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลกได้อย่าง
เข้มแข็งมากยิ่ งขึ้น  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .อุดรธานี  เป็นหน่วยงานหนึ่ งของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค                  
ที่ให้บริการด้านการศึกษาตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ                    
จึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือรองรับเข้าสู่สั งคมอาเซียน ซึ่งถือว่าการเตรียมความพร้อม                      
ด้านการศึกษาซึ่ งเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ                      
ของอาเซียน ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะ                 
ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จ าเป็นต้องอ่านหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆพร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร               
ของการเข้าสู่สังคมอาเซียนของประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรมแสดงบนเวทีด้านวัฒนธรรมประเทศอาเซียน                     
ทั้ง 10 ประเทศ ให้กับนักศึกษา มสธ.เยาวชน ประชาชน  ในจังหวัดเขตพ้ืนที่บริการ พร้อมจัดแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกด้านไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งค้นคว้า             
หาความรู้น าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม                
การให้บริการแก่สังคมและชุมชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีและเตรียมความพร้อม               
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไปและช่วยขับเคลื่อน
สังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านโดยทั่วถึงแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน าพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน 
5.2 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่าย นักศึกษา มสธ. นักเรียน 

เยาวชน และประชาชน  
5.3 เพ่ือให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพ่ิมเติม 
5.4 เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

ผป04 ผป04 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นที่รู้จัก 
6.2 มีเครือข่ายศูนย์สารสนเทศอาเซียนในสถานศึกษาในระดับท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
6.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อท้องถิ่น 

7.กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ /สถานที่ด าเนินการ 
7.1 กลุ่มเป้าหมาย  

        - เครือข่าย นักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชนและประชาชน ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ จ านวน 150 คน ในเขต
พ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น
หนองคาย หนองบัวล าภู เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร และบึงกาฬ  

7.2 สถานที่ด าเนินการ  
      - ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี เริ่มจาก (ระบุวัน เดือน ปี)  วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 

 

9. เป้าหมายผลผลิต /ผลลัพธ์ของโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 และประมาณการล่วงหน้า 2560-2562 
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

 2559 
ประมาณการล่วงหน้า 

2560 2561 2562 

ผลผลิต โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศอาเซียน 

     

ตัวช้ีวัด :เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
คน 

 
150 

   

2.ตัวชี้วัด : คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
86 
86 

 
90 
90 

 
90 
90 

 
90 
90 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 84 90 90 90 

ตัวช้ีวัด :เชิงเวลา 
- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

4.ตัวชี้วัด : ต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ 

 
ร้อยละ 

 
60,000.- 

 
60,000.- 

 
60,000.- 

 
60,000.- 

 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เป็นตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหนว่ยการวัด เช่น จ านวน ร้อยละ เป็น
ต้น 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นตวัชี้วัดอิงกับการอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดบัค่าเป้าหมายต่าง ๆ  
 ตัวชี้วัดเชิงระยะเวลา : เป็นการวัดความส าเร็จด้วยระยะเวลาในการด าเนินงานวา่ตรงตามเป้าหมาย / แผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : เป็นการตรวจสอบวา่งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์ ได้มีการใช้จ่ายไปไม่เกินจ านวน

งบประมาณที่ก าหนด 
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10. กิจกรรมและเป้าหมายแผนด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 

 
กิจกรรม 

 
หน่วย
นับ 

 
รวม 

ค่าเป้าหมายปี 2559 งบ 
ด าเนินงาน 

รวม 
ทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ผลผลิต:                         
โครงการห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 

        

กิจกรรม บรรยาย ครั้ง/คน     1/150 60,000.- 60,000.- 
 กิจกรรมทางวิชาการให้

ความรู้อาเซียน 2559  
 แนะน าแหล่ง 

“สารสนเทศอาเซียน” 
 แนะน าเครือข่ายความ

ร่วมมือแหล่ง“สารสนเทศ
อาเซียน” 

 หรรษาพาเพลินกับเกม
พัฒนาปัญญาอาเซียน  

 แสดงศิลปะวัฒนธรรม
ประเทศอาเซียน 

        

กิจกรรม 2. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อาเซียน 

        

การจัดท านิทรรศการ 
“สารสนเทศอาเซียน” 

        

กิจกรรม 3. ติดตามและ
สรุปผลโครงการ  

ครั้ง     1   

กิจกรรม 4. จัดท ารายงานผล
การด าเนินโครงการ 

ครั้ง     1   
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11. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 
 

งบรายจ่าย 
แหล่งเงินงบประมาณ    (หน่วย : บาท)  
เงิน           

รายได้ 
เงิน  

คงคลัง 
เงิน 

กองทุน 
หน่วยบรกิาร
รูปแบบพิเศษ 

รวม 

ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  วิทยากร และเจ้าหน้าที ่ 156 คน      
1.  งบด าเนินงาน 
1.1 ค่าตอบแทน (13,500 บาท) 
1.1.1 ค่าวิทยากร ภายนอก 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 
(2x6x600)  
1.1.2 ค่าวิทยากรประจ ากลุ่ม ภายนอก 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 
บาท (2x6x300)  
1.1.3 ค่าล่วงเวลาเจ้าหนา้ที่ศูนย์ในการปฏิบัตหิน้าท่ีโครงการ 6 คน 
จ านวน 3 วัน (ช่วงเย็น) วันละ 150 บาท (150x6x3) 

 
 

7,200.- 
 

3,600.- 
 

2,700.- 

    

1.2 ค่าใช้สอย  (31,500 บาท) 
1.2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ร่วมโครงการ วิทยากรและเจ้าหน้าท่ี 
(อัตราXคนXวัน) = (160x156x1) 
1.2.2 ค่าพาหนะเหมาจ่ายวิทยากรภายนอก ไป-กลับ (ทั้งคณะ)  

1.2.3 ค่าจ้างการแสดงวฒันธรรมอาเซียน 1 แห่งๆละ 4,500 บาท 
       หรือทุนการศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาอาเชียน  
1.2.4 ค่าติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร   

 
24,960.- 

 
1,600.- 
5,000.- 

 
210.- 

 

    

1.3 ค่าวัสดุ (15,000 บาท) 
1.3.1 ไวนิลนิทรรศการ “สารสนเทศอาเซียน” 
1.3.2 ค่าวัสดุในการจัดแหล่งการเรียนรู้อาเซียน  
1.3.3 ค่าตกแต่งเวที และวัสดุประกอบกิจกรรม  

 
15,000.- 
 

    

                            รวมท้ังสิ้น ( หกหมื่นบาทถ้วน ) 60,000.-    60,000.- 
  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
12. ความเชื่อมโยงการพัฒนา มสธ.  

 12.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มสธ. ฉบับปรับปรุง 2556-2560 
ระบุประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้อง  :  
พันธกิจที่ 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพ่ือนาไปสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งขยาย

โอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
   4.2 เพ่ือบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  

 12.2 นโยบาย / แนวทางการพัฒนา มสธ. ประจ าปี 2559 ระบุนโยบาย / แนวทางท่ีเกี่ยวข้อง  : 
2.2 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม: มีนโยบาย /แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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2.2.2 ร่วมมือกับสถานฝึกอบรมเฉพาะทางของภาครัฐ/เอกชน พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/
หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

2.2.3 ยกระดับแหล่งเรียนรู้ของ มสธ. ให้เป็นแหล่งที่พ่ึงของประชาชนและสังคม ภายใต้
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ละสังคม 

           12.3 เป้าหมาย(ตัวชี้วัด)ในระดับมหาวิทยาลัย(แผนพัฒนา มสธ.56-60 /แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 59) 
ระบุเป้าหมาย(ตัวชี้วัด) ที่เก่ียวข้อง  : 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

ข้อ 4.2-2 จ านวนผู้รับบริการ 
    ข้อ 4.2-4 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
13. ปัจจัย / ความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 13.1 อาจมีผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายของศูนย์มีจ านวนมาก 
14. แนวทางการควบคุม 

- มีการประสานงาน วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมรับมือกับกลุ่มเป้าหมายที่เกินจ านวน  
-------------------------- 

 

ก าหนดการ 
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559  

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 38 ปี    
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมศักดิเดชณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   

เวลา กิจกรรม  
07.30-08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
08.30-09.00 น.  แนะน ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 
09.00-16.00 น. 

 
 

 พิธีเปิด/ให้โอวาท โดย นางเยียรยง ไชยรัตน์ 
     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 แนะแนวการศึกษาทางไกล โดย นางสาวมานิตา ฉัตรเมืองปัก นักแนะแนวฯ 
 กิจกรรมทางวิชาการให้ความรู้อาเซียน 2559 “ที่สุดในอาเซียน” 
 แนะน าแหล่ง “สารสนเทศอาเซียน” 
 แนะน าเครือข่ายความร่วมมือแหล่ง“สารสนเทศอาเซียน” 
 ศิลปะวัฒนธรรมประเทศอาเซียน  
 หรรษาพาเพลินกับเกมพัฒนาปัญญาอาเซียน 
 

     โดยวิทยากร ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ณัฐนันธ์ สุวรรณวงก์ 

 
หมายเหตุ 

1.นิทรรศการการศึกษาทางไกล มสธ. (ตลอดวัน)  
2.กิจกรรมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
3.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
   บริการอาหารว่าง  เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
   อาหารกลางวัน  เวลา 12.00-13.00 น. 
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ภาคผนวก ค 
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 
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สารสนเทศอาเซยีน 2559 
โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันธ์ สุวรรณวงก์ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี  
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- 28 - 

 

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้น
โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East 
Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ด าเนินการไปได้
เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
มาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความ
ร่วมมือกันอีกครั้ง 

อาเซียนคืออะไร ? 

 

หลายคนอาจจะยังมีข้อกังขาเกี่ยวค าเรียกท่ีว่า "ASEAN" หรือในภาษาไทยอ่านว่า"อาเซียน" จริงๆแล้ว
ค านี้มันมีความหมายว่าอะไร และมีความส าคัญอย่างไร เหตุใดเราถึงควรรู้จักกับเจ้าค านี้เอาไว้ วันนี้จะมา
คลายข้อสงสัยเพื่อท าให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ "อาเซียน" มากขึ้น 

อาเซียน เกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, 
เวียดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งรายนามประเทศเหล่านี้เป็นประเทศท่ีตั้งอยู่
ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ังสิ้น โดยอาเซียน มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า "Association of Southeast 
Asian Nations" หรือ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" 
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือก าเนิดขึ้นโดย "ปฏิญญากรุงเทพ" (Bangkok 
Declaration) หรือ "ปฏิญญาอาเซียน" (ASEAN Declaration) เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิก
เริ่มแรกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย มีจุดประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ภายหลังจึงได้มีอีก 5 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มเติม จึงท าให้ "อาเซียน"  
มีสมาชิกเป็น 10 ประเทศดังเช่นในปัจจุบัน 

 

ในการจัดตั้งอาเซียน ภายในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)                                                             
ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเอาไว้ถึง 7 ข้อได้แก่ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  

2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้าน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการ 

ขนส่งและการคมนาคม 
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ  

และองค์การระหว่างประเทศ 
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 ทบทวน .... ไทยกับความคืบหน้าของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
 
นโยบายรัฐบาล 
          จากค าแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา หนึ่งในจุดมุ่งหมายของนโยบาย
รัฐบาล คือ "เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 อย่างสมบรูณ์ โดยสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง" 
โดนนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรกยังรวมถึงการเร่งด าเนินการตามข้อผูกผันในการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
  
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
          1.  การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้มีการจัดตั้ง
กลุ่มงานหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ASEAN Unit) ในแต่ละหน่วยงาน การ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการท้ังด้านการท างานในเวทีระหว่างประเทศ และทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก าลังเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กรอบอาเซียน 
          2.  การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้ และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ผ่าน 
               -  กิจกรรมอาเซียนสัญจร กิจกรรมวันอาเซียน โครงการสัมมนาครูต้นแบบสู่ประชาคม
อาเซียน ค่ายยุวทูตอาเซียน การจัดท าส่ือเผยแพร่ ท้ังสื่อส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ วิทยุสราญ
รมย์ของกระทรวงการต่างประเทศ รวมท้ังการจัดสัมมนาและการส่งวิทยากรบรรยาย ซึ่งท่ีผ่านมาได้
ด าเนินการแล้วปีละกว่า 200 ครั้ง 
               -  เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา และหลักสูตรอาเซียนศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
           3. เตรียมความพร้อมของภาคเอกชน มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้ังสามข้างต้น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของภาคเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถใช้โอกาสจากการเปิดตลาด
เสรีอาเซียนได้อย่างเต็มท่ี รวมท้ังความส าคัญกับการจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อลดทอนผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 
 

 

http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=71&filename=index
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 กลไกระดับประเทศ 
 
  

 

 

 การติดตามความคืบหน้าระดับประเทศ  
 
 

 
 

http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=70&filename=index
http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=69&filename=index
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 ภารกิจเร่งด่วน 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=68&filename=index
http://www.aseansec.org/
http://www.agriculture.gov.bn/
http://www.maff.gov.kh/en
http://www.deptan.go.id/
http://www.maf.gov.la/
http://www.doa.gov.my/
http://www.moai.gov.mm/
http://www.da.gov.ph/
http://www.ava.gov.sg/
http://www.moac.go.th/
http://www.agroviet.gov.vn/
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ข้อมูล ASEAN ที่ควรรู้  
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"ธงอาเซียน"  

ใช้พื้นธงเป็นสีน้ าเงิน มีตราสัญลักษณ์อาเซียนอยู่ตรงกลาง แสดงถึงความมีเสถียรภาพ สันติภาพ ความ
สามัคคี และพลวัตของอาเซียน ซึ่งสีท่ีใช้อันประกอบไปด้วย สีน้ าเงิน สีแดง สีขาว และสีเหลือง ล้วนแต่
เป็นสีหลักในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังสิ้น 

 

นอกจากนั้น "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ยังได้ก าหนดให้ทุกๆวันท่ี 8 สิงหาคมของ
ทุกปีเป็น"วันอาเซียน"อีกท้ังยังมีเพลงประจ าอาเซียนที่ชื่อว่า"ASEAN Way"  

แน่นอนว่าการอยู่รวมกันเป็นหมู่มากอาจท าให้เกิดปัญหาท่ียากต่อการควบคุม เช่นเดียวกันกับการท่ีแต่
ละประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัดสินใจเข้ามาอยู่รวมกันเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีเหมือนกัน  
แต่ก็ยังมีความต่างท้ังในด้านของพื้นที่ เชื้อชาติ ประชากร และการด ารงชีวิต ท่ีจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
ให้ด าเนินไปในแนวทางเดียวกันได้ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" จึงได้ร่างเป็น "กฎ
บัตรอาเซียน" ท่ีเปรียบเสมือนกับรัฐธรรมนูญของอาเซียน โดยภายในได้รวบรวมเอาค่านิยม หลักการ 
การท างานของอาเซียนซึ่งเป็นหลักปฏิบัติท่ีส าคัญอย่างเป็นทางการบันทึกไว้ ตลอดจนขอบเขตและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์ท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนการท างาน  ความสัมพันธ์ อีกท้ังภารกิจท่ี
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถ
ด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายไปได้ด้วยดี 

"กฎบัตรอาเซียน" ได้มีการลงนามรับรองจากผู้น าอาเซียนในแต่ละประเทศไปเมื่อครั้งท่ีมีการจัดการ
ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็น

http://guru.sanook.com/26510/
http://guru.sanook.com/8505/
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เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญท่ีได้เปลี่ยนแปลงให้ "อาเซียน" กลายเป็นองค์กรท่ีมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลในฐานะท่ีเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล อีกท้ังยังได้มีการให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบท้ัง                   
10 ประเทศ เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2551 เป็นผลให้ "กฎบัตรอาเซียน" มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันท่ี  
15 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป 

สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียนมีด้วยกัน 13 หมวด 

 หมวดท่ี 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน 
 หมวดท่ี 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเชียน 
 หมวดท่ี 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม่ 
 หมวดท่ี 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 
 หมวดท่ี 5 องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับอาเซียน 
 หมวดท่ี 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์ 
 หมวดท่ี 7 กระบวนการตัดสินใจ 
 หมวดท่ี 8 การระงับข้อพิพาท 
 หมวดท่ี 9 งบประมาณและการเงิน 
 หมวดท่ี 10 การบริหารและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 หมวดท่ี 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
 หมวดท่ี 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก 
 หมวดท่ี 13 บทบัญญัติท่ัวไปและบทบัญญัติสุดท้าย 

อาเซียนส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทย ? 
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เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงหลังของปี 2558 ได้มีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ เพื่อนบ้านของเราจะเดินทางเข้าออกประเทศไทย เพื่อเข้ามา
ท่องเท่ียว หรือแม้แต่เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ กันได้อย่างอิสระมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทย
เท่านั้น แต่ยังสามารถเดินทางเข้าออกไปในอีก 9 ประเทศสมาชิกก็ได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของการ
ประกอบอาชีพ คนไทยเองต้องหันกลับมามองท่ีตัวเอง ว่าเรามีความสามารถพอที่จะพัฒนาความสามารถ
ให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้านเราได้หรือไม่ ยิ่งในปัจจุบันนี้งานเป็นสิ่งท่ีหาได้ยาก ความสามารถด้านภาษาท่ี 2 
คือ ภาษาอังกฤษ เราก็ยังไม่แข็งแรง แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะมีแต่ข้อเสีย ในด้านเศรษฐกิจเราก็ยังมีความ
ได้เปรียบต่อเพื่อนบ้านของเรามาก มาดูกันดีกว่าว่าอาเซียนมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจอย่างไรต่อ
ประเทศไทยของเราบ้าง 

 

 ประการที่ 1 การเปิดประชาคมอาเซียนจะท าให้เศรษฐกิจของไทยเรามีมูลค่ารวมกันกว่า 1.8ล้าน 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 9 ของโลก ท าให้เกิดประโยชน์ด้านการค้าขาย ให้คนไทย
ได้ยืนหยัดได้ด้วยความสง่างาม จากนั้น"ยิ้มสยาม"ก็จะถูกมองเห็นได้เด่นขึ้น มีหน้ามีตาและมีฐานะท่ีดีขึ้น 

 ประการที่ 2 ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น ผู้ผลิตสามารถขยับ 
ขยายธุรกิจของตนเองได้ง่าย ส่งออกสินค้าได้ในปริมาณท่ีมากขึ้น ส่งผลให้การค้าขายระหว่างไทยกับ
อาเซียนคล่องตัว อีกท้ังก าแพงภาษีท่ีเคยสูงก็จะลดลง เพราะตลาดการค้าใน 10 ประเทศจะรวมกัน
กลายเป็นตลาดเดียว 

 ประการที่ 3 ตลาดการค้าของไทยเราจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน 
กลายเป็นตลาดของคนอีก 950 ล้านคน ส่งผลให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนท่ีมีเสถียรภาพ สามารถลง
สนามแข่งขันกับจีนและอินเดียเพื่อดึงดูดให้มีผู้มาลงทุนได้มากขึ้น เป็นผลมาจากการผลิตสินในประเทศ
ไทยสามารถส่งออกไปค้าขายยังอีก 9 ประเทศสมาชิกได้เหมือนกับการส่งของไปขายยังต่างจังหวัด 

 ประการที่ 4 การรวมตัวกันเป็นประชาคม จะท าให้มีสังคมขนาดใหญ่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
ในด้านเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการค้าและการลงทุน                
อีกท้ังการติดต่อสื่อสาร ได้ไปมาหาสู่ ติดต่อสื่อสารกันจะช่วยให้ประชากรในประชาคมอาเซียนมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากขึ้น ก่อให้เกิดผลดีต่อสันติสุขใน
สังคม ก่อเกิดเป็นความเข้าใจอันดี ตลอดจนเกิดความร่วมกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ให้อีก
หลากหลายมิติ 

 ประการที่ 5 ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์และท าเลซึ่งตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ 
อาเซียน ดังนั้นประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่ง โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม
มากขึ้นภายในอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับเจียน มากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน บริษัท
ด้านขนส่ง คลังสินค้า และปั๊มน้ ามันจะได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด หากมองกันให้ชัด  การเปิด
ประชาคมอาเซียนอาจจะยังส่งผลท้ังด้านลบและด้านบวกต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่ท่ีพวกเราคนไทยจะ
เตรียมรับมือกับการเปิดประชาคมนี้อย่างไร 
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รู้จักสมาชิกอาเซียนดีพอรึยัง ? 

 

เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศรวมถึงประเทศไทยในด้านต่างๆในอาเซียนให้มาก
ขึ้น ราวนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีไหน ถามอะไรก็ตอบได ้ให้สมกับเป็นประชาคมเดียวกัน มีความสมัพันธ์ท่ี
แน่นแฟ้น  

 
ประเทศไทย (Thailand) 
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 
ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% 
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จุดแข็ง 

 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
 มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียง 
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ข้อควรรู้ 
 ไปศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้า 
 ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นท่ีเคารพสัการะ การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ 
 ทักทายกันด้วยการไหว้ 
 ถือว่าเท้าเป็นของต่ า ไม่ควรพาดบนโต๊ะ หรือเก้าอี้ หรือหันทิศทางไปที่ใคร 
 ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรน ามากระท าการใดๆ ท่ีเป็นการเหยียดหยาม 
 การแสดงออกทางเพศในท่ีสาธารณะ ยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย 

 
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
ภาษา :ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10% 
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 
จุดแข็ง 

 การเมืองค่อนข้างมั่นคง 
 รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน อันดับ 26 ของโลก 
 ผู้ส่งออกและปริมาณส ารองน้ ามันมีมากเป็นอันดับ 4 ในอาเซียน 

ข้อควรรู้ 
 ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถท าวีซ่าท่ี ตม.ภายในประเทศบรูไนฯ สามารถอยู่ได้

นาน 2 สัปดาห์ 
 ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือว่าเป็นสีของพระมหากษัตริย์ 
 การทักทายจะใช้วิธีจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ 
 การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือส่ิงของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน 
 จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น 
 สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง 
 วันหยุดคือวันศุกร์และวันอาทิตย์, วันศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิด 
 จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุ่ม 
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ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝร่ังเศส, เวียดนามและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2% 
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 
จุดแข็ง 

 ค่าจ้างแรงงานต่ าท่ีสุดในอาเซียน 
 มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์ 

ข้อควรรู้ 
 ผู้ท่ีเดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ท าธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกัน

โรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี 
 เพื่อนผู้ชายจับมือกัน ถือเป็นเรื่องปกติ 
 ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี,่ ผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์นักเลง 
 ห้ามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของร่างกาย 
 สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ 

 
ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 
เมืองหลวง : จาการ์ตา 
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บน
เกาะชวา 
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
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จุดแข็ง 

 มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 มีจ านวนประชากรมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข้อควรรู้ 
 ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ 
 นิยมใช้มือกินข้าว 
 ไม่ควรชี้คน หรือสิ่งของด้วยนิ้วชี้ แต่ให้ใช้นิ้วโป้งแทน 
 ไม่ควรจับศีรษะคนอินโดนเีซียรวมท้ังการลูบศีรษะเด็ก 
 การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การน าเข้าและ

ครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต 
 บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อ

หรือน าพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ 
 มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมิเตอร์ 
 งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได ้

 
ประเทศลาว (Laos) 
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ 
ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า 
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผ ี16% 
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้ค าว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน) 
 
จุดแข็ง 

 ค่าจ้างแรงงานต่ าอันดับ 2 ในอาเซียน 
 การเมืองมีเสถียรภาพ 

ข้อควรรู้ 
 ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ท าให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือ

ไทยได้คล่องมาก 
 ลาวขับรถทางขวา 
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 ติดต่อราชการต้องนุ่งซิ่น 
 เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหัว 
 ถ้าเพื่อนคนลาวเชิญไปพักท่ีบ้านห้ามให้เงิน 
 อย่าซื้อน้ าหอมให้กัน 
 ท่ีถูกต้องหากคนลาวที่ให้พัก ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน 
 เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า และถ้าคนลาวเสิร์ฟน้ าจะต้องดื่ม 

 

 
ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต์ 11% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
 
จุดแข็ง 

 มีปริมาณส ารองน้ ามันมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิค 
 มีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค 

 
 

ข้อควรรู้ 
 ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การ

คลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ 
 มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ 

กว่าร้อยละ 40 ท่ีเหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 
10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว 

 ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม 
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ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar) 
เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) 
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธ์ุ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระ
เหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% 
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8% 
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนา
แห่งรัฐ 
จุดแข็ง 

 มีพรมแดนเช่ือมต่อกับจีน และอินเดีย 
 ค่าจ้างแรงงานต่ าเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน 
 มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจ านวนมาก 

ข้อควรรู้ 
 ไม่ควรพูดเร่ืองการเมือง กับคนไม่คุ้นเคย 
 เข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า 
 ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์ 
 ให้นามบัตรต้องยื่นให้สองมือ 
 ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานท่ีสาธารณะและศาสนสถาน 
 ผู้หญิงชอบทาทะนาคา (ผู้ชายก็ทาด้วย) ผู้ชายชอบเคี้ยวหมาก 

 

 
ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา 
ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว 
ฟิลิปปินส ์มีภาษาประจ าชาติคือ ภาษาตากาล็อก 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% 
นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร 



- 48 - 

 

 
จุดแข็ง 

 แรงงานท่ัวไป ก็มีความรู้ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
ข้อควรรู้ 

 การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์ 
จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหา
ทางด้านแรงงาน เป็นต้น 

 เท้าสะเอว หมายถึง ท้าทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทักทาย 
 ใช้ปากชี้ของ 
 กินข้าวบ้านเพื่อนสามารถห่อกลับได้ แต่ควรมีของฝากให้เขาด้วย 
 ตกแต่งบ้าน 2 เดือน ต้อนรับคริสต์มาส 

 
ประเทศสิงคโปร ์(Singapore) 
เมืองหลวง : สิงคโปร ์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง 
และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดตอ่งานและชีวิตประจ าวัน 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1% 
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25% 
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
จุดแข็ง 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก 
 แรงงานมีทักษะสูง 

ข้อควรรู้ 
 หน่วยราชการเปิดท าการวันจันทร์–ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น.– 

16.30 น. และวันเสาร์ เปิดท าการระหว่างเวลา 08.00 น.–13.00 น. 
 การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง 
 การลกัลอบน ายาเสพติด อาวุธปืน สิ่งผิดกฎหมาย จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต 
 ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย 
 ห้ามท้ิงขยะเรี่ยราด, ห้ามเก็บผลไม้ในท่ีสาธารณะ 
 ผู้สูงอายุท างาน ถือเป็นเรื่องปกติ 
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ประเทศเวียดนาม (Vietnam) 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10% 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15% 
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว 
 

จุดแข็ง 
 มีปริมาณส ารองน้ ามันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค 

ข้อควรรู้ 
 หน่วยงานราชการ ส านักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดท าการระหว่างเวลา 08.00 

น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร ์
 เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารท่ีท าการต่างๆ ของรัฐ 
 คดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต 
 ตีกลองแทนออดเข้าเรียน 
 ชุดนักเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวหญ่าย 
 คนภาคเหนือไม่ทานน้ าแข็ง 
 ไม่ถ่ายรูป 3 คนอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าจะท าให้เบื่อกัน หรือแยกกันหรือใครคนใดเสียชีวิต 
 ต้องเชิญผู้ใหญ่ก่อนทานข้าว 

 

หวังหว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน ในด้านต่างๆ ท่ีเล่ามา น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ท่ีได้อ่าน การ
เปิดประชาคมอาเซียนยังเป็นแค่เพียงช่วงเวลาเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้คนไทยแค่เพียงจ าได้ แต่อยาก
ให้เข้าใจในเหตุผลหลายๆ อย่าง ว่าท าไมประเทศไทยถึงควรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประชาคม
อาเซียน อย่างท่ีกล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าจะมีท้ังข้อดีและข้อเสียปะปนกันไป แต่เชื่อว่าคนไทยก็ยังมี
ศักยภาพท่ีจะช่วยผลักดันความสามารถของประเทศเรา ท้ังเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้
ขับเคล่ือนไปทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอื่นๆได้อย่างไม่ต้องอายเลย 

 

ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่มีความหมาย หากเราอยากปราศจากการเตรียมตัวท่ีดี ให้ระลึกไว้
เสมอว่าตอนนี้ความมีอิสระอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าท่ีเคย ผู้คนในอาเซียนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้
อย่างเสรี งานดีๆ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเราไร้ซึ่งความสามารถ ระวังนะ ! จะถูกแย่งชิงไปเสียก่อน 
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ภาคผนวก ง   
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 

โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 
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วันที่ 13 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี จัดกิจกรรม เนื่องในวัน

สถาปนา มสธ. ครบ 38 ปี “โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน”               

มีกิจกรรม1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นัทนันธ์ สุวรรณวงก์ จากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

2. การแนะแนวการศึกษาทางไกล โดยคุณมานิตา ฉัตรเมืองปัก นักแนะแนวฯ และ

นาวาอากาศตรี จีรพงศ์ ทองโคตร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบิน 23 

อุดรธานี และ ร้อยตรีเดชาชัย  ศรีนนท์เคน ผู้ช่วยนายทหารเตรียมการ มทบ.24 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 260 คน (– นักศึกษา มสธ. –ประชาชน –เยาวชน -นักเรียน 

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์- ทหารกองประจ าการ กองบินพลเรือน กองบิน 23  

-นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี)  
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ภาคผนวก จ 
 แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม) 

โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 
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แบบประเมินการโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

 13 กันยายน 2559  
 

 
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน              หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของทา่น 
 
1. เพศ           1) ชาย                 2) หญิง 
                                                        
2. อายุ  ………………….. ปี 
 
3.        ก าลังศึกษา ระดับชั้น .................................. .                       อื่นๆโปรดระบุ ......................................... 
 
4. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯ นี้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                 
                   1) จดหมายจากศนูย์ฯมสธ. อุดรธาน ี         2) รายการวิทย ุ            3)จากโรงเรียน        
                    4)จากเพ่ือน                 5) เวปไซด ์มสธ.อุดรธาน ี                        6) อื่นๆ(โปรดระบ)ุ..............  
5. สถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                   1) นักเรียน/เยาวชน              2) นักศึกษา          3) ครู อาจารย์              4) ประชาชน       
6. อาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                   1) นักเรียน/นักศกึษา             2) รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ            3) ธุรกิจส่วนตัว/เอกชน     
                      
7. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการ ในโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 
 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม       
7.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ      
7.3 ความสะดวกในการเดินทางเขา้รับการฝึกอบรม      
7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
7.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธาน ี      

 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการในโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
3. ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบค าถาม      
4. ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ/์เอกสารที่ใช้ประกอบ      
5. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝึกอบรม      
6. การฝึกอบรมครั้งนี้ตรงกับความคาดหวัง      
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9.ความรู้ก่อน และ หลัง ของผู้เขา้ร่วมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
9.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ี กอ่น  ฝึกอบรม                       
9.1.1 ความรู้เรื่องการศึกษาทางไกล มสธ.      
9.1.2 ความรู้เรื่องอาเซียน 2559      
9.1.3 ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน      
9.1.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซยีน      
9.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ี หลัง  ฝึกอบรม                       
9.2.1 ความรู้เรื่องการศึกษาทางไกล มสธ.      
9.2.2 ความรู้เรื่องอาเซียน 2559      
9.2.3 ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน      
9.2.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซยีน      

 

10.ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการร่วมโครงการ
คร้ังนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

     

 

 
 
11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
              1) ควร เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………............................ 
              2) ไม่ควร เพราะ………………………………………………………………………………………………………………........................... 
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
13. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................   

14. ความประทับใจในการร่วมโครงการคร้ังนี้  
....................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................  

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพ่ิมเติม) 
...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

   

   
   

   

ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับ มสธ. 
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ภาคผนวก ฉ   
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ 

โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2559 
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