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รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
ในเขตพื้ นที่บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ประจาปี 2561

หัวหน้าโครงการ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คานา
ด้ วยมหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิร าช มีน โยบายสนับ สนุ น และส่งเสริ มให้ เครื อข่ ายบริ การ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ได้ แก่ ศูนย์บริการการศึกษาประจาจังหวัด(โรงเรียนประจา
จังหวัด), มุม มสธ. ในห้ องสมุดประชาชนประจาจังหวัด และฝ่ ายการศึกษาของเรือนจาประจาจังหวัด
ในทุกจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ มีส่วนช่ วยดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สาหรับ ปี 2561 นี้ ศู นย์วิทยพั ฒนา มสธ. อุดรธานี ได้ กาหนดให้ จัดทาโครงการสัมมนา
เครือข่ายบริการการศึกษา จังหวัดในเขตพื้ นที่บริ การของศูนย์ฯ ขึ้นระหว่ างวันที่ 26-27 พฤษภาคม
2561 ณ โรงแรมดุสิต อ.เมือง จ.สกลนคร พร้ อมทั้งนาคณะผู้เข้ าสัมมนาทัศนศึกษาอุทยานบัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร และ วัด
ผาแด่น อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมุ่งเน้ นสร้ างความร่วมมือและความเข้ าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปิ ด
โอกาสให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
พร้ อมรับฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะ ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการพั ฒนางานของหน่ วยงานเครื อข่าย
บริการการศึกษาในโอกาสต่อไป ตลอดจนการให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ได้ สร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับข้ องการให้ บริการของมหาวิทยาลัย และเป็ นการ
ขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา
ทั้งนี้ศูนย์ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้ ให้ งบประมาณสนับสนุ นการจัดสัมมนาครั้ งนี้ และ
ขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ทุกหน่วยงาน ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ ส่งบุคลากร
เข้ าร่วมการสัมมนาครั้งนี้อย่างพร้ อมเพรียงกัน

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
มิถุนายน 2561
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รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมหาวิ ทยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช มี น โยบายสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ เครื อข่ า ยบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้ น
สร้ างความร่วมมือและความเข้ าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พ บปะกับ ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ทยาลั ย พร้ อ มรั บ ฟั ง ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ ในการพั ฒ นางานของหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยบริ ก ารการศึ ก ษาในโอกาสต่ อ ไป ตลอดจนการให้
หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ได้ สร้ างสัมพั นธภาพที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับ
ข้ องการให้ บริการของมหาวิทยาลัย และเป็ นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา
สาหรั บ ปี 2561 นี้ ศู น ย์ วิ ทยพั ฒ นา มสธ. อุ ด รธานี มี ก าหนดการในการจั ด การสัม มนา
เครือข่ายบริ การการศึกษาดังกล่ าวในวัน เสาร์ และวันอาทิตย์ท่ี 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิต
อ.เมือ ง จ.สกลนคร พร้ อ มน าคณะผู้ เข้ า สัมมนาทัศ นศึกษา ณ พร้ อมทั้งน าคณะผู้ เข้ า สัมมนาทัศ นศึกษา
อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
และ วัดผาแด่น อ.เมือง จ.สกลนคร โดยได้ เชิญบุคลากรจากเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใน 11 จังหวัด ได้ แก่ ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย,
หนองบัวลาภู, เลย, สกลนคร และบึงกาฬ

วัตถุประสงค์
1 เพื่ อให้ บุคลากรของหน่ วยงานเครื อข่ายบริ การการศึกษา มสธ. ในพื้ นที่บริ การของศูนย์ฯ ได้ มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ ยนความรู้ แ ละประสบการณ์ ท่ีเ ป็ นประโยชน์ ในการดาเนิ น กิจ กรรมที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
มหาวิทยาลัย
2 เพื่อให้ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริ การการศึกษา มสธ. ในพื้ นที่บริการของศูนย์ฯ ได้
พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และพร้ อมรับฟั งปั ญหา
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครืองข่ายบริการการศึกษา
2.3 เพื่อให้ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา
มสธ.
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กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด ได้ แก่
ขอนแก่น, กาฬสินธุ,์ มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลาภู, เลย,
สกลนคร และบึงกาฬ รวมจานวน 55 คน

กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561ณ โรงแรมดุสติ อ.เมือง จ.สกลนคร และทัศนศึกษาอุทยานบัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร และ วัดผา
แด่น อ.เมือง จ.สกลนคร

ผลการการดาเนินโครงการ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
ผู้เข้ าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน
ผลการประเมินโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. อุดรธานี การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้ าร่วมกิจกรรม 51 ชุด คน จากเป้ าหมาย 55
คน คิดเป็ นร้อยละ 92.72
1. ข้ อมูลทั่วไป จานวนคน (ร้ อยละ)
- เพศ เป็ นชาย 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.0*
เป็ นหญิง 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0
- อายุ คน(ร้ อยละ)
- 25 ปี หรือต่ากว่า 3 คน ( 6.0 )
- 31-35 ปี 9 คน (18.0)
- 41 ปี ขึ้ นไป 23 คน (46.0)*

- 26-30 ปี 1 คน (2.0)
- 36-40 ปี 14 คน (28.0)

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมสัมมนาที่มีต่อภาพรวมของการจัดสัมมนาในครั้งนี้
มีผ้ ูตอบ มากทีส่ ุด 27 คน (54.0)* ตอบ มาก 21 คน (42.0)
และ ปานกลาง 2 คน (4.0)
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้
(ให้ เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้ องการตอบ)
ลาดับ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

5
ข้อคาถาม
การสัมมนาครั้งนี้ช่วยให้ ท่านเข้ าใจในการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ท่านได้ รับความรู้และประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้
เห็นควรจัดให้ มโี ครงการสัมมนาเช่นนี้ทุกปี
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดสัมมนาครั้งนี้
ความเหมาะสมของสถานที่ทศั นศึกษา
ความเหมาะสมของอาหารที่จัดให้
ความเหมาะสมของที่พักที่จัดให้
ท่านได้ รับความรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ าน
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้
ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจในภาพรวม

4

3

2

1

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ)

24(48.0)* 26(52.0)
29(58.0)*
34(68.0)*
20(40.0)*
30(60.0)*
30(60.0)*
18(36.0)*
22(44.0)*

-

20(40.0) 1(2.0)
14(28.0) 2(4.0)
24(48.0) 6(12.0)
19(38.0) 1(2.0)
18(36.0) 2(4.0)
25(50.0) 6(12.0)
23(46.0) 5(10.0)

27(54.0)* 21(42.0)

2(4.0)

-

-

1(2.0)

-

4.48

* หมายถึง ค่าระดับที่มีผูเ้ ลือกตอบมากที่สุดในแต่ละข้อคาถาม

4. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี) (ในเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป)

- ควรมีการจัดทาเสื้อทีมสาหรับเครือข่าย
- ควรจัดสัมมนาที่ พัทยา
- ควรจัดสัมมนาที่ทะเล
- หมุนเวียนการจัดสัมมนาในครบทุกจังหวัด (11 จังหวัด)
- ควรจัดสัมมนาในวันราชการ ไม่ควรจัดในวันหยุด เพราะควรเป็ นวันของครอบครั วและ
เป็ นวันพักผ่อน
- อยากให้ จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อกี
- ต้ องการให้ จัดกิจกรรมในวันราชการ (จานวน 3 คน)
- จัดได้ เยี่ยมต้ องการให้ จัดในลักษณะนี้อกี
- เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจของท่าน ผอ. และทีมงาน ประทับใจมากครับ ขอเป็ นกาลังใจ
และสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ของ มสธ.
- ขอบคุณที่ให้ โอกาส ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-4ข้ อเสนอแนะของผู้เข้ ารับการสัมมนา
- ควรมีการจัดทาเสื้อทีมสาหรับเครือข่าย
- ควรจัดสัมมนาที่ พัทยา
- ควรจัดสัมมนาที่ทะเล
- หมุนเวียนการจัดสัมมนาในครบทุกจังหวัด (11 จังหวัด)
- ควรจัดสัมมนาในวันราชการ ไม่ควรจัดในวันหยุด เพราะควรเป็ นวันของครอบครัว
และเป็ นวันพักผ่อน
- อยากให้ จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อกี
- ต้ องการให้ จัดกิจกรรมในวันราชการ (จานวน 3 คน)
- จัดได้ เยี่ยมต้ องการให้ จัดในลักษณะนี้อกี
- เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจของท่าน ผอ. และทีมงาน ประทับใจมากครับ ขอเป็ นกาลังใจและ
สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ของ มสธ.
- ขอบคุณที่ให้ โอกาส ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปผลความคิดเห็นตัวชี้ วัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ตัวชี้ วัด
หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้ น
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ผลผลิต (Output)
1.เชิงปริมาณ:
จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการ

คน

55

51

ร้ อยละ

86

96

ร้ อยละ

100

100

ร้ อยละ

85

90

2. เชิงคุณภาพ:
ร้ อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3. เชิงเวลา:
ร้ อยละของงานบริการวิชาการแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
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สรุปค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ใช้จริง

218,354
217,818

- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

10,800
198,218
8,800

งบประมาณเหลือจ่าย

536

บาท
บาท

ได้แก่

บาท
บาท
บาท

บาท

สรุปผลการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
โครงการสัมมนาเครื อข่ายบริ การการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ.
อุดรธานีถือว่าเป็ นโครงการที่มีประโยชน์มากเป็ นการขอบคุณและสร้ างสัมพั นธภาพที่ดีระหว่ าง มสธ.กับ
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ในส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็ นเวทีในการเปิ ดโอกาสสาหรับ
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ได้ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ใน
การดาเนินกรรมที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัย ได้ มีโอกาสพบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รับทราบนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย พร้ อมเสนอ ปั ญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขต่าง ๆ ทั้งเป็ นการเสริ มสร้ างความ
ร่ วมมือ และความเข้ ม แข็ง ของเครื อ ข่ า ยบริ การการศึ กษาในส่วนภูมิภ าค จึ งควรมี โครงการลั ก ษณะนี้
ตลอดไป

ปั ญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ด้านสถานที่ การจัดสัมมนาครั้งนี้กาหนดผู้เข้ าร่วมการสัมมนา จานวน 60 คน มีการประสานเช่าใช้
สถานที่ ดังนี้
สถานที่แรก ได้ เดินทางไปดูสถานที่ (ห้ องประชุมสัมมนา และ ห้ องพักสาหรับผู้เข้ าร่ วมโครงการ) และ
มีการเจรจาพร้ อมยืนยันการขอเช่ าใช้ สถานที่ ซึ่งหน่ วยงานเจ้ าของสถานที่ตกลงพร้ อมแนะนาให้ ทาเอกสาร
ยืนยันการเช่ าใช้ สถานที่ ระหว่ างประสานทางเอกสาร ได้ รับแจ้ ง จากหน่ วยงานเจ้ าของสถานที่ “มีการจัด
กิจกรรมและจาเป็ นต้ องใช้ ห้องพั ก ในช่ วงวัน -เวลาเดียวกัน จึงมีห้องพั กไม่เพี ยงพอเท่าจานวนห้ องพั กที่
ประสานในครั้งแรก” จึงต้ องยกเลิกการเช่าใช้ สถานที่
สถานที่ ที่สอง ประสานทางโทรศัพท์ และตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวห้ องประชุมสัมมนาและห้ องพัก ทางสื่อ
internet (เนื่องจากเวลากระชั้นชิดใกล้ กาหนดวันจัดกิจกรรม) จาเป็ นต้ องตัดสินใจและแจ้ งข้ อมูลการเปลี่ยน
สถานที่จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมสัมมนาทราบ โดยด่วนเพื่อเตรียมความพร้ อมในการเข้ าร่ วมกิจกรรม แต่เมื่อ
เดินทางมาตรวจสอบสถานที่ พบว่า ห้ องที่จัดประชุมสัมมนา กับ ห้ องพัก ไม่ได้ อยู่ในอาคารเดียวกัน กาหนด
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จัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็ นฤดูฝนถ้ าในวันจัดกิจกรรมมีฝนตก เกรงว่าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมจะไม่ได้
รับความสะดวก จึงจาเป็ นต้ องเปลี่ยนสถานที่
สถานที่ ที่สาม ได้ เดินทางมาตรวจสอบสถานที่ และพบว่ามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมจึงเจรจา
เช่าใช้ แต่ภายหลังเจ้ าของสถานที่แจ้ งว่า ห้ องพักตามที่ได้ เจรจาเช่าใช้ ไม่สามารถจัดให้ ได้ ตามเงื่อนไข มีความ
จ าเป็ นต้ อ งจั ด ห้ อ งพั ก ให้ เ ป็ น สองกลุ่ ม โดยกลุ่ ม แรกจะจั ด ห้ อ งพั ก ในอาคารตามที่ เ จรจาไว้ กลุ่ ม ที่ 2
จาเป็ นต้ องให้ ไปพักอีกอาคาร ทางเจ้ าของสถานที่ขอเพิ่มอัตราค่าอาหารเช้ าหัวละ 100 บาท และห้ อง Suite
Room สาหรั บ ผู้ บ ริ หารและวิ ทยากร ตามที่ได้ เ จรจาไว้ ไม่ สามารถจั ดให้ ได้ เ นื่ อ งจากทางโรงแรมมี ความ
จาเป็ นต้ อง นาห้ องดังกล่าวไปให้ บริการแก่ผ้ ูเช่ารายอื่น ซึ่งตามเหตุผลดังกล่าวจึงจาเป็ นต้ องเปลี่ยนสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม( ได้ รับแจ้ งการเปลี่ยนเงือนไขการใช้ สถานที่ เมื่อเวลา 15.30 น.ในวั นที่ 23 พฤษภาคม
2561 กาหนดกิจกรรมจัดวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561)
สถานที่ ที่ส่ี ได้ ประสานทางโทรศั พท์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.และตรวจสอบ
ข้ อมูลทางสื่อ Internet พร้ อมโทร.สอบถามรายละเอียดจากบุคลากรเครือข่ายและได้ รับการยืนยันว่า สถานที่
ดังกล่าวมีความพร้ อมและเหมาะสมเนื่องจากเป็ นโรงแรมที่สร้ างใหม่ แต่เมื่อเดินทางมาเตรียมความพร้ อมใน
วั นที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. กลั บพบว่ า โรงแรมดังกล่ า วไม่ เหมาะสมในการจั ดกิจกรรม
เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของโรงแรมอยู่ในช่วงของการก่อสร้ างและต่อเติมประกอบกับมีพายุฝนกระหนาทาให้ มี
โครงหลังคาและต้ นไม้ ในบริเวณโรงแรมหักโค่น จึงมีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยนสถานที่
สถานที่ ที่ห้า ได้ เดินทางมาติดต่อและประสานเมื่อวันวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. และ
ตัดสินใจเลือกใช้ สถานที่ โรงแรมดุสติ อ.เมือง จ.สกลนคร การเจรจาในครั้งนี้มีเวลาค่อนข้ างจากัด ต้ องอาศัย
เทคนิคอย่างสูงเพื่อไม่ให้ ถูกกดดันและต้ องยอมรับทุกข้ อเสนอของโรงแรม ภายใต้ งบประมาณและเงือนไข
เดิม การเจรจาที่ต้องทาให้ ท้ัง 2 ผ่ ายได้ ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบกับ ไม่มีทางเลือกอื่นและเป็ นโรงแรม
สุดท้ ายที่เหมาะสมสาหรั บการจั ดกิจกรรมในครั้ งนี้ ผลจากการเจรจาพบว่าเงือนไขในบางข้ อกลับเป็ นผลดี
ให้ กบั การจัดโครงการในครั้งนี้
ก าหนดการจั ด กิ จ กรรมในวั น ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 บุ ค ลากรเครื อ ข่ า ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
นครราชสีมา และเลย เป็ นจังหวัดที่มีระยะทางไกลจาก จังหวัดสกลนคร จาเป็ นต้ องเดินทางมาล่วงหน้ าในวันที่
25 พฤษภาคม 2561 ทาให้ การประสานสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ฉุกละหุก และต้ องทางานแข่งกับเวลา
ในการแจ้ งเปลี่ยนสถานที่ไปยังผู้เข้ าร่วมโครงการ การจัดห้ องประชุมให้ มีความเหมาะสม และสะดวกกับการ
สัมมนา รวมทั้งการเตรียมรายการอาหาร/อาหารว่าง และการต้ อนรับ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ให้ ความสาคัญกับสถานที่ในการจัดสัมมนา โดยคานึงถึงสถานที่ท่จี ะ
ส่งเสริมให้ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็ น ไปในทิศทางที่ดี หากเลือกสถานที่จัดสัมมนาที่ดี มีคุณภาพ ย่อม
สื่อได้ ว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีคุณภาพทีดีด้วยเช่นกัน
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แนวทางแก้ไข ด้ านสถานที่ ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในช่วงวันสาคัญของท้ องถิ่นและช่วงวันเวลาที่
ใกล้ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถือเป็ นฤกษ์ดีของท้ องถิ่นที่เหมาะในการจัด
งานแต่ งงานทาให้ ช่ ว งเวลาดั งกล่ าวโรงแรมมีก ารเช่ า ใช้ ในงานแต่ งงานจ านวนมาก ประกอบกับ วั น ที่ 29
พฤษภาคม 2561 เป็ นวันวิสาฆบูชา เป็ นวันหยุดราชการทาให้ โรงแรมในจังหวัดสกลนครมีผ้ ูมาใช้ บริ การ
จานวนมาก จึงมีห้องพักไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
งบประมาณในการจัดอาหารมื้ อหลัก โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ประจาปี งบประมาณ 2561 ไม่ได้ รับการอนุมัติอาหารมื้อหลั ก
ตามจานวนมื้อที่ขอในโครงการ อนุมัติเพียงอาหารมื้อเที่ยง และอาหารว่าง เท่านั้น ต้ องมีการเกลี่ยงบประมาณ
จึงจาเป็ นต้ องมีการต่อรองกับทางโรงแรมในการใช้ งบประมาณเพื่อให้ เพียงพอและสามารถจัดกิจกรรมในครั้ง
นี้ได้
แนวทางแก้ไข ขอความอนุเคราะห์กองแผนงาน พิจารณาอนุมัติงบประมาณสาหรับอาหารมื้อหลัก
ตามจานวนมื้อที่ขออนุ มัติในโครงการ เพื่ อป้ องกันการเกลี่ยงบประมาณ ซึ่ งเป็ นการผิดต่อระเบียบการเบิ ก
จ่ายเงิน ประกอบกับการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญมาก
เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยบริ ก ารการศึ ก ษา เป็ นหน่ ว ยงานที่มีความสาคั ญ ยิ่ งสาหรั บ การส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นกิจกรรมด้ านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงจาเป็ นต้ องเสริมสร้ างสัมพันธภาพ
และรั กษาไมตรี จิตที่ดีต่อกันเพื่ อให้ หน่วยงานเครือข่ายสามารถเป็ นพลังที่จะสร้ างความสาเร็จในการบริ การ
การศึกษาและเป็ นพลังช่วยผลักดันการทางานของมหาวิทยาลัยให้ ประสบความสาเร็จได้ มากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก :
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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สรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้ นทีร่ บั ผิดชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี
(แผน 9 แผนงานบริการวิชาการแก่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางบรรณสรณ์ พลเทพ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมหาวิ ทยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช มี น โยบายสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ เครื อข่ า ยบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้ น
สร้ างความร่วมมือและความเข้ าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พ บปะกับ ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ทยาลั ย พร้ อ มรั บ ฟั ง ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ ในการพั ฒ นางานของหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยบริ ก ารการศึ ก ษาในโอกาสต่ อ ไป ตลอดจนการให้
หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ได้ สร้ างสัมพั นธภาพที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับ
ข้ องการให้ บริการของมหาวิทยาลัย และเป็ นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา
สาหรั บ ปี 2561 นี้ ศู น ย์ วิ ทยพั ฒ นา มสธ. อุ ด รธานี มี ก าหนดการในการจั ด การสัม มนา
เครื อข่ ายบริ การการศึกษาดังกล่ าวในวั นเสาร์ และวันอาทิตย์ท่ี 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิต
อ.เมือ ง จ.สกลนคร พร้ อ มน าคณะผู้ เข้ า สัมมนาทัศ นศึกษา ณ พร้ อมทั้งน าคณะผู้ เข้ า สัมมนาทัศ นศึกษา
อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
และ วัดผาแด่น อ.เมือง จ.สกลนคร โดยได้ เชิญบุคลากรจากเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใน 11 จังหวัด ได้ แก่ ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย,
หนองบัวลาภู, เลย, สกลนคร และบึงกาฬ

2.

วัตถุประสงค์

1 เพื่ อให้ บุคลากรของหน่ วยงานเครื อข่ายบริ การการศึกษา มสธ. ในพื้ นที่บริ การของศูนย์ฯ ได้ มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ ยนความรู้ แ ละประสบการณ์ ท่ีเ ป็ นประโยชน์ ในการดาเนิ น กิจ กรรมที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
มหาวิทยาลัย
2 เพื่อให้ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้ นที่บริการของศูนย์ฯ ได้
พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และพร้ อมรับฟั งปั ญหา
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครืองข่ายบริการการศึกษา
2.3 เพื่อให้ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา
มสธ.
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3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด ได้ แก่
ขอนแก่น, กาฬสินธุ,์ มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลาภู, เลย,
สกลนคร และบึงกาฬ รวมจานวน 55 คน

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ “สัมมนาเครือข่ายบริ การการศึกษา มสธ. ในเขตพื้ นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ” ให้ บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษาในเขตพื้ นที่บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
4.2 จัดทาจดหมายเชิญไปยังหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาให้ ทราบและแจ้ งความประสงค์เข้ า
ร่วมโครงการโดยการยื่นแบบใบตอบรับเข้ าร่วมโครงการ

5. ผลภาพรวมของปั ญหาและความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเครือข่ าย
บริการการศึกษา
โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาครั้งนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และพั นธกิจสัมพั นธ์กับชุ มชน (รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์ ) ได้ มาเป็ นประธานในการสัมมนา มี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (ผอ.เยียรยง ไชยรัตน์) รักษาการหัวหน้ างานส่งเสริม
และบริการการศึกษา นักแนะแนวการศึกษาของศูนย์ฯ และบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายบริการ
การศึกษา จานวน 60 คน เข้ าร่วมในการสัมมนา
สาหรับหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมสัมมนาเครืองข่ายบริการการศึกษา แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนทีเ่ ป็ นศูนย์บริการการศึกษาประจาจังหวัด และสนามสอบระดับอาเภอ ได้ แก่
1.1 โรงเรียนกาฬสินธุพ์ ิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1.2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
1.4 โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
1.5 โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
1.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
1.7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร
1.8 โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
1.9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย
1.10 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี

-12ปัญหาทีพ่ บ
- ศูนย์บริการ
สถานทีจ่ ดั สอบ ผู้เข้ าสัมมนาเห็นว่า ค่าตอบแทนสถานที่จัดสอบเป็ นอัตราที่ค่อนข้ างต่า เมื่อเทียบ
กับสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรให้ ตามจานวนนักศึกษาที่เข้ าสอบ
หัวละ 6 บาท ซึ่งเป็ นอัตราที่เบิกจ่ายมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
แนวทางแก้ไข สนามสอบขอเสนอให้ ปรับอัตราค่าตอบแทนสนามสอบให้ สูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนไป โดยเทียบเคียงกับอัตราการจัดสอบของ O-NET,GAT/PAT
กรรมการคุมสอบ
เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีคาสั่งให้ ปฏิบัติงานเป็ นกรรมการคุมสอบติดภารกิจเร่งด่วน
กล่าวคือ สนามสอบมักประสบปัญหากรรมการคุมสอบติดภารกิจเร่งด่วน จึงต้ องหากรรมการคุมสอบท่าน
อื่นมาทดแทนแบบเร่งด่วน จึงเป็ นปัญหาในการบริการจัดการการสอบในแต่ละภาคการศึกษา
แนวทางแก้ไข มหาวิทยาลัยต้ องกาชับไปยังสนามสอบทุกแห่ง ให้ กรรมการที่ได้ รับคาสั่งให้
ปฏิบัติงานสอบ งดเว้ นการไปปฏิบัติภารกิจอื่น หากมีความจาเป็ นต้ องการเปลี่ยนแปลงให้ แจ้ งก่อน
กาหนดการสอบ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ห้องสอบสารองมีจานวนชุดวิชามากเกินไป โดยเฉลี่ยห้ องสอบมีชุดวิชาที่จัดสอบไม่น้อยกว่า 30
ชุดวิชา แต่มีกรรมการคุมสอบเพียง 2 คน (โดยเฉพาะห้ องสอบสารอง) จึง มีผลกระทบกับการดาเนินการ
สอบไม่สามารถแจกข้ อสอบตามเวลาที่กาหนดไว้
แนวทางแก้ไข ควรแบ่งห้ องสอบสารองออกเป็ นห้ องย่อยหลาย ๆ ห้ อง ๆละ ไม่เกิน 20 ชุดวิชา
วัสดุประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้ จัดทาวัสดุประชาสัมพันธ์ในการสอบ เป็ น แผ่นซีดี ซึ่งทาง
สนามสอบไม่สามารถใช้ ประชาสัมพันธ์ ได้ เนื่องจาก สนามสอบไม่มีอุปกรณ์รองรับวัสดุการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว
แนวทางแก้ไข สนามสอบต้ องการให้ มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนวัสดุประชาสัมพันธ์ เป็ น สื่อออนไลน์
หรือ เป็ น MP3/MP4 แทน
อุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการสอบไม่ทนั สมัย เช่น กระดาษกาว นา้ ยาลบคาผิด
แนวทางแก้ไข ควรใช้ สติกเกอร์แทนกระดาษกาว นา้ ยาลบคาผิดเปลี่ยนจากขวดเป็ นแบบแท่ง/ใช้
ปากกาแบบลบได้
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ของบประมาณสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ มสธ. ในโรงเรียน เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้
- ผอ.ศูนย์ฯ มสธ. ควรไปให้ กาลงใจ ศูนย์บริการ
- ควรมีเสื้อทีมในการประชุม ครั้งต่อไป
- ต้ องการให้ มสธ. จัดโครงการหรือหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาครู หรือบุคลากรในโรงเรียนให้ มี
ความรู้ ความก้ าวหน้ าในทุกสาขาวิชา
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- ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่น้อย (เจ้ าหน้ าที่,นักการ)
- อาจารย์ผ้ ูสอน มสธ. สอนไม่เต็มเวลา
- จานวนนักศึกษาน้ อย
- จานวนรายวิชาในการจัดสอนเสริม น้ อยต่อครั้ง
- แนวทางแก้ไข
- ควรเพิ่มค่าตอบแทน
- ควรคัดเลือกอาจารย์ท่มี ีความพร้ อมด้ านเวลา
- ควรเน้ นการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการสอนเสริมกับนักศึกษา มสธ.
2. กลุ่มฝ่ ายการศึกษาประจาเรือนจา ได้ แก่
2.1 เรือนจากลาง จ.ขอนแก่น
2.3 เรือนจาอาเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2.5 เรือจาอาเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
2.7 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
2.9 เรือนจา จ.มหาสารคาม
2.11 เรือนจา จ.อุดรธานี

2.2 เรือนจา จ.ชัยภูมิ
2.4 เรือนจากลาง จ.นครราชสีมา
2.6 เรือนจากลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา
2.8 เรือนจา จ.สกลนคร
1.10 เรือนจา จ.หนองบัวลาภู

- ปัญหาทีพ่ บ
- คุณสมบัติของผูต้ อ้ งขัง กรมราชทัณฑ์ได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ ต้องขังที่สามารถสมัครเรี ยน
มสธ. (ชั้นผู้ต้องขัง) ซึ่งเป็ นการปิ ดโอกาสผู้ต้องขังที่ต้องการสมัครเรียนแต่ขาดคุณสมบัติท่จี ะสมัครเรียน
ได้ ไม่มีโอกาสในการสมัครเรียน มสธ.
แนวทางแก้ไข เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูต้องขังทุกคน มีโอกาสเข้ าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มสธ.
ควรมีการประสานกับกรมราชทัณฑ์ให้ ผ่อนผันคุณสมบัติให้ อยู่ในเกณฑ์ท่ผี ้ ูต้องขังที่สนใจสามารถสมัคร
เรียนได้
- การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนของนักศึกษาในเรือนจาไม่สามารถดาเนินการได้ ด้วยตนเอง
เพราะติดขัดเรื่องกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ จึ งต้ องมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ฝ่ายการศึกษา
ดาเนินการแทน บางครั้งจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทนั ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงขอให้ มหาวิทยาลัย
พิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ แก่นักศึกษาผู้ต้องขังเป็ นกรณีพิเศษ
แนวทางแก้ไ ข มสธ.ควรจั ด ล าดั บ ความเร่ ง ด่ ว นในการจั ด ส่ ง เอกสารทางการศึ ก ษาและวั ส ดุ
การศึกษา เน้ นผู้ต้องขัง ในลาดับแรก และขอความอนุ เคราะห์จากเจ้ าหน้ าที่ของกรมราชทัณฑ์ ใส่ใจและ
ด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการศึ ก ษาตามก าหนดเวลาของ มสธ. เพื่ อ ผลประโยช น์ ข องนั ก ศึ ก ษา มสธ.

-14- การเคลื่อ นย้ายผูต้ อ้ งขัง เรื อ นจ ามี ก ารเคลื่ อ นย้ า ย หมุ น เวี ยนผู้ ต้อ งขั ง ตามระเบี ย บ ทาให้
นักศึกษา บางรายไม่มีช่ ือเข้ าสอบในเรือนจาแห่งใหม่ เนื่องจากขาดการประสานงานกับฝ่ ายจัดสอบ มสธ.
แนวทางแก้ไข กรณีมีการย้ ายผู้ต้องขัง ต้ องประสานกับฝ่ ายจัดสอบโดยด่วน เพื่อป้ องกันปัญหาการ
ไม่มีรายชื่อในสนามสอบแห่งใหม่
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มสธ. ควรเทียบโอนกิจกรรมของผู้ต้องขังให้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
รายชวิชา/สัมฤทธิบัตร
3. กลุ่มบรรณารักษ์หอ้ งสมุดประชาชนประจาจังหวัด (กศน.เมือง) ได้ แก่
3.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์
3.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ. ขอนแก่น
3.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ. ชัยภูมิ
3.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ. บึงกาฬ
3.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ. สกลนคร
3.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ. มหาสารคาม
3.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.เลย
3.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.หนองคาย
3.10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
3.11 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
- ปัญหาทีพ่ บ
ด้านสือ่
- สื่อไม่หลากหลาย
- นักศึกษายืมหนังสือไปอ่านแล้ วไม่ค่อยส่งหนังสือคืนห้ องสมุด หรือส่งคืนล่าช้ าไม่ตรงตามกาหนด
- หนังสือบางชุดวิชายังไม่เป็ นปัจจุบันและยังมีน้อย บางชุดวิชามีคาผิดมาก
- มีปัญหาการดูแลรักษา และจัดเก็บสื่อ
- ปัญหาด้ านการส่งสื่อล่าช้ า
- แบบทดสอบหายบ่อยเนื่องจากเล่มบาง
- แนวทางแก้ไข
- มหาวิทยาลัยสนับสนุ น สื่อประเภททั่วไป ที่นอกเหนือจากชุดวิชา เช่น ท่องเที่ยว กีฬา นิยาย
- ให้ ห้องสมุดแต่ละแห่งหาแนวทางแก้ ปัญหาตามบริบทของพื้นที่
- ทาการปรับมุม มสธ. และ หมุนเวียนสื่อ
- ปรับปรุงรูปเล่มให้ มี ปกแข็ง
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- จานวนผู้มาใช้ บริการ มุม มสธ. ยังมีจานวนน้ อย
- การจัดส่งสื่อไม่ตรงกับใบรายการ
- ด้ านการประชาสัมพันธ์
- ระเบียบการสมัครเรียนหลักสูตร ต่าง ๆ มีผ้ ูสนใจติดต่อสอบถามและแจ้ งความประสงค์
ที่จะซื้อระเบียบการสมัคร
- เพิ่มมุม มสธ. ให้ ห้ องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”
- การติดต่อประสานงานกับส่วนกลางไม่ท่วั ถึง เช่น ประสานทางโทรศัพท์ ไม่มีผ้ ูรับสาย
บางครั้งให้ คาอธิบายไม่ชัดเจน หรือตรงประเด็นกับปัญหาที่สอบถาม
- ชมรมนักศึกษา มสธ. ไม่มาใช้ บริการ มุม มสธ.
- บรรณารักษ์ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาต่อของ มสธ. เพื่อให้ คาแนะนา
แก่ผ้ ูท่สี นใจสมัคร
- แนวทางแก้ไข
- ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ เครือข่ายมาใช้ บริการ
- เพิ่มช่องทางการตรวจสอบทางสื่อออนไลน์
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เช่น ทา page , facebook
- มสธ. ควรประชาสัมพันธ์ ให้ ชมรมนักศึกษา มสธ. มาใช้ บริการ มุม มสธ. แต่ละแห่ง
- จัดทาเอกสารให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบการศึกษา/ปัญหาที่พบบ่อยสาหรับนักศึกษา
มสธ. เพื่อให้ บรรณารักษ์มีความรู้และข้ อมูลในการให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูสนใจที่สอบถามข้ อมูลในเบื้องต้ น
- ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
- ต้ องการระเบียบการสมัครทุกระดับ จาหน่าย ณ มุม มสธ.
- ต้ องการสื่อการศึกษา ด้ านศึกษาศาสตร์และกฎหมาย เพราะมีนักศึกษาต้ องการใช้ ประกอบใน
การศึกษา เรียนรู้ เพื่อประกอบการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย
- ควรจัดเจ้ าหน้ าที่ มสธ. พบปะนักศึกษา มสธ. เดือนละ 3 ครั้ง เพื่อผลประโยชน์กบั นักศึกษาที่
เข้ ามาติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาในระดับนั้น ๆ อย่างสม่าเสมอ
- สื่อ CD ของการเรียน น่าจะเป็ น PM3 เพราะง่ายและสะดวกในการเข้ าถึง
- สื่อ สิ่งตีพิมพ์ ประเภทหนังสืออ่านนอกเวลา ควรจัดส่งควบคู่มากับ ชุดวิ ชาวิชาการศึกษา ได้ แก่
กวีซีไรต์ เรื่องสั้น เกร็ดความรู้ วารสารของ มสธ. จิตวิทยา เคล็ดลับต่าง ๆ
- ต้ องการสนับสนุนหนังสือวิชาการ หรือ นวนิยาย ที่นอกเหนือจาก เอกสารของ มสธ.
- ให้ เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของ มสธ.เพื่อเผยแพร่ ณ มุม มสธ.
- นักศึกษาต้ องการวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ในการนามาประกอบเอกสารเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติมในระดับมหาวิทยาลัย
- ต้ องการป้ ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของ มสธ. ที่จะนาไปติดที่มุม มสธ.
- ขอให้ เปิ ดหลักสูตรที่ช่วยให้ ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้
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ภาคผนวก ข
บันทึกข้อความและคาสัง่ ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงาน
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คาสั่ง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ครั้งที่ 9 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ประจาปี 2561
---------------------------------

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี จะจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.
ประจาปี 2561 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิต อ.เมือง จ.สกลนคร
นั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ดังนี้
1. บุคลากรทาหน้าที่เป็นประธานและที่ปรึกษา
1.1 นางเยียรยง ไชยรัตน์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เป็นประธานการสัมมนา
และที่ปรึกษาโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ประจาปี 2561
2. บุคลากรทาหน้าที่ควบคุมดูแลการดาเนินโครงการ
2.1 นางบรรณสรณ์ พลเทพ นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
ควบคุมดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. บุคลากรทาหน้าที่ให้บริการการศึกษา
3.1 นายนันทวุฒิ อินทร์งาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
3.2 นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3.2 นายนิติรุจน์ ธีระวิเชษฐ์กุล ช่างศิลป์
4. บุคลากรทาหน้าที่บริกรและขับรถยนต์ศูนย์ฯ
4.1 นายปิยะทัต อุลานันท์
พนักงานขับรถยนต์ศูนย์ฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี งานส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 8752
ที่ ศธ. 0522.01(20) / 444
วันที่
22 พฤษภาคม 2561
เรื่อง เรียนเชิญเป็นประธานและวิทยากรในโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษามสธ.ในเขตพื้นที่
บริการของศูนย์ฯ
เรี ย น รองอธิก ารบดี ฝ่ า ยบริ การวิช าการและพั นธกิ จสั ม พัน ธ์กั บ ชุม ชน มหาวิท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าช
(ผ่านงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.)
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี จะจัดทาโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ใน
เขตพื้น ที่ บ ริ การของศูน ย์ ฯ ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุป ระสงค์ เน้นให้ ความรู้ ความเข้าใจเครือข่า ยบริการ
การศึกษา มสธ. เกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษา การแจ้งข่าวความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และรับฟัง
ความคิดเห็นต่างๆ จากเครือข่ายฯ กาหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมดุสิต อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามกาหนดการดังแนบ
ศูนย์ ฯ จึ งขอเรี ยนเชิญท่าน ได้โปรดกรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการสัมมนา
ดังกล่าว เพื่อให้การสัมมนาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
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ที่ ศธ. 0522.01 (20) / ว 363

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้ านคากลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้ านจั่น
อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
24 เมษายน 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.............................................................
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. กาหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
จานวน 1 ฉบับ
2. แบบตอบรับการเข้ าร่วมโครงการฯ
จานวน 1 ฉบับ
ด้ วยศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ. อุดรธานี จะจัดโครงการสัมมนาเครื อข่ายบริ การการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เพื่อให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.
ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ในการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผ้ ูบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้ าร่วมการสัมมนา
จึ ง ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ท่ า น แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือผู้แทน รวมจานวน 2 ท่าน เข้ าร่ วมการสัมมนา ในวันเสาร์ ท่ี 26 และ
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้ จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561และค่าพาหนะเดินทาง ไว้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการสัมมนาครั้งนี้แล้ ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ ความอนุเคราะห์ด้วย และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-4234-0033 มือถือ 093-328 4141
โทรสาร 042-292 494
-21-

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจาปี งบประมาณ 2561
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และ ทัศนศึกษา อุทยานบัวทีใ่ หญ่ทีส่ ุดในไทย จังหวัดสกลนคร และ วัดถ้ าผาแด่น จังหวัดสกลนคร
ชื่อหน่วยงาน ...............................................................................................................................
ที่ต้งั ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...
โทรศัพท์......................................................... โทรสาร...........................................................
ขอส่งรายชื่อผู้เข้ าร่วมการสัมมนา ดังนี้
ลาดับ
1
2

หมายเหตุ

ชื่อ-นามสุกล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ หรือ
มือถือ

E-mail address

1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (โดยด่วนทีส่ ุด)
โดยทาง E-mail : bannasorn129@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน(E.M.S.)
2. ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033
หรือ มือถือ 093-328-4141

-22รายชื่อแนบท้าย
1. ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพ
์ ิทยาสรรพ์
2. ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
3. ผู้อานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
4. ผู้อานวยการโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย
5. ผู้อานวยการโรงเรียนบึงกาฬ
6. ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
7. ผู้อานวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม
8. ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
9. ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
10. ผู้อานวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
11. ผู้อานวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
12. ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพล
13. ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14. ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
15. ผู้อานวยการโรงเรียนบัวใหญ่
16. ผู้อานวยการโรงเรียนกุมภวาปี

-23สาเนาแจ้ งท้ าย

ที่ ศธ. 0522.01 (20) / ว 362

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้ านคากลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้ านจั่น
อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
24 เมษายน 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
เรียน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง.............................
สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. กาหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จานวน 1 ฉบับ
2. แบบตอบรับการเข้ าร่วมโครงการฯ
จานวน 1 ฉบับ

ด้ วยศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ. อุดรธานี จะจัดโครงการสัมมนาเครื อข่ายบริ การการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เพื่อให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.
ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ในการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผ้ ูบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้ าร่วมการสัมมนา
จึ ง ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ท่ า น แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือผู้แทน รวมจานวน 2 ท่าน เข้ าร่ วมการสัมมนา ในวันเสาร์ ท่ี 26 และ
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้ จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561และค่าพาหนะเดินทาง ไว้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการสัมมนาครั้งนี้แล้ ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ ความอนุเคราะห์ด้วย และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-4234-0033 มือถือ 093-328 4141
โทรสาร 042-292 494

-24-

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจาปี งบประมาณ 2561
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และ ทัศนศึกษา อุทยานบัวทีใ่ หญ่ทีส่ ุดในไทย จังหวัดสกลนคร และ วัดถ้ าผาแด่น จังหวัดสกลนคร
ชื่อหน่วยงาน ...............................................................................................................................
ที่ต้งั ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...
โทรศัพท์......................................................... โทรสาร...........................................................
ขอส่งรายชื่อผู้เข้ าร่วมการสัมมนา ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-นามสุกล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ หรือ
มือถือ

E-mail address

1
2

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (โดยด่วนทีส่ ุด)
โดยทาง E-mail : bannasorn129@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน(E.M.S.)
2. ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033 หรือ
มือถือ 093-328-4141

-25รายชื่อแนบท้าย
1. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
2. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองขอนแก่น
3. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองชัยภูมิ
4. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองบึงกาฬ
5. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองนครราชสีมา
6. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองเลย
7. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมหาสารคาม
8. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสกลนคร
9. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองหนองคาย
10. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
11. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองอุดรธานี

-26สาเนาแจ้ งท้ าย

ที่ ศธ. 0522.01 (20) / ว 364

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้ านคากลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้ านจั่น
อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
24 เมษายน 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
เรียน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด.................
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. กาหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
2. แบบตอบรับการเข้ าร่วมโครงการฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้ วยศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ. อุดรธานี จะจัดโครงการสัมมนาเครื อข่ายบริ การการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เพื่อให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.
ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ในการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผ้ ูบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้ าร่วมการสัมมนา
จึ ง ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ท่ า น ห รื อ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือผู้แทน จานวน 1 ท่าน เข้ าร่ วมการสัมมนา ในวันเสาร์ ท่ี 26 และ วัน
อาทิตย์ ท่ี 27 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จั งหวั ด
สกลนคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ. อุดรธานี ได้ จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561และค่าพาหนะเดินทาง ไว้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการสัมมนาครั้งนี้แล้ ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ ความอนุเคราะห์ด้วย และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-4234-0033 มือถือ 093-328 4141
โทรสาร 042-292 494
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แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจาปี งบประมาณ 2561
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และ ทัศนศึกษา อุทยานบัวทีใ่ หญ่ทีส่ ุดในไทย จังหวัดสกลนคร และ วัดถ้ าผาแด่น จังหวัดสกลนคร
ชื่อหน่วยงาน ...............................................................................................................................
ที่ต้งั ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...
โทรศัพท์......................................................... โทรสาร...........................................................
ขอส่งรายชื่อผู้เข้ าร่วมการสัมมนา ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-นามสุกล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ หรือ
มือถือ

E-mail address

1
2

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (โดยด่วนทีส่ ุด)
โดยทาง E-mail : bannasorn129@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน(E.M.S.)
2. ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033 หรือ
มือถือ 093-328-4141
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หนังสือแนบท้าย
1. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
2. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดขอนแก่น
3. ผู้อานวยการทัณฑสถานบาบัดพิเศษขอนแก่น
4. ผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
5. ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอบัวใหญ่
6. ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสีค้ วิ
7. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนครราชสีมา
8. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดชัยภูมิ
9. ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอภูเขียว
10. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมหาสารคาม
11. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุดรธานี
12. ผู้บัญชาการเรือนจากลางคลองไผ่
13. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
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ที่ ศธ. 0522..01 (20) / 450

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น
อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000

23 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการ
การศึกษา มสธ. ในเขตพื้นรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี โดยได้เรียนเชิญบุคลากรจากหน่วยงาน
เครือข่ายบริการของมหาวิทยาลัย 11 จังหวัด จานวน 60 คน มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีกาหนดกิจกรรมเข้า
ชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด้วย
ศูนย์ฯ จึงเรียนขอความอนุเคราะห์ ดังนี้
1. เข้าชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 -16.30 น.
2. รถบัส จานวน 1 คัน (รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จาก โรงแรมดุสิต อ.เมือง จ.สกลนคร ไปยังอุทยานบัว
เฉลิมพระเกียรติ)
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางบรรณสรณ์ พลเทพ (นักวิช าการศึกษาชานาญการ) โทร. 09 3328 4141
เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทรศัพท์ (042) 340033
โทรสาร (042) 292494
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ผด.บส.1

แบบคาขอโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมเพือ่ ขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
(ลักษณะโครงการไม่อิงรูปแบบวิจัย)
1. ชื่อ โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี
2. ลักษณะโครงการ ข้ อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สงั คมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. ยุทธศาสตร์จดั สรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
4. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง : การสร้ างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้ กบั ประชาชน
อย่างทั่วถึง และเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
5. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ
สังคม
ให้ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
6. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช มี น โยบายสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ เ ครื อ ข่ า ยบริ ก าร
การศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยในจั งหวั ดต่ างๆ ในพื้ นที่บริ การที่ศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ. รั บผิดชอบ โดย
มุ่งเน้ นให้ หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการให้ บริการ
และทักษะต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิ ทยาลัย และเปิ ดโอกาสให้
หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้ อมรับฟัง
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา
ในโอกาสต่อไป
7.วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ได้
มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับมหาวิทยาลัย

7.2 เพื่อให้ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ได้
พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และพร้ อมรับฟังปัญหา
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครืองข่ายบริการการศึกษา
7.3 เพื่ อให้ บุคลากรของหน่ วยงานเครื อข่ายบริ การการศึกษา มสธ. ในพื้ นที่บริ การของศู นย์ฯ
ได้ รับข้ อมู ลข่ าวสารและความรู้ ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานของหน่ วยงานเครื อข่ าย
บริการการศึกษา มสธ.
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8.ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ
เชิงประมาณ : ร้ อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ร้ อยละ 84
เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จาการบริการ ร้ อยละ 86
ผลลัพธ์
8.1 เกิดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ท่เี ข้ มแข็ง และเป็ นพลังในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 เป็ นศูนย์ฯกลางและเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพิจารณาแนวทางและปัญหาร่วมกัน
8.3 เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ี ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ บุคลากรของ
หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
9. ผลกระทบของการดาเนินโครงการ
ผลกระทบ
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเครื อข่ า ยบริ ก ารการศึ กษา มสธ. ที่เข้ มแข็งเป็ นพลั ง
ขับเคลื่อนแผนงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
10.ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
ข้ อที่ 3 เป็ นโครงการที่สอดคล้ องนโยบายและมาตรการประจาปี 2561 ด้ านการให้ บริการวิชาการ
แก่สงั คม
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มแผนปฏิบัติการราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561(อ้ างอิงจาก
แผนแม่บทการบริการวิชาการแก่สังคม ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ข้ อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย)
11.ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (นางบรรณสรณ์ พลเทพ นักวิชาการศึกษาชานาญการ) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี

12.กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด ได้ แก่ อุดรธานี
หนองคาย หนองบัวลาภู เลย สกลนคร บึงกาฬ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ หนองบัวลาภู
และนครราชสีมา จังหวัดละ 5 คน รวมเป็ น 55 คน
บุคลากรจาก ศูนย์ฯ ประกอบด้ วย ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี และบุคลากรอื่น ๆ
ของศูนย์ฯ 7 คน (ทั้งนี้ได้ เชิญรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็ นประธานในการสัมมนา)
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13.และผูท้ ีม่ ีส่วนได้เสีย
13.1 ภาคท้องถิ่น...ชุมชนในเขตพื้นที่ให้ บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
13.2 ภาคประชาชน... ประชาชนที่เป็ นบุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการ
ของศูนย์ฯ
13.3 ภาคเอกชน…ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจต่างๆ
13.4 ภาครั ฐ ...หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การท่อ งเที่ยวในพื้ นที่ให้ บ ริ ก ารศู น ย์ วิ ทยพั ฒนา มสธ.
อุดรธานี
14.สถานทีใ่ ห้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
15.ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้ นปี งบประมาณ 2561–สิ้นสุดปี งบประมาณ 2561 (26-27 พฤษภาคม
2561)
16.เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้ วัด

ผลผลิต / ตัวชี้ วัด

หน่วย
นับ

ผลผลิต : สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี
ตัวชี้ วัด
เชิงปริมาณ :
1.จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการ
คน
2.ร้ อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
ร้ อย
ละ
เชิงคุณภาพ :
ร้ อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้ อย
ละ
เชิงเวลา :
ร้ อยละของงานบริการวิชาการแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ ร้ อย
กาหนด
ละ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.–
มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.–ก.ย.)

/

56
85

86
100
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แผนการดาเนินงาน (Grant Chart)
แผนการดาเนินกิจกรรม 1)

ผลผลิต / กิจกรรม

หน่วย
นับ

ไตรมาส 1
(ต.ค.ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.–
มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.มิ.ย.)

/

ผลผลิต : สัมมนาเครือข่ ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี
กิจกรรม 1.ด้านความรู ้

ไตรมาส 4
(ก.ค.–ก.ย.)

ครั้ง/
คน

1/55

ให้ ความรู้ "ภารกิจการให้ บริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา
"
และ อุทยานบัวที่ใหญ่ท่สี ดุ ในไทย ณ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 2: ด้านกระบวนการ
(เกิดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ท่เี ข้ มแข็ง)
(เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และพิจารณาแนวทางและปัญหา
ร่วมกัน)
มีความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและสรุปผลโครงการ
กิจกรรมที่ 4 : จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
หมายเหตุ 1) ให้ ระบุเป็ นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตร
มาสนั้นๆ

1
1
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17. แผนการเบิกจ่ ายเงิน
งวดที่
ภาระงานทีต่ อ้ งส่ง
1
1. ประสานงาน/เตรียมการดาเนินโครงการทุกด้ าน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ดาเนินการโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ศวน. มสธ. อุดรธานี
4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
รวมทั้งสิ้ น (สองแสนสองหมืน่ หนึง่ พันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้ วน)
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกรายการ

จานวน (บาท)
221,354.

221,354.

18. เฉพาะกรณีโครงการทีม่ ุ่งตอบสนองด้านการเรียนการสอนในชุดวิชา / ผลงานวิจยั ให้ระบุดว้ ยว่า
เป็ นชุดวิชาใดหรือผลงานวิจยั เรือ่ งใด เช่น
รหัสชุดวิชา......................ชื่อชุดวิชา..................................... และ/หรือ
ผลงานวิจัยเรื่อง.....................................................................
19. การรายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาทีก่ อง
แผนงาน
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กาหนดการ
การสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้ นที่รบั ผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี
ประจาปี งบประมาณ 2561
ณ โรงแรมดุสิต อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
--------------------------------------วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนเข้ าสัมมนา ณ โรงแรมดุสติ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
09.00-09.15 น.
กล่าวรายงาน โดย
-ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (นางเยียรยง ไชยรัตน์)
09.15-09.45 น.
กล่าวต้ อนรับและบรรยายเรื่อง “นโยบายใหม่ของ มสธ. กับภารกิจให้ บริการของหน่วยงาน
เครือข่ายบริการการศึกษา” โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กบั ชุมชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์)
09.50-12.15 น.
แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการให้ บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจเกี่ยวกับการศึกษา
12.15-13.15 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.15-13.50 น.
เดินทางโดยรถบัส จาก โรงแรมดุสติ ถึง อุทยานบัว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
13.50-16.30 น.
การบรรยายเรื่อง “อุทยานบัวที่ใหญ่ท่สี ดุ ในไทย” โดย วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
16.30-16.50 น.
เดินทางโดยรถบัส จาก อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ถึง วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร และ เรียนรู้ วิถผี ้ าไทยจากภูมปิ ัญญาชาวบ้ าน ณ ถนนผ้ าคราม
สกลนคร
17.50-18.10 น.
เดินทางกลับถึงที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.20-19.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.30-21.00 น.
กิจกรรมสาระสังสันทน์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
06.00-07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
07.00-12.00 น.
ลงทะเบียนเข้ าสัมมนา และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดถา้ ผาแด่น จังหวัดสกลนคร
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.50 น.
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
14.00-16.30 น.
ซักถามปัญหา สรุปและประเมินผลโครงการ
16.30 น.
เดินทางกลับบ้ านโดยสวัสดิภาพ
*******************************
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การสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ประจาปี งบประมาณ 2561
ณ โรงแรมดุสติ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
เวลา
26 พ.ค. 2561
08.00–08.30 น.
08.30–09.00 น.

09.00–12.00 น.

13.00–16.30 น.
16.30–17.50 น.
27 พ.ค. 2561
07.00–12.00 น.
14.00–16.30 น.
16.30 น.

กิจกรรม
- ลงทะเบียนเข้ าสัมมนา /รับเอกสาร
พิธเี ปิ ด - กล่าวรายงาน โดย ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
- กล่าวต้ อนรับและเปิ ดงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจ
กับชุมชน
- บรรยาย เรื่อง “นโยบายใหม่ของ มสธ. กับภารกิจการให้ บริการของหน่วยงานเครือข่าย
บริการการศึกษา
- แบ่งกลุ่มย่อย จานวน 3 กลุ่มตามหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดเห็นในการให้ บริการแก่
นักศึกษา และผู้สนใจเกี่ยวกับการศึกษา กับ มสธ.
วิทยากร รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจกับชุมชน
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
- บรรยาย เรื่อง “อุทยานบัวใหญ่ท่สี ดุ ในไทย” ณ อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดสกลนคร
วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- เรียนรู้ วิถีผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน ณ ถนนผ้ าครามสกลนคร
- ลงทะเบียนเข้ าสัมมนา และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดถา้ ผาแด่น จังหวัดสกลนคร
- ซักถามปัญหา สรุปและประเมินผลโครงการ
- เดินทางกลับบ้ านโดยสวัสดิภาพ
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ภาคผนวก ค
เนื้ อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
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อุทยานบัวที่ใหญ่ทีส่ ุดในไทย ณ จังหวัดสกลนคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิ ดอุทยานบัว และทอดพระเนต
ตัวอย่างผลงานวิจัยการใช้ ประโยชน์จากบัว ณ อุทยานบัว อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลู กบั วผัน – เผื่อน “สุทธาสิโนบล”
(N.Sutdhadinobol) ซึ่งเป็ นชื่อของ บัวผัน – เผื่อน ที่มีการนาเข้ ามาสู่ประเทศไทยจากหมูเกาะชวา เมื่อ
พ.ศ. 2444 ถิ่นก าเนิ ดดั้งเดิมมาจากทวีป แอฟริ กา โดยมีช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า Nymphasea capensis
var.zanaibariensis (นิมเฟี ยคาร์เพนซิส วาไรตี้ แซนซิบาร์เรนซิส) โดย พระมาดามเธอกรมขุนสุทธาสินี

นารถ จึงเป็ นที่มาของชื่อสามัญของบัวพันธุ์น้ ีในไทย เพราะทรงดอก กลีบดอกซ้ อนมากและมีสีฟ้าอมม่วง
เนียนสวนหวาน (ลาเวนเดอร์) ที่แตกต่างจากบัวผัน – เผื่อน ที่อยู่ในประเทศไทยสมัยนั้น
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อุทยานบัว สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมบัวพันธุต์ ่างๆ และรองรับการ
ประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็ นสถานที่ศึกษา ค้ นคว้ า ของนิสติ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
ยังเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร
ความเป็ นมาอุทยานบัว
อุทยานบัว มีพ้ ืนที่ท้งั หมด 50 ไร่ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เดิมเป็ น
พื้นที่ชุ่มนา้ และแปลงปลูกบัว ต่อมาปี 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครได้ เริ่มนาบัวพันธุต์ ่าง ๆ มาทดลองปลูก และเริ่มทาวิจัยเกี่ยวกับพันธุบ์ ัวและการใช้
ประโยชน์จากบัวพันธุต์ ่าง ๆ ต่อมาปี 2551 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อนาบัวพันธุต์ ่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์
บัวหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ ทาการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนปี 2552 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้
ร่วมกับสมาคมบัวแห่งประไทย และกลุ่มผู้รักบัว ได้ ริเริ่มดาเนินการ โครงการสร้ างอุทยานบัว เพื่อให้ เป็ น
สถานที่จัดงานมหากรรมบัวนานาชาติเมื่อปี 2553 โดยใช้ งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ออกแบบและพันธุไ์ ม้ ต่าง ๆ จากสวนนงนุช และทางจังหวัดได้ สนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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อุทยานบัว แบ่งเป็ น 5 ส่วนสาคัญ คือ
ส่วนรวบรวมพันธุบ์ ัว ได้ รวบรวมพันธุบ์ ัวทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 34 พันธุ์ เช่น บัวกระด้ ง
บัวสาย บัวผัน-เผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ ในรูปแบบสระบัวพบพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถ
เดินลงไปชมบัวได้ อย่งใกล้ ชิด
ส่วนแดงพันธุบ์ ัว ได้ นาบัวสายพันธุต์ ่าง ๆ จานวน 74 สายพันธุ์ มาจัดแสดงในกระถางกลางแจ้ ง
เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และประชาชนที่มาชมสามารถถ่ายภาพกับดอกบัวที่มีสีสนั สวยงาม
อย่างใกล้ ชิด พร้ อมป้ าย อธิบายชื่อวิทยาศาสตร์สายพันธุ์บัว
ส่วนนิทรรศการถาวร เป็ นส่วนที่รวบรวมองค์ความรู้และความเป็ นมาเกี่ยวกับบัวพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ผ้ ูเข้ ามาศึกษา ค้ นคว้ า ได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับบัวต่าง ๆ เช่น การจาแนก
พันธุบ์ ัว ประวัติบัวในประเทศไทย การปลูกบัว การดูแลรักษา โรคและศัตรูท่สี าคัญ การปรับปรุงพันธุ์ การ
ทานาบัว และประโยชน์จากบัว
ส่วนแสดงบัวธรรมชาติ ที่จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และปลูกบัวหลากหลายพันธุ์ให้ เจริญเติบโต
มีความสวยงามตามธรรมชาติ และเพื่อใช้ ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยบัวสายพันธุต์ ่าง ๆ
ส่วนนาบัวสลับนาข้ าว เป็ นพื้นที่ปลูกบัวเพื่อสร้ างเศรษฐกิจ
“บัว” ราชินีของพรรณไม้ นา้

“บัว” จัดเป็ นพันธุไ์ ม้ นา้ ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น “ราชินีแห่งพรรณไม้ นา้ ” เนื่องจากมีความ
งดงามของดอกบัวหลวงและบัวสายที่ชูบนผิวนา้ หรือเหนือนา้ ลักษณะดอกมีขนาดใหญ่เห็นได้ ชัดเจน มี
สีสนั ที่สดสวยหลากหลาย
-41คนไทยรู้จัก “บัว” มานานมาก จากศิลาจารึกที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ในสมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช ได้ บันทึกถึงบัวหลายชนิด และยังพบในพระไตรปิ ฎก ในวรรณคดี บทประพันธุ์ ตลอดจน
ภาพวาดในวัดและศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย คนไทยรู้จัดนา “บัว” มาใช้ ประโยชน์โดยเฉพาะทาง
พุทธศาสนิกชน นิยมนาดอกบัวหลวงมาใช้ บูชาพระและพิธที างศาสนา แม้ แต่ประเทศอินเดีย ที่กาเนิดของ
ศาสนาพุทธ ก็ใช้ ดอกบัวหลวงเป็ นดอกไม้ ประจาศาสนาพุทธ และเป็ นดอกไม้ ประจาชาติ ส่วน “บัวสาย” ก็
เช่นกัน เป็ นพืชที่มีกาเนิดมายาวนาน และยังเป็ นดอกไม้ ประจาชาติของอียิปต์
ทั้งบัวหลวงและบัวสาย เป็ นพืชที่มีมานานแล้ ว และหลักฐานทางพฤกษศาสตร์ ก็จัดให้ พืชในวงศ์
บัวหลวงและบัวสายอยู่ในอันดับแรกๆ ของอาณาจักรพืช และจัดว่าเป็ นพืชที่มีวิวัฒนาการต่าสุดของกลุ่ม
พืชมีดอก ประเภทพืชใบเลี้ยงคู่
วงศ์บัวหลวง ลักษณะทั่วไป มีท้งั ลาต้ นเป็ นเหง้ าในดิน และไหล เหนือดิน ใต้ นา้ ใบเดี่ยวแตกจาก
ข้ อของลาต้ นใต้ ดิน ในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ เช่น บัวหลวงพันธุ์ดอกสีชมพู บัวหลวงพันธุด์ อกสี
ชมพูซ้อน บัวหลวงพันธุด์ อกเล็กสีชมพู บัวหลวงพันธุด์ อกสีขาว บัวหลวงพันธุด์ อกสีขาวซ้ อน บัวหลวง
พันธุด์ อกเล็กสีขาว ซึ่งแต่ละสายพันธุจ์ ะมีช่ ือเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น สัตตบงกช สัตตบุษย์ บัวหลวง
จีนชมพู เป็ นต้ น
วงศ์บัวสาย ลักษณะทั่วไป ลาต้ นอยู่ในดินใต้ นา้ ลักษณะเป็ นเหง้ า หรือ เป็ นหัว มี 6 สกุล คือ สกุล
ใส้ ปลาไหล สกุลบัวยูรีอาเล่ สกุลนูพ่าร์ สกุลออนดิเนีย สกุลบัววิกตอเรีย (บัวกระด้ ง) และสกุลบัวสาย
ประโยชน์ของบัว ปลูกเป็ นไม้ ประดับ รับประทานเป็ นอาหาร ทั้งสดและสุก เหง้ า เมล็ด ดีบัว
เกสรเพศผู้ ไหลบัว กลีบดอก หรือใช้ เป็ นประโยชน์อ่นื ๆ เช่น ใยบัว ใบบัว นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยา
แก้ ร้อนใน บารุงกระดูก เป็ นต้ น
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อุทยานบัว เปิ ดให้ ประชาชนไปชมความงดงามและถ่ายภาพดอกบัวพร้ อมทั้หาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
บัว ซึ่งที่ได้ รับรวบรวมพันธุบ์ ัวจากทั่วโลกไว้ ท่อี ุทยานบัว กว่า 300 สายพันธุ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00
น. ทุกวัน
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พญานาคเผือก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้ เปิ ดแลนด์มาร์ค
ใหม่ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่ เมืองสกลนคร “พญานาคเผือก” โดยการก่อสร้ างพญานาคเผือกในครั้ งนี้ จังหวัด
สกลนครจัดทาโครงการพัฒนาหนองหารและเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวธรรมนิเวศน์เกษตรอินทรี
กลุ่มจังหวัดสกลนคร โดยได้ มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ดาเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบๆและก่อสร้ างพญานาคเผือกแลนด์มาร์คใหม่ในอุทยานบัวแห่งนี้ เพื่อให้ เกิดความโดดเด่น
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของประชาชนในเรื่องของพญานาค ความสูง 9.80 เมตร
ทีต่ ้ งั : อุทยาน หนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
การเดินทาง : อุทยานอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนหมายเลขที่ 22 ถนนสาย
สกลนคร-นครพนม ตัดผ่าน ระหว่ างหลั ก กม.ที่ 167-168 และห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร
สามารถเดินทางได้ ด้วยเส้ นทาง
รถยนต์ส่วนตัว : ใช้ เส้ นทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม
รถโดยสาร : รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-นครพนม สามารถลงรถด้ านหน้ าอุทยานได้ , รถโดยสารสาย
กรุงเทพฯ-สกลนคร สามารถลงรถที่ บ.ข.ส. แล้ วต่อรถสองแถวสายสกลนคร-ท่าแร่ มาที่อุทยานฯ
เวลาเปิ ด-ปิ ด : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น., วันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น.
(ยกเว้ นห้ องนิทรรศการบัว ปิ ดวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)
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วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สร้ างขึ้นเมื่อใด
ไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็ น ปูชนียสถานสาคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้
พระธาตุเชิงชุ ม เป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่ อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็ น ที่เคารพนับถือ และเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ยอดฉัตรเหนื อองค์พระธาตุทาด้ วยทองคาบริ สุทธิ์ หนั ก
247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และ
พระโคดม วัดพระธาตุเชิงชุม นับเป็ นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคากล่าวที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้ อานิสงส์
มากไปกว่าการได้ มาบูชา พระธาตุท่สี ร้ าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้ าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่า
อานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้ เกิดความ เป็ นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว
ให้ มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้ วคลาดปราศจากอันตราย รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่ อ พระองค์แสน ที่
เชื่อ กัน ว่ า ให้ พรในด้ านโชคลาภ ให้ มีเงิน ทองนั บหมื่น นับ แสน มีความมั่งมีศ รี สุขในชีวิ ต ในทุกวัน จะมี
ประชาชนมากราบ ไหว้ พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระแสนเป็ นจานวนมากทีเดียว ทุกวันพระในตอนค่า
จะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้ พระธาตุ และหลวงพ่ อองค์แสนเป็ นจานวนมาก งานประจาปี ของพระธาตุ
เชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่า ถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือนยี่ (2) ของทุกปี (กาหนดตามจันทรคติ)
ความสาคัญต่อชุมชน
หลักฐานการตั้งชุมชนบริเวณวัดพระ ธาตุเชิงชุมในสมัยรัตนโกสินทร์ค่อนข้ างเด่น ชัด โดยเฉพาะ
พงศาวดาร ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา) กล่าวว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอด
ผ้ าจุฬาโลกมหาราช โปรด เกล้ าฯ ให้ อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์ พร้ อมไพร่พลตัวเลก มาตั้งเมืองรักษาพระธาตุ

-79เชิ งชุ ม เมื่ อมี ผ้ ู คนมากขึ้ นก็ โ ปร ดเกล้ าฯ ให้ ยกบ้ านธาตุ เชิ งชุ ม ขึ้ นเป็ นเมื อ ง สกลทวา ปี
เมื่อปี พ .ศ.2329 อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดศึก เจ้ าอนุวงศ์เวียงจันทน์เป็ นกบฏใน พ.ศ .2370 เมืองสกลนคร
ต้ องโทษเป็ นกบฎขัดขืนอาญา ศึก เจ้ าเมืองฝักใฝ่ กับเจ้ าอนุวงค์ไม่ได้ เตรียม กาลังไพร่พล กระสุนดินดา เว้
ให้ ทัพหลวงตาม คาสั่ง พระธานีเจ้ าเมืองสกลทวาปี ถูกประหาร ชีวิต ญาติพ่ีน้องเจ้ าเมืองถูกกวาดต้ อนไป
อยู่ เมื อ งกบิ ล ประจั น ตคาม จึ ง ท าให้ บ ริ เ วณวั ด พระธาตุ เชิ ง ชุ ม ซึ่ ง เป็ นศู น ย์ ก ลางของเมื อ งถู ก ทิ้ ง
ร้ า ง ชั่ ว คราวปล่ อ ยให้ หมู่ บ้ า นรอบ ๆ 10 หมู่ บ้ า นเป็ นข้ า พระธาตุ ดูแ ลวั ด แห่ งนี้ หลั ง การกบฎของเจ้ า
อนุ วงศ์ ราชวงศ์ (คา) แห่งเมือง มหาชัยกองแก้ วได้ เข้ ามาพึ่งพระโพธิสมภาร โปรดเกล้ าแต่งตั้งให้ เป็ น
พระประเทศธานี(คา ) เจ้ าเมืองและให้ ราชวงศ์เมืองกาฬสินธุ์มาดารงตาแหน่ง อุปฮาด ให้ ท้าวอินน้ องชาย
ราชวงศ์(คา)เป็ น ราชวงศ์ ให้ ท้าวบุตรเมืองกาฬสินธุ์เป็ นราชวงศ์ มีการสร้ าง กุฏิ ศาลาการเปรียญตั้งแต่
นั้นมาวัดพระธาตุ เชิงชุมก็เจริญขึ้นตามลาดับ
จึงถือว่าวัดพระธาตุเชิงชุมเป็ นศูนย์กลางของเมืองสกลนคร มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ลั ก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมของพระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม
วั ด พระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม วรวิ ห าร มี
โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ส าคั ญ ๆ นั บ แต่ อ งค์ พ ระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม หลวงพ่ อ พระ พุ ท ธองค์ แ สน พระ
อุโบสถ พระวิหาร หอจาศีล (สิมหลังเล็ก ) 90 ไตร ฯลฯ ในที่น้ ีขอ อธิบายเฉพาะตัวสถาปั ตยกรรมของ
องค์ พ ระธาตุ เ ท่ า นั้ น
พระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม เป็ นเจดี ย์ ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น สี่ เหลี่ ย ม สู ง 24 เมตรเศษ มี ซ้ ุ ม
ประตู 4 ด้ าน คือ ด้ านตะวันตก ด้ านเหนือ ด้ านใต้ ลักษณะประตูเป็ นประตู ปิ ด - เปิ ด ได้ แต่เปิ ดไม่ได้
มากเพราะติด องค์สถูปภายใน ซึ่งเจดีย์องค์ใหม่สร้ างครอบไว้ ส่วนด้ านตะวันออกเป็ นประตูทางเข้ าสถูป
ภายใน วิ ห ารทรวดทรงของพระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม เป็ นทรงเจดี ย์ สี่ เ หลี่ ย มลดชั้ น จากฐานขึ้ นไปสู่ ย อด
เป็ น ช่วง ๆ 3 ช่วง จึงถึงเต้ าระฆัง และรับด้ วย ดวงปลีท่ที าเป็ นทรงบัวเหลี่ยมปั กยอดฉัตร ทองคา ลักษณะ
การลดชั้ น เจดี ย์รั บ ด้ ว ยดวงปลี ทรงบั ว เหลี่ ยม ทาให้ องค์พระธาตุเชิ งชุ มมี ความสวยงามกระทัดรั ดไม่
เทอะทะ เช่น เจดีย์ทรง ฐานกว้ างเตี้ย นอกจากนี้สถาปนิกยังสร้ างให้ ซ้ ุม ประตู 3 ด้ าน เพื่อให้ ประชาชน
เห็นองค์พระธาตุ (สถูป) เดิมภายใน ต่อมาได้ มีการ นาพระพุทธรูปปางห้ ามญาติ อิทธิพลล้ านช้ าง มาติด
ไว้ ในซุ้มทั้ง 3 ด้ าน นับว่าเป็ น ส่วนประกอบองค์สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ และเป็ นประติมากรรม แบบล้ าน
ช้ างที่แท้ จริง
องค์ประกอบสาคัญขององค์พระธาตุเชิงชุมคือ ซุ้มประตูโขงทรงหอแก้ ว ดอ เป็ นลักษณะหอแก้ ว
เฟื่ อง คือ มีขนาดพองาม และ ในพื้ นที่ครึ่ งหนึ่งของปริ มณฑล ทาให้ พ้ ื นที่ บริเวณฐานเจดีย์องค์พระธาตุ
สวยงาม ในส่วนราย ละเอียดของซุ้มประตูน้ันเป็ นงานสถาปัตยกรรมฝี มือช่าง ชั้นครู โดยเฉพาะลายของก้ น
หอยซึ่งทาขนาด ใหญ่ น้อยเรี ยงกันไป เพี ยงแต่มีปู นขาวทาบ ทับนนหนาปิ ดบังความคมชัดของลายก้ น
หอย อันวิจิตรบรรจง
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วิหารวัดพระธาตุเชิงชุม
ภายในพระวิหารประดิษฐาน
หลวงพ่อพระองค์แสน เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปเชียง
แสน เป็ นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว สกลนคร

อุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุม
พ.ศ. 2370 สร้ างพระอุโบสถหลังเดิมหรือสิมเก่า มีลักษณะเป็ นสิมแบบโถง โครงสร้ างเป็ นไม้ ก่อ
อิฐถือปูน หลังคาเป็ นกระเบื้องไม้ แบบ เดิม หันหน้ าไปทางทิศใต้ ครั้งพระธานีเป็ นเจ้ าเมือง ภายในมี
จิตรกรรมเป็ นภาพเถาไม้ เลื้อยเป็ นแนวรอบอาคาร หน้ าบันมีจิตรกรรมฝา ผนังเป็ นรูปเทพบุตรและ
เทพธิดา ดาวประจายาม มังกรและเถาไม้ เลื้อย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ ทั้งที่สร้ างด้ วยไม้
และ เป็ นปูนปั้น
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บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์
เป็ นบ่อนา้ ที่มีมาพร้ อมองค์พระธาตุเชิงชุม เดิมมีนา้ พุผุดขึ้นมาเนื่องจากเป็ นปลายทางของลานา้ ใต้ ดินซึ่ง
ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน ผ่านศูนย์ราชการด้ านทิศเหนือ ผ่านใจกลางเมืองข้ างวัดเหนือ แล้ วไหลมาผุด
ที่น่ี เรียกว่า "ภูนา้ ซอด" หรือ "ภูนา้ ลอด" แล้ วไหลผ่านไป ที่สระพังทอง ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซ่ึง
อยู่ติดกับวัด เมื่อนา้ น้ อยลงเรื่อยๆจึงได้ มีการทาผนังกั้นไม่ให้ ดินพังลงไป ในอดีตจะมี การนานา้ จากบ่อ นา้
ที่น่ีไปประกอบพิธเี มื่อมีพิธกี รรมอันสาคัญต่างๆอีกด้ วย

หอกลอง
หอกลองหรือหอระฆัง เป็ นหอกลองสูงทั้งหมดสามชั้น สร้ างขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยชาวเวียดนามที่ได้ มา
พานักอาศัย ณ จังหวัดสกลนคร ร่วมใจกันสร้ างขึ้นถวายองค์พระธาตุเชิงชุมเพื่อเป็ นพุทธบูชาเพื่อใช้ บอก
เวลายามต่างๆ
การเดินทาง
จากจังหวัดสกลนครให้ ขับเข้ าไปในเขตเทศบาลเมืองสกลนครไปตามถนนเจริญเมือง
ธาตุเชิงชุมติดกับหนองหาร หลวง

จนสุดถนนวัดพระ
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ย่านชุมชนเมืองเก่า ถนนผ้าคราม สกลนคร
ผ้ าคราม

การทอผ้ า คราม มี ป ระวั ติ ค วามเป็ นมาดั ง นี้ ความเป็ นมาของหม้ อ นิ ล (หม้ อ ส าหรั บ ย้ อ มสี
คราม) ชาวดอนกอยเล่ า ว่ า เดิ ม เมื่ อ ครั้ ง เริ่ ม ก่ อตั้ ง หมู่ บ้ า น โดยตาสีน วลกับ ยายด าได้ อ พยพมาตั้ ง
บ้ านเรือนที่บ้านดอนกอย ออกไปทานา ทาไร่ในป่ า วันหนึ่งยายดานั่งพักเหนื่อยร่ มไม้ ในป่ าก็เคี้ยวหมากไป
ด้ วย สังเกตเห็นแมลงชนิดหนึ่งชาวบ้ านเรียกแมงขาขง มีลักษณะเป็ นสีนาเงิน กาลังกัดกินใบไม้ อยู่
ยายดาสังเกตเห็นมีนา้ ซึมคล้ ายยางไม้ ออกมาตรงที่แมลงกัด ด้ วยความบังเอิญยายดาบ้ วนนา้ หมาก
ไปโดนนา้ ยางที่ค้างอยู่ตามใบไม้ ท่รี ่วงตามพื้นดิน พอนา้ หมากโดนกับยางไม้ นา้ หมากก็กลายเป็ นสีคราม
พอลองอีกก็เป็ นเหมือนเดิม เห็นแปลกดีจึงนาต้ นไม้ ชนิดนั้นกลับไปบ้ านด้ วยพอลองเอาไปแช่นา้ ปรากฏว่า
นา้ กลายเป็ นสีเขียว ยิ่งแช่นานก็ย่งิ เด่นชัดขึ้น ยายดาก็ลองเอาปูนลงไปผสม แล้ วเอามือกวนให้ เข้ ากัน
ปรากฏว่าเป็ นสีคราม และติดมือขึ้นมาด้ วยก็เลยลองเอาฝ้ ายมาลองจุ่มดู ฝ้ ายก็เป็ นสีคราม แต่พอโดนนา้ สี
กลับจางหายไป ยายดาก็คิดหาวิธใี ห้ สคี รามติดกับผ้ าฝ้ ายตลอดไป
โดยการทดลองเอาเปลือกไม้ ชนิดต่างๆ มาต้ มเพื่อเอานา้ แล้ วนามาผสมนา้ ขี้เถ้ า (เรียกว่านา้ ดั่ง)
มาใส่ลงไปในหม้ อเดียวกัน กวนให้ เข้ ากันแล้ วก็เอาฝ้ ายลงแช่ ปรากฏว่าสีครามจะอยู่ติดกับผ้ าไม่จางหาย
โดนนา้ ก็ไม่จาง จึงเรียกหม้ อที่ก่อว่า “หม้ อนิล” และต้ นไม้ ดังกล่าวว่า “ต้ นคราม”

-83หลายปี ต่อมายายดาได้ ลูกสะใภ้ คนหนึ่งชื่อว่านางพิม แต่ยายดาก็ไม่ชอบสะใภ้ คนนี้นักวันหนึ่งนาง
พิมนั่งต่าหูก(ทอผ้ า) อยู่เห็นนกอีแอ่นบินเป็ นฝูงอยู่บนท้ องฟ้ า สังเกตเห็นเหมือนลายผ้ าที่ตนเองกาลังทอ
อยู่จึงตั้งลายผ้ าซิ่นที่กาลังทอว่า“ลายนกอีแอ่น” พอทอเสร็จก็เอาไปให้ ยายดายายดาเห็นแล้ วก็ถูกใจลายนี้
มาก หลั งจากนั้ น ก็ทาให้ ย ายดาเริ่ มเอ็น ดู น างพิ มผู้ เป็ นสะใภ้ ต่ อมาเมื่อนางพิ มอายุ มากขึ้น ก็ได้ กาชั บ
ลู กหลานให้ อนุ รัก ษ์ ลายผ้ านี้ ไว้ เ พราะเป็ นอนุ สรณ์ ท่ีน างพิ มทาให้ ยายดาผู้ เป็ นแม่ ย่ารั กตนขึ้นมาได้ ซึ่ ง
ลูกหลานก็ยังอนุรักษ์ไว้ และเปลี่ยนชื่อเป็ น “ลายนกนางแอ่น”

จวบจนปัจจุบัน เพื่อเป็ นการสืบสาน และอนุรักษ์ภมู ิปัญญาของบรรพบุรุษ ลูกหลานบ้ านดอนกอย
ยังคงมีการทอผ้ าใช้ กันอยู่ และปรับเปลี่ยนจากการทอใช้ กันในครัวเรือน ก็มีการรวมกลุ่มกัน มีการลง
หุ้น ออมเงิน โดยจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546 โดยมีสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพรรณนา
นิคม สานักงานเกษตรอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบลสว่าง ให้ การสนับสนุน และได้ รับงบประมาณจาก
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ริมฝั่งลานา้ อูน บ้ านดอนกอย มีลักษณะเป็ นผา มีดินโคลนสีแดงอยู่เป็ นจานวนมาก ใน
อดีตชาวบ้ านจะนาผ้ าขาวไปย้ อมกับโคลนเพื่อถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้ าพรรษา ชาวบ้ านจึงเรียก
บริเวณนี้ว่า “ผามอดินแดง” ซึ่งอาเภอพรรณนานิคมจะมีท่บี ้ านดอนกอยแห่งเดียว
เอกลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้ าคราม เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ที อด้ วยมือ ทาจากผ้ าฝ้ าย กรรมวิธี
การผลิตใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีสมุนไพรในตัว เป็ นการย้ อมเย็น สวมใส่สบาย ได้ หลายโอกาส ผ้ าคราม
จะมีสสี นั และกลิ่นเฉพาะ ถือเป็ นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร ผ้ าย้ อมคราม มีเสนห์ในตัวเอง ใน
ฤดูร้อนใส่แล้ วจะเย็นสบาย ฤดูหนาวใส่แล้ วจะอบอุ่น

-84นับเป็ นภูมิปัญญาที่สบื ทอดกันมานานนับร้ อยปี ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษในอดีต จะคิดค้ นผ้ าย้ อม
ครามขึ้นมาให้ คนรุ่นหลังได้ สบื ทอด ผ้ าคราม เป็ นผ้ าย้ อมสีธรรมชาติท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สามารถ
ป้ องกันรังสี UV และมีคุณสมบัติทางสมุนไพร ต้ นคราม เป็ นพืชล้ มลุกตระกูลถั่ว สายพันธุ์หลักในภาค
อีสาน คือ Indigofera Tinclria การย้ อมสีจากครามเป็ นการย้ อมเย็นที่อาศัยกระบวนการหมัก สีธรรมชาติท่ี
ได้ จากการย้ อมเย็นเช่นนี้ มีเพียง 2 ชนิดในโลกเท่านั้น
สีสนั และเส้ นใยที่ได้ จะมีความคงทนสูงกว่าการย้ อมที่ใช้ ความร้ อน นอกจากนี้ ลักษณะเด่นคือ สี
ไม่ตกติดทนนาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และยังป้ องกันแสง UV ได้

สีครามเป็ นสีย้อมธรรมชาติท่เี ก่าแก่มาก ซึ่งมนุ ษย์ร้ ูจักกันมามากกว่ า 6000 ปี ประชากรที่อาศัย
ในเขตร้ อนของโลกล้ วนเคยทาสีคราม จากต้ นไม้ ชนิดต่าง ๆ ตามภูมิภาคนั้ น ๆ แต่สีครามคุณดีผลิตจาก
เอเชีย ดังเช่น สีครามจากอินเดียเป็ นที่นิยมของคนอังกฤษมากกว่าสีครามจากเยอรมันและฝรั่งเศส แต่การ
ใช้ สีครามลดลงเหลือเพียง 4% ของทั่วโลกในปี 2547 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2535 ประเทศของเราพบ
กับปั ญหา มลพิษจากสิ่งแวดล้ อม สาเหตุหนึ่งเกิดจากสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งรวมถึงสีย้อมด้ วย สีย้อมผ้ า
ส่วนใหญ่เป็ นออกไซด์ของโลหะหนัก ซึ่งโลหะหนักหลายชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง ใส่แล้ วรู้สึกร้ อน ดังนั้น จึง
หันมานิยมสีย้อมธรรมชาติ ซึ่งในขณะ เดียวกันก็ได้ นาภูมิปัญญาเก่า ๆ ที่ได้ สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ
จากเดิมเกือบเลือนหายไปแล้ ว นั้น กลับมาพัฒนาเป็ นอาชีพหลักของลูกหลานในทุกวันนี้
ถนนผ้าคราม อีกหนึ่งสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนคร ใครที่รักและชื่นชอบผ้ าย้ อม
ครามเป็ นทุ นเดิมลองได้ มาเดินที่น่ี เชื่อแน่ ว่าจะต้ องมีซ้ ื อติดไม้ ติดมือกลั บบ้ านไปคนละอย่างสองอย่ าง
นักท่อ งเที่ยวจะเพลิ ดเพลิ นไปกับ อัธยาศั ยไมตรี จิตของพ่ อค้ าแม่ ขาย ที่พ ร้ อมใจกันน าเสนอสินค้ าของ
ตัวเองอย่างไม่มีเคอะเขิน และนั่นยิ่งทาให้ ผ้าครามของที่น่ีน่าซื้อหามากกว่ าเดิมเป็ นสองเท่า ไม่รอช้ า…รีบ
ตามไปดูของดีและของเด็ดที่ถนนผ้ าครามแห่งนี้ด้วยกันเลยดีกว่า
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ถนนผ้าคราม เป็ นถนนคนเดินเปิ ดขึ้นมาใหม่ในเมืองสกลนครตรงบริเวณหน้ าวัดพระธาตุเชิงชุม
เป็ นแหล่งรวมสินค้ าผ้ าย้ อมครามของชาวสกลนครจากหลายร้ านมาเปิ ดแผงขายเรียงรายกันทุกๆ เย็น วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวสกลนครเข้ าถึงผ้ าย้ อมคราม
ได้ ง่าย มีแบบให้ เลือกหลากหลายในที่เดียว สินค้ าจากผ้ าย้ อมครามไม่ได้ มีแต่เสื้อผ้ าเท่านั้น ยังประยุกต์
เป็ น กระเป๋ า รองเท้ า และของใช้ อีกหลายอย่าง ดีไซน์เก๋ไก๋ไม่ดูเป็ นคนแก่ สามารถเลือกสวมใส่ได้ ทุกเพศ
ทุกวัย ด้ วยคุณสมบัติท่มี ีผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าผ้ าย้ อมครามมีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี UV
ได้ ในระดับหนึ่งซึ่งดีกว่าผ้ าชนิดอื่นอีกหลายชนิด จึงทาให้ ผ้าย้ อมครามได้ รับสมญานามใหม่ว่า ผ้ าผิวสวย

ย่านเมืองเก่า ถนนผ้ าคราม สกลนคร สถานที่ต้ัง : อยู่บริเวณติดกับวัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
มีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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วัดถ้าผาแด่น

วัดถา้ ผาแด่น เป็ นวัดเก่าแก่อกี วัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็ นมานับร้ อยปี และโดยมีช่ือ
ตามทะเบียนสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน สภาพ
ธรรมชาติร่มรื่นมีต้นไม้ และโขดหินขนาดใหญ่ เหมาะแก่การบาเพ็ญภาวนา ซึ่งในอดีตได้ มีพระเกจิอาจารย์
สายวิปัสสนาหลายองค์มาจาพรรษาปฏิบัติธรรม อาทิ หลวงปู่ มั่น ภูริทตั โต มาจาพรรษาด้ วย และเมื่อช่ วงปี
2550 พระอาจารย์ปกรณ์ กนฺตวีโร เจ้ าอาวาสคนปัจจุบัน ได้ เข้ ามาพัฒนาวัด ให้ เป็ นสถานที่ปฏิบัติธรรม
และพัฒนาเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงธรรมะ เพื่อดึงประชาชน และกลุ่มวัยรุ่นให้ เข้ าวัดมากขึ้น โดยมีการจัด
พื้นที่ให้ สามารถชมทิวทัศน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดง มองเห็นตัวเมืองสกลนคร และทะเลสาบหนอง
หาร ได้ แบบ 180 องศา
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พื้นที่รอบวัดมีการสอดแทรกถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ โดยแกะสลักก่อนหินขนาดใหญ่ 3
ก้ อน ซึ่งหินใหญ่ก้อนหลัก ได้ แกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ด้ านหลังแกะ
หินสลักรูปลอยพระอริยสงฆ์ท่สี าคัญ ส่วนด้ านข้ าง คือ พญาครุฑเวสสุวรรณ สื่อถึงอานาจ ความอยากได้
ของมนุษย์อย่างไม่ส้ นิ สุด
ด้ านบนเป็ นที่ต้งั ของหินสีทอง ที่สามาถมองเห็นมาแต่ไกล เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ตามคติใน
ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา คือภูเขาที่เป็ นหลักของโลก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล
พร้ อมแกะสลักหิน สื่อถึงรูปต่างๆ เป็ นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพและภูมิต่างๆ นับแต่สตั ว์นรก สัตว์
เดรัจฉาน ไปถึงมนุษย์นาค ครุฑ ยักษ์มาร และเทวดา โดยมีปลาอานนท์หนุนอยู่ รอบๆ เขาพระสุเมรุ หิน
ก้ อนที่ 2 อยู่ต่าลงมาเป็ นหินแกะสลักรอยพระพุทธบาท 4 รอยจาลอง และหินก้ อนที่ 3 อยู่ด้านล่างสุด
เป็ นหินแกะสลักขององค์ 4 มหาเทพ
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บริเวณรอบวัดยังมีการแกะสลักหินรูปปั้นหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ แกะจากหินขนาดใหญ่ท้งั ก้ อนมี
ช้ างหมอบด้ านข้ าง และมีงูใหญ่คอยปกป้ อง เป็ นองค์ประธานให้ ประชาชนได้ กราบไหว้ นอกจากนี้ ยังมี
ศาลายาใจคนบุญ ที่นาเอาต้ นไม้ ขนาดใหญ่หายากอายุหลายร้ อยปี มาทาเป็ นเสาศาลาเป็ นการอนุรักษ์ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ ดูอกี ด้ วย
ปัจจุบันวัดถา้ ผาแด่น กาลังกลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงธรรมะแห่งใหม่ ที่กาลังเป็ นที่ร้ ูจักของ
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยววันละหลายพันคน ส่วน
วันหยุดยาวช่วงเทศกาล จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เพิ่มเป็ นวันละ 1 – 2 หมื่นคน ทาให้ ทางวัดต้ องมี
การห้ ามนารถขึ้นไปด้ านบน ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยและสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการ
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ภาควิชาการ
"นโยบายใหม่ของ มสธ. กับภารกิจการให้บริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา"
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ภาควิชาการ
แบ่งกลุ่มย่อยเพือ่ ระดมความคิดเห็น
ในการให้บริการแก่นกั ศึกษาและผูส้ นใจเกีย่ วกับการศึกษา กับ มสธ.
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ทัศนศึกษา
อุทยานบัวทีใ่ หญ่ทีส่ ุดในไทย ณ จังหวัดสกลนคร
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ทัศนศึกษา
วัดถ้ าผาแด่น อ.เมือง จ.สกลนคร
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)
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แบบประเมิน
โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดโดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
26-27 พฤษภาคม 2561

--------------------------------------1. ข้อมูลทัว่ ไป จานวนคน(ร้อยละ)
1.1 เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ ( ) 25 ปีหรือต่ากว่า
( ) 36-40 ปี

( ) 26-30 ปี
( ) 41 ปีขึ้นไป

( ) 31-35 ปี

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้ (ให้เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการตอบ)
5
4
3
ลา
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ดับ
คน(ร้อยละ)

2.1 การเข้าสัมมนาครั้งนี้ช่วยให้ท่านเข้าใจในการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.2 ท่านได้รับความรู้และประโยชน์จากเข้าสัมมนาครั้งนี้
2.3 เห็นควรจัดให้มีโครงการสัมมนาเช่นนี้ทุกปี
2.4 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดสัมมนาครั้งนี้
2.5 ความเหมาะสมของสถานที่ทัศนศึกษา
2.6 ความเหมาะสมของเวลาในการสัมมนา
2.7 ความเหมาะสมของอาหารที่จัดให้
2.8 ความเหมาะสมของที่พักที่จัดให้
2.9 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการสัมมนา
ในครั้งนี้
3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)

2

1

น้อย
น้อยที่สุด
คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ)

กรุณาส่งแบบประเมินคืนเจ้าหน้าที่
ขอขอบคุณ
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผูเ้ ข้ารับการบริการวิชาการ
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รายชื่อบุคลากรเครืองข่ายบริการการศึกษา มสธ. ที่เข้าร่วมการสัมมนา (26-27 พ.ค.2561)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
หน่วยงาน

เรือนจากลางนครราชสีมา
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าสัมมนา
โทรศัพท์
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
นาย สุรศักดิ์ ศรีเกิด
080-179-4642
นาง อุมาภรณ์ มัดทะมณฑล 080-545-3755
น.ส. ปาริชาติ ไชยสถิต
080-159-7874
นาง ธัญพร ราชกรม
085-416-9568
2. จังหวัดขอนแก่น
นาย อดุลเดช ฐานะ
084-428-0445
นาย ศิริกุล ทาแดง
082-739-4281
น.ส. รวีวรรณ เชิงชัยภูมิ
085-416-9568
นาย ฉัตรณรงค์ ผดุงศิลปะชัย 095-8749352
3. จังหวัดชัยภูมิ
นาง ลาดวน มียิ่ง
096-996-5324
น.ส. จรินทร อิทธิกุล
097-051-4729
น.ส. ชิดชม กุลโนนแดง
081-285-9691
นาง นิตยา ใจหาญ
061-147-3331
4. จังหวัดนครราชสีมา
นาง ลมุน โคกสูง
089-282-7658
นาง วรรณ์เพ็ญ ภูมรินทร์
084-962-1336
นาย สุพัฒน์ ศรีพันธุ์
081-265-9015
นาง ใจเพ็ชร เจริญใจ
089-861-2400
นาง อนุกูล ศรีคง
081-801-8214
นาย ประพาส โชนกระโทก
097-050-3639
นาย สินใจ จงนอก
085-769-4854
นาย สมบูรณ์ เนียมไธสงค์
088-375-1527
นาย สิริย สมยิ่ง
088-478-7496
นาง สร้อยสุดา เกิดแปลงทอง 089-949-9482

เรือนจาคลองไผ่

นาย กิตติชัย เหลาผา

ร.ร. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กศน.เมืองกาฬสินธุ์

ร.ร. ขอนแก่นวิทยายน
กศ.น.เมืองขอนแก่น
เรือนจากลางขอนแก่น
กศ.น.เมืองชัยภูมิ
เรือนจาจังหวัดชัยภูมิ
เรือนจาอาเภอภูเขียว
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
ร.ร.บัวใหญ่
กศ.น.เมือง นครราชสีมา
เรือนจาอาเภอบัวใหญ่

084-390-3958

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ผอ. กศน. เมืองกาฬสินธุ์
บรรณารักษ์
รอง ผอ.
ครู
บรรณารักษ์อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่เรือนจา
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่เรือนจา
เจ้าหน้าที่เรือนจา
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ผอ.
ครู ชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์ ชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่เรือนจา
อนุศาสราจารย์
นักจัดการทั่วไป
นักวิชาการอบรมและฝึก
วิชาชีพ
นักทัณฑวิทยาปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ

*Cancel

ร.ร. บึงกาฬ
กศ.น.เมืองบึงกาฬ

5. จังหวัดบึงกาฬ
นาง ธนิษฐา ทวีอุทิศ
087-421-8668
นางสาว กนกวรรณ พิลาบุตร 099-356-9399
นางบุญรัตน์ สุขโสม
084-419-2613
น.ส. นุชจรี สีหกนาม
063-782-6598

ครู
ครู
บรรณารักษ์ ชานาญการ
บรรณารักษ์จ้างเหมา

-98หน่วยงาน
ร.ร. สารคามพิทยาคม
กศ.น.เมืองสารคาม

เรือนจาจังหวัดมหาสารคาม
ร.ร. สกลราชวิทยานุกลู

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กศ.น.เมืองสกลนคร
เรือนจาจังหวัดสกลนคร
ร.ร.เลยพิทยาคม
กศ.น.เลย

ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร
กศ.น.เมืองหนองคาย

รายชื่อผู้เข้าสัมมนา
โทรศัพท์
6.จังหวัดมหาสารคาม
นาย วัฒนสาร ปานเพชร
081-263-0687
นาย ศิริธันย์ บุญพา
093-549-1677
น.ส. ภัทรทิยา ตุมอญ
084-796-4786
น.ส. ปานรวี ทับธานี
063-395-5408
นาย เมธี สวาทพงษ์
061-805-1509
นาย จักรกฤษณ์ บุญบุตตะ
088-316-6465
7. จังหวัดสกลนคร
น.ส. สรวงสมร อุทัยตา
085-646-9150
น.ส. บุญญารัตน์ ทุมกิจจะ
086-220-0859
น.ส. ชุติมา รายณะสุข
089-277-4356
น.ส. ชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน
093-540-9456
นาย สัญทนา พรหมสาขา
093-2359803
นาย วิรัตน์ เลื่อมใสสัตย์
081-775-5167
นาย ไพโรจน์ บรรจิตต์
088-530-8553
นาย สมศักดิ์ คตเกี้ยว
085-609-7603
8. จังหวัดเลย
นาง พรพิศ อิ่มเอิบ
081-053-8088
น.ส. ปูริดา จั่นทอง
084-918-6966
น.ส. ศรัญญา ชัชวาล
089-418-5358
น.ส. อรุณี วิเศษนันท์
086-264-7681
9. จังหวัดหนองคาย
นาย กิตติ บุญปรุง
085-0250256
นาย วีระศักดิ์ สุทธิประภา
085-850-6203
น.ส. อาภัสสร วิเชียรพงศ์
081-050-4919
น.ส. จิราวรรณ กรรมกังก้อน 091-417-0798
10. จังหวัดหนองบัวลาภู

ตาแหน่ง
ครู
ครู
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์จ้างเหมา
บรรณารักษ์จ้างเหมา
เจ้าหน้าที่เรือจา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
บรรณารักษ์ชานาญการ
เจ้าหน้าที่โสตฯ
เจ้าหน้าที่เรือนจา
ครู
ครู
บรรณารักษ์จ้างเหมา
บรรณารักษ์จ้างเหมา
ครู
ครู
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

หมายเหตุ

*Cancel

*Cancel
*Cancel
*Cancel

ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร

กศ.น.เมืองหนองบัวลาภู
เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
กศ.น.เมืองอุดรธานี
เรือนจาจังหวัดอุดรธานี

ครู

*Cancel

อ.จรีพร โพธิ์อ่อง

ครู

*Cancel

น.ส. ณัฐปภัสร์ ทองปั้น
083-353-0015
น.ส. เนตรนภา สุนทวงษ์
095-858-3683
นาย ภูวไนย แสนแก้ว
092-554-2227
11. จังหวัดอุดรธานี
นาง อุษณีย์ จันดาวงศ์
081-844-9963
น.ส. แสงจันทร์ วงศ์คาจันทร์ 087-491-6338
นาย เกษม แก้วดวง
086-850-4664
น.ส. นงนุช วงศ์หนองแวง
086-030-0672
นาย ปริญญา วงศ์อนุ
085-644-1400

บรรณารักษ์
ครู กศ.น.
เจ้าหน้าที่เรือนจา

อ.ช่อเพชร เทียมดวงแข

098-2499377

ครู
ครู
ครู
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่เรือนจา

