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ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
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ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
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คานา
รายงานผลการดาเนินโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ด าเนิ น งานโครงการ ณ ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.อุ ด รธานี
เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2561 เมื่ อ ได้ ด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีเปิดโลกเรียนรู้เรียนรู้สารสนเทศอาเซียนได้อย่างกว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้นและได้
ประเมินผลของโครงการเพื่อนาผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานในโครงการฯดังกล่า ว เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
15 มีนาคม 2561
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รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)
หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ประเทศสมาชิก ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่าง
สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าการเปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น" (AEC) จะส่ ง ผลให้ ภูมิภ าคอาเซี ยนกลายเป็ นกลุ่ มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐ านการผลิ ตรวมกัน มีการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่นและสร้างอานาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวที
การค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยในส่วน
ภูมิภาค ที่ให้บริการด้านการศึกษาตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่ให้บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวลาภู หนองคาย และบึงกาฬ
จึงเล็งเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมการ
อ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จาเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อ
การศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆพร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการเข้าสู่สังคมอาเซียนของประเทศไทยให้กับนักศึกษา
มสธ. เยาวชน ประชาชน พร้อมจัดแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกด้านไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุด รธานี เป็ น แหล่ งค้ น คว้า หาความรู้ น าไปสู่ ก ารใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เรี ย นตลอดชี วิต ซึ่ งจะเป็ นการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ก่
มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการให้บริการแก่สังคมและชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างเจตคติที่ดี
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ใช้บริการ
ทั่วไปและช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่ านโดยทั่วถึงแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนาพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน
2. เพือ่ สร้างเจตคติที่ดีและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชนและประชาชน
3. เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพิ่มเติม
4. เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย …นักศึกษา มสธ.เยาวชน นักเรียน ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ...จานวน 150 คน
กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 2 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
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ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผลการดาเนินโครงการฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน (หญิง 61 ชาย 89 คน)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผลการประเมินจากแบบประเมิน โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 115 ชุด
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
สถานภาพ
นักศึกษา มสธ.
บัณฑิต มสธ.
เยาวชน/นักเรียน
นักศึกษาสถาบันอื่น/ประชาชน
บุคลากร
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด
เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี
รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่น
จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี

จานวน
59
56

ร้อยละ
51.30
48.69

15
29
40
27
4

13.04
25.21
34.78
23.47
3.47

48
3
30
30
4

41.73
2.60
26.08
26.08
3.47

15
9
91

13.04
7.82
79.13

จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561(กีฬาประจาชาติอาเซียน)
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 51.30เพศชายร้อยละ 48.69
- ผู้ เข้าร่ ว มโครงการอายุ 31-40 ปี มากที่สุ ดร้อยละ 34.78 รองลงมาอายุ 21-30ร้อยละ 25.21,
อายุ 51-50 ปีร้อยละ 23.47, อายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 13.04 และอายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 3.47
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น นักศึกษา มสธ.มากที่สุดร้อยละ 41.73 รองลงมาเป็นเยาวชน นักเรียน /นักศึกษา
ประชาชน เท่ากันร้อยละ 26.08, บุคลากร ร้อยละ 3.47, และบัณฑิต มสธ.ร้อยละ 2.60
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดร้อย 79.13
รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 13.04 และจากรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ร้อยละ 7.82
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 115 ชุด)
7. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการ
ระดับความพึงพอใจ
กระบวนการให้บริการ
จานวน
7.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ
จานวน
7.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการร้อยละ
จานวน
7.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
จานวน
7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
ร้อยละ
จานวน
7.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯมสธ.อุดรธานี ร้อยละ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

98
85.21
69
60.00
87
75.65
97
84.34
92
71.30

13
11.34
43
37.39
24
20.86
13
11.34
25
21.73

4
3.49
3
2.61
4
3.49
5
4.32
8
6.97

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

8. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
กระบวนการจัดโครงการ
จานวน
8.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในโครงการ
ร้อยละ
จานวน
8.2 เอกสารสาระความรู้ประกอบโครงการ
ร้อยละ
8.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย
จานวน
การสาธิต ตอบคาถาม
ร้อยละ
8.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/
จานวน
เอกสารที่ใช้ประกอบ
ร้อยละ
จานวน
8.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ร้อยละ
จานวน
8.6 กิจกรรมครั้งนี้ตรงกับความคาดหวัง
ร้อยละ

มากที่สุด

96
83.47
101
87.82
97
84.34
97
84.34
96
84.34
61
53.04

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้อย

13
11.34
6
5.21
15
13.04
14
12.17
14
12.17
52
45.21

6
5.21
8
6.97
3
2.62
2
1.75
5
4.32
2
1.75

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

น้อยที่สุด

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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9.ความรูท้ ี่มี ก่อน และ หลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับความรู้
มากที่สุด
9.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมีก่อนร่วมกิจกรรม
จานวน
12
9.1.1 นิทรรศการสารสนเทศสารสนเทศอาเซียน
ร้อยละ 10.43
จานวน
24
9.1.2 ความรู้เรื่องกีฬาประจาชาติอาเซียน
ร้อยละ 20.86
จานวน
16
9.1.3 กิจกรรมสาธิตกีฬาประจาชาติอาเซียน
ร้อยละ 13.91
จานวน
3
9.1.4 การแข่งขันกีฬาประจาชาติอาเซียน
ร้อยละ 20.00
มากทีส่ ุด
9.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมีหลังร่วมกิจกรรม
จานวน 100
9.2.1 นิทรรศการสารสนเทศสารสนเทศอาเซียน
ร้อยละ 86.95
จานวน 101
9.2.2 ความรู้เรื่องกีฬาประจาชาติอาเซียน
ร้อยละ 87.82
จานวน 100
9.2.3 กิจกรรมสาธิตกีฬาประจาชาติอาเซียน
ร้อยละ 86.95
9.2.4 การแข่งขันกีฬาประจาชาติอาเซียน
จานวน
70
ร้อยละ 60.86

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

22
19.13
22
19.63
30
26.08
2
21.73

44
38.26
46
40.00
44
38.26
41
35.65

37
17.78
23
20.00
25
21.73
26
22.60

00
00
00
00
00
00
00
00

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

12
10.13
11
9.56
13
11.30
43
37.39

3
2.63
3
2.62
2
1.75
2
1.75

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

ระดับความพึงพอใจ
10. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
10.1 ความพึงพอใจในภาพรวม
10.2 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

มาก

61
48
53.04 41.73
65
46
56.52 40.00

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

6
5.23
4
3.48

00
00
00
00

00
00
00
00

11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่
ควร เพราะ ทาให้รู้จักอาเซียนมากขึ้นจากการให้ความรู้ของวิทยากรจากการบอกเล่า จากนิทรรศการสารสนเทศ
อาเซียน ได้รับรู้เรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตรสัมฤทธิ
บัตร เป็นกิจกรรมดีมากเปิดโอกาสเตรียมพร้อมในการเป็นสู่สังคมที่ดีที่กว้างขึ้น ทาให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. ต้องการทราบข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬาประจาชาติอาเซียน
2. ต้องการเปิดโลกทัศน์ รับความรู้ด้านข้อมูลการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-7-

13. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. ได้รับทราบข้อมูลเมื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
2. ได้รู้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตรเพิ่มขึ้น
3. ได้รับข้อมูลเตรียมพร้อมการศึกษาขั้นสูงขึ้นหลังจากจบมัธยมปลาย
14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น
- ความรู้ที่ได้รับดีมาก มีสาระประโยชน์ มีความสุข
- วิทยากรมีความสามารถ เจ้าหน้าที่ของ มสธ.แนะนาข้อมูลชัดเจน มีความเป็นกันเอง
- มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่อายที่จะตอบคาถามของวิทยากร มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น
- ได้รับความสนุกสนานจากการเล่นกีฬากีฬาประจาชาติอาเซียน เช่น การเล่นชินลงของเมียนมาร์
การโดยลูกข่างของลาว
15. เสนอแนะเพิ่มเติม.....โครงการดีมากควรจัดทุกปี เพื่อให้โอกาสเยาวชนให้รับความรู้
สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้
รายการ

ร้อยละ

1. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการในภาพรวม
3. ความรู้ทมี่ ี ก่อน ฝึกอบรม
4. ความรู้ที่มี หลัง ฝึกอบรม
6. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

97.69
94.77
37.81
97.34
96.52

สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1.1 ค่าตอบแทน………………12,400………………บาท
1.2 ค่าใช้สอย…………………..24,600……………...บาท
1.3 ค่าวัสดุ………………………20,000………………บาท
รวมงบประมาณที่ใช้จริง…… 57,000………………บาท ( ห้าหมื่นเจ็ดบาทถ้วน )

สรุปผลการดาเนินโครงการฯ และข้อเสนอแนะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบข้อมูลด้านกีฬาประจาชาติอาเซียนมากขึ้น จากการให้ความรู้ของวิทยากรจาก
การสาธิตและการแข่งขัน การตอบคาถามสารสนเทศอาเซียน จากได้รับข้อมูลจากนิทรรศการสารสนเทศอาเซียน
ได้เปิดโลกทัศน์ รับรู้เรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร
สัมฤทธิบัตร เป็นกิจกรรมดีมากเปิดโอกาสเตรียมพร้อมในการเป็นสู่สังคมที่ดีที่กว้างขึ้น ทาให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น
ความรู้ ที่ได้รั บ ดีมาก มีส าระประโยชน์ มีความสุ ข ที่ได้ร่ว มกิจกรรม วิทยากรมีความสามารถ บุคลากรของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แนะนาข้อมูลชัดเจน มีความเป็นกันเอง ทาให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่อายที่จะ
ตอบคาถามของวิทยากร มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น ได้รับความสนุกสนาน มีสันทนาการให้ผ่อนคลาย

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก :
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561
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สรุปการดาเนินโครงการ“ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน”
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
1. ความสาคัญของโครงการ

สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)
หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ประเทศสมาชิก ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่าง
สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าการเปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น" (AEC) จะส่ ง ผลให้ ภูมิภ าคอาเซี ยนกลายเป็ นกลุ่ มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐ านการผลิ ตรวมกัน มีการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่นและสร้างอานาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวที
การค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยในส่วน
ภูมิภาค ที่ให้บริการด้านการศึกษาตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่ให้บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวลาภู หนองคาย และบึงกาฬ
จึงเล็งเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมการ
อ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่ าเรียน จาเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อ
การศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆพร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการเข้าสู่สังคมอาเซียนของประเทศไทยให้กับนักศึกษา
มสธ. เยาวชน ประชาชน พร้อมจัดแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกด้านไว้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุด รธานี เป็ น แหล่ งค้ น คว้า หาความรู้ น าไปสู่ ก ารใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เรี ย นตลอดชี วิต ซึ่ งจะเป็ นการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ก่
มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการให้บริการแก่สังคมและชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างเจตคติที่ดี
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ใช้บริการ
ทั่วไปและช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านโดยทั่วถึงแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนาพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน
2. เพือ่ สร้างเจตคติที่ดีและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชนและประชาชน
3. เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพิ่มเติม
4. เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
3.กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 150 คน
3. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดในเขตพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้ดาเนินกิจกรรม“ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน” 2561
กีฬาประจาชาติอาเซียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
150 คน ผลการดาเนิ นกิจกรรมมีผู้มาเข้าร่ว มกิจกรรมเเป็นจานวน 150 คน โดยเป็นนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่
ให้บริการ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นักเรียนในจังหวัดอุดรธานี ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้เรียน
ภาษาจากโรงเรียนแม้นศรีอุดรธานี โดยมีคณะวิทยากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี และจากโรงเรียน
อุดรพิชียรักษ์พิทยามีกิจกรรม ดังนี้
 กิจกรรมทางวิชาการให้ความรู้สารสนเทศกีฬาประจาชาติอาเซียน
 แนะนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่ง“สารสนเทศอาเซียน”
 สาธิต/แข่งขันการเล่นกีฬากีฬาประจาชาติอาเซียน เช่น กีฬาประจาชาติเมียนมาร์ และลาว
 แนะแนวการศึกษาทางไกล
5. ผลการดาเนินงาน (ให้เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อม
ภาพประกอบที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป)
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นการสาธิตและแข่งขันกีฬาประจาชาติอาเซียน 2 ประเทศคือ ลาว และเมียนมาร์
กีฬาประจาชาติลาว
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กีฬาพื้นบ้านลูกข่าง
เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ซึ่งประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีวิธีการเล่น
เหมือนกับประเทศไทย ลูกข่างถือเป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ที่มีการเล่นโดยการผูกด้วยเชือก และขว้างลูกขว้างลงพื้นให้
เกิดการหมุน โดยมี กติกาการเล่น (1) หากขว้างลูกข่างไม่หมุนหรือออกนอกวงถือว่าแพ้ (2) ผู้แพ้จะต้องนาลูกข่างของ
ต น ว า ง ใ น ว ง ก ล ม เ พื่ อ ใ ห้ ค น อื่ น ใ ช้ ลู ก ข่ า ง ที่ พั น เ ชื อ ก ข ว้ า ง ไ ป บ น ลู ก ข่ า ง นั้ น เ ป็ น ก า ร ล ง โ ท ษ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น
1.ลูกข่าง ส่วนมากจะทาจากไม้มะยมกลึงมีตะปูเป็นเดือยแหลมตรงกลางคนละ 1 ลูก
2.เชือกยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกด้วยไม้ หรือร้อยด้วยฝาเบียร์
3.วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-60 เซนติเมตร
วิธีเล่น
ในการเล่นลูกข่างไม่จากัดจานวนผู้เล่น ก่อนเล่นจะขีดวงกลมขนาด 50-60 เซนติเมตรบนพื้นดิน แล้ ว
จัดลาดับการเล่นตามวิธีการจัดลาดับก่อนการเล่นดังกล่าวแล้วก่อนเล่นทุก คนใช้เชือกพันลูกข่างของตน โดยพันจาก
ปลายเดือยขึ้นมาจนถึงตัวลูกข่าง แล้วถือชายหนึ่งไว้ระหว่างซอกนิ้วชี้และนิ้วกลาง ส่วนหั วแม่มือหงายรองรับปลาย
เดือยลูกข่างไว้ เมื่อเริ่มเล่นผู้เล่นจะขว้างลูกข่างตกถึงพื้นจะหมุนหากลูกข่างของผู้ใดไม่ หมุน หรือออกนอกวงถือว่าแพ้
จะถูกทาโทษด้วยการให้เจ้าของลูกข่างนาลูกข่างของตนวาง ไว้ในวงกลม ให้ผู้อื่นนาลูกข่างที่พันเชือกเตรียมไว้ขว้างลง
ไปบนลูกข่างนั้นเรียกว่า “โจ๊ะลูกข่าง” ทีละคน หากลูกข่างทาจากไม้ไม่ดีจะแตก แต่ถ้าทาจากไม้มะยมจะเป็นเพียง
รอยเจาะเท่านั้น
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กีฬาประจาชาติเมียนมาร์ (MYANMAR)

กีฬาชินลง
ชินลงเป็นกีฬาประจาชาติของพม่า ชินลงเป็นกีฬาที่เล่นเพื่อความสวยงาม ไม่ใช่กีฬาที่เล่นเพื่อเอาการแข่งขัน
การเอาชนะกัน ชินลงเล่นคล้ายตะกร้อ แต่เล่นเป็นวงกลม เล่นกันเป็นทีม ทีมหนึ่งมี6คน โดยจะมีผู้เล่นคนหนึ่งอยู่ตรง
กลางของวง จะเล่นท่าที่สวยงาม เหมือนกับว่าเป็นการโชว์ลีลา เทคนิค ความสามารถของทีมนั้นๆ และเพื่อนๆอีก5คน
ที่ล้อมอยู่จะเป็นคนที่ค่อยช่วย คอยสนับสนุนคนกลาง และถ้าคนตรงกลางเหนื่อย สามารถเปลี่ยนตัว กับคนอื่นได้ ท่า
ของชินลงนั้นมีมากกว่า 200 ท่า
"ชินลง"หรือ"ชินโลน" เป็นศิลปะกีฬาแบบดั่งเดิมที่มีมานานกว่า 1,500 ปี ปัจจุบันเป็นกีฬาประจาชาติของ
ประเทศพม่า มีการผสมผสานกันระหว่างกีฬากับการเต้นรา เล่นกันเป็นทีม ไม่มีคู่ต่อสู้ แต่ละท่าในการเล่นต้องผ่าน
การฝึกซ้อมอย่างหนัก เพราะเป็นลีลาที่ยากมาก แฝงด้วยทักษะ ความสมดุล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าเล่น
เป็นทีมจะมีผู้เล่น 6 คน โดยมีหนึ่งคนอยู่ตรงกลาง คอยคอนโทรลเกม หากลูกตกพื้นจะเป็นลูกตาย ต้องเริ่มต้นเล่นกัน
ใหม่ นิยมเล่นกันทั้งเพศชายและหญิง ในปัจจุบันมีการนาออกแสดงโชว์เป็นอาชีพหนึ่งอย่างแพร่หลาย
กติกา และวิธีการเล่น
ชิ น ลงเป็ น หนึ่ ง ในตระกู ล เกมบอลทั่ ว โลกที่ เ ล่ น ด้ ว ยเท้ า ใกล้ เ คี ย งและคล้ า ยคลึ ง กั บ เกมที่ เ ล่ น ในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ซึ่งเรี ย กว่า “ตะกร้ อในไทย” “เซปัก -รากา ในมาเลเซีย สิ งคโปร์ และอินโดนีเซีย ” “สี ปา
ในฟิลิปปินส์” “กะต้อในลาว” ส่วนเกมอีกลักษณะที่แข่งขันกัน ซึ่งเล่นข้ามตาข่ายเรียกว่า เซปักตะกร้อ
ชินลงเป็นกีฬาที่เล่นเพื่อความสวยงาม ไม่ใช่กีฬาที่เล่นเพื่อแข่งขันเอาชนะกัน เล่นคล้ายตะกร้อแต่เล่นเป็น
วงกลม เล่ น กั น เป็ น ที ม ที ม หนึ่ ง มี 6 คน โดยจะมี ผู้ เ ล่ น คนหนึ่ ง อยู่ ต รงกลางของวง ซึ่ ง ต าแหน่ ง นี้ เ รี ย กกั น ว่ า
“มินดา” แปลว่า “เจ้าชาย” ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่า “เจ้าหญิง” เล่นท่าที่สวยงามเหมือนกับว่าเป็นการโชว์ลีลา
เทคนิค ความสามารถของแต่ละทีมและเพื่อนร่วมทีมอีก 5 คนที่ล้อมอยู่จะเป็นคนที่คอยช่วยคอยสนับสนุนผู้เล่น
ที่อยู่ตรงกลาง
ถ้าผู้เล่นตรงกลางเหนื่อย สามารถเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่รอบวงได้ โดยท่าของชินลงนั้นมีมากกว่า 200
ท่า แต่ที่เราเห็นในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นั้น จะมีการใช้ท่าพื้นฐาน 6 ท่า อันประกอบด้วย หลังเท้า หน้าเท้า เข่า
ฝ่าเท้า ส้นเท้า และข้างเท้า เท่านั้น
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6 ประโยชน์ ได้ทั้งกาย+ใจ
1. ชินลงนับเป็นกีฬาที่ประหยัด ลงทุนน้อยแต่เล่นได้หลายคน คุ้มค่าเงิน สามารถร่วมทุนกันคนละเล็กละน้อย
หรือผลัดกันซื้อก็ได้ ทั้งลูกตะกร้อก็มีความทนทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้จักใช้และรู้จักเก็บรักษาให้ดี
2. ชินลงเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาประเภทอื่น เพราะทาให้ผู้เล่นรู้จักวิธีการครอบครองลู ก รู้จังหวะเข้า
ออกจั งหวะการเตะโดยให้ มีความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งมือ เท้า อวัย วะต่า งๆได้เคลื่ อนไหวสอดคล้ อ งกัน สร้างความ
แข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความแข็งแรงและความอดทนอีกด้วย
3. ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งผู้เล่นและผู้ชม การร่วมวงเล่นชินลง
มักจะมีการส่งเสียงแสดงความดีใจพอใจตลอดเวลาในการเล่น หรือการเตะท่าพลิกแพลงต่างๆของผู้เข้าร่วมวงอยู่เสมอ
จึงก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้เล่นด้วยกัน รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบและให้โอกาสแก่ผู้อื่น เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมี
ความเข้าอกเข้าใจ รู้นิสัยใจคอกันดีขึ้น ยอมรับผิดและให้อภัยกันเสมอ นับเป็นการช่วยส่งเสริมให้เข้าสังคมได้ดียิ่งขึ้น
อีกด้วย
4. สามารถเล่นได้ไม่จากัดเวลา คือจะเล่นเวลาใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้เล่น ทั้ง ระยะเวลาในการเล่นก็
ไม่กาหนดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพอใจของผู้เล่น
5. กีฬาตะกร้อเล่นได้ไม่จากัดสถานที่ อาจจะเป็นในร่มหรือกลางแจ้ง ทั้งสภาพของสนามก็ไม่เป็นอุปสรรค
มากมายนัก ขนาดของสนามก็ยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัวเหมือนกีฬาอื่นๆ
6. ชินลงเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับบุ คคลทุกเพศทุกวัย เพราะไม่หนักหรือเบาจนเกินไป สามารถปรับการเล่น
ตามความสามารถและกาลังของผู้เล่นได้ ทั้งในด้านทักษะก็มีหลายระดับชั้น ซึ่งดูเหมือนจะท้าทายและจูงใจผู้เล่นไม่รู้
จบสิ้น ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะไปตามวัย นอกจากนั้นอาจเล่นเพื่อความสวยงาม เพื่อการออกกาลั งกาย เพื่อการ
แสดง หรือเพื่อการแข่งขันก็ได้
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5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปผลการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1.เชิงปริมาณ :จานวนผู้เข้ารับบริการ
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ
3.เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
4.เชิงต้นทุน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการ

รวมทั้งสิ้น
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

คน

150

150

ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

86.00
100
57,000.-

97.50
100
57,000.-

ร้อยละ
ร้อยละ

84.00
86.00

98.18
95.56

6. ผู้รับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ได้ รั บ ประโยชน์ ม าก คื อ ได้ รั บ ความรู้ ส ารสนเทศด้ า นกี ฬ าประจ าชาติ อ าเซี ย น
จากนิทรรศการที่จัดให้ได้ชม รวมถึงการติดตามความคืบหน้าระดับอาเซียน การติดตามความคืบหน้าระดับประเทศ
รวมถึงภารกิจเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน มีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ในพื้นที่ให้บริการ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561 ได้รับความรู้เรื่องจากการให้ความรู้ของ
วิทยากรจากการบอกเล่าความรู้สารสนเทศด้านกีฬาประจาชาติอาเซียน ได้ทดลองเล่นกีฬาและได้มีการแข่งขันกีฬา
ประจาชาติอาเวียนทั้ง 2 ประเทศ ได้เปิดโลกทัศน์ รับรู้เรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น
โครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นกิจกรรมดีมากเปิดโอกาสเตรียมพร้อมในการเป็นสู่สังคมที่ดีที่กว้าง
ขึ้น ทาให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น ความรู้ที่ได้รับดีมาก มีสาระประโยชน์ มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม วิทยากรมี
ความสามารถ บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แนะนาข้อมูลชัดเจน มีความเป็นกันเอง ทาให้มีความกล้า
แสดงออกมากขึ้น ไม่อายที่จะตอบคาถามของวิทยากร มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น มีสันทนาการให้ผ่อนคลาย
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ภาพประกอบโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561

การแข่งขันกีฬาประจาชาติลาว (กีฬาพื้นบ้านลูกข่าง)
การแข่งขันกีฬาประจาชาติเมียนมาร์ (กีฬาชินลง)
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ภาคผนวก ข
บันทึกข้อความและคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๑๔

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายสถาปัตย์ สมสุข
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี โครงการ
ห้องสมุดแหล่ง เรียนรู้สารสนเทศอาเซียน ๒๕๖๑ (กีฬาอาเซียน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
สารสนเทศด้านกีฬาประจาชาติของประทศอาเซียน จัดกิจกรรมในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรตามโครงการ หัวข้อ“สาร
เทศกีฬาประจาชาติเซียน” ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและ
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็ น ผู้ ป ระสานงาน หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๑๖

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายจตุพล กาจัดภัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี โครงการ
ห้องสมุดแหล่ง เรียนรู้สารสนเทศอาเซียน ๒๕๖๑ (กีฬาอาเซี ยน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
สารสนเทศด้านกีฬาประจาชาติของประทศอาเซียน จัดกิจกรรมในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรตามโครงการ หัวข้อ“การ
สาธิ ต การเล่ น กี ฬ าประจ าชาติ เ ซี ย น” ในวั น เวลา สถานที่ ดั ง กล่ า ว โดยมี น างพรรษชล แข็ ง ขั น
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๑๕

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรประจากลุม่
เรียน นายสมชาย สภา
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี โครงการ
ห้องสมุดแหล่ง เรียนรู้สารสนเทศอาเซียน ๒๕๖๑ (กีฬาอาเซียน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
สารสนเทศด้านกีฬาประจาชาติของประทศอาเซียน จัดกิจกรรมในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรตามโครงการ หัวข้อ“การ
สาธิ ต การเล่ น กี ฬ าประจ าชาติ เ ซี ย น” ในวั น เวลา สถานที่ ดั ง กล่ า ว โดยมี น างพรรษชล แข็ ง ขั น
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๑๓

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรประจากลุม่
เรียน นางสาวพัชรสิริ จินตนากูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี โครงการ
ห้องสมุดแหล่ง เรียนรู้สารสนเทศอาเซียน ๒๕๖๑ (กีฬาอาเซียน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
สารสนเทศด้านกีฬาประจาชาติของประทศอาเซียน จัดกิจกรรมในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน
ในการนี้ ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.อุ ด รธานี จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นเป็ น วิ ท ยากรตามโครงการ
หัวข้อ“การสาธิตการเล่นกีฬาประจาชาติเซียน” ในวัน เวลา สถานที่ดั งกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘
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ผป04

โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
1. ชื่อโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561 (กีฬาประจาชาติอาเซียน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
4. หลักการและเหตุผล
อาเซียน (ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) เป็ น องค์ ก ารทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ แ ละเศรษฐกิ จ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี ป ระเทศสมาชิ ก ทั้ ง หมด
10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ประเทศ
สมาชิก ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าการเปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC)
จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการ
ผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่นและสร้างอานาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลกได้อย่าง
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการด้าน
การศึกษาตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่ให้บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวลาภู หนองคาย และบึงกาฬ จึงเล็งเห็นความสาคัญในการ
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จาเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆพร้อม
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการเข้าสู่สังคมอาเซียนของประเทศไทยให้กับนักศึกษา มสธ. เยาวชน ประชาชน พร้อมจัด
แหล่ ง การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซีย นในทุ ก ด้ า นไว้ ณ ศู น ย์ วิท ยพั ฒ นา มสธ.อุ ด รธานี เป็น แหล่ งค้ น คว้ า
หาความรู้นาไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการ
ให้บริการแก่สังคมและชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไปและช่วยขับเคลื่อน
สังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านโดยทั่วถึงแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับสารสนเทศอาเซียนในด้านกีฬาประจาชาติ
อาเซียน
5.2 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่าย นักศึกษา มสธ. นักเรียน
เยาวชน และประชาชน
5.3 เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพิ่มเติม
5.4 เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นที่รู้จัก
6.2 มีเครือข่ายศูนย์สารสนเทศอาเซียนในสถานศึกษาในระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
6.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อท้องถิ่น
7.กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ /สถานที่ดาเนินการ
7.1 กลุ่มเป้าหมาย
- เครือข่าย นักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่ให้บริการ จานวน 150 คน ในเขต
พื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น
หนองคาย หนองบัวลาภู เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร และบึงกาฬ
7.2 สถานที่ดาเนินการ
- ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 ปี เริ่มจาก (ระบุวัน เดือน ปี) วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2561
9. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการประจาปีงบประมาณ 2561 ประมาณการล่วงหน้า 2562-2564
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
ประมาณการล่วงหน้า
2561
2562
2563
2564
ผลผลิต โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศอาเซียน
ตัวชี้วัด :เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
150
2.ตัวชี้วัด : คุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ
86
90
90
90
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ร้อยละ
86
90
90
90
อาเซียน
- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ
84
90
90
90
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :เชิงเวลา
- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ร้อยละ
100
100
100
100
ระยะเวลาที่กาหนด
4.ตัวชี้วัด : ต้นทุน
57,000.60,000.- 60,000.- 60,000.- ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
ร้อยละ


ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เป็นตัวชี้วัดที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จานวน ร้อยละ เป็น





ต้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นตัวชี้วัดอิงกับการอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมายต่าง ๆ
ตัวชี้วัดเชิงระยะเวลา : เป็นการวัดความสาเร็จด้วยระยะเวลาในการดาเนินงานว่าตรงตามเป้าหมาย / แผนที่กาหนดไว้หรือไม่
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : เป็นการตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์ ได้มีการใช้จ่ายไปไม่เกินจานวน
งบประมาณที่กาหนด
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10. กิจกรมและเป้าหมายแผนดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรม

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมายปี 2561
รวม

ไตรมาส1
ต.ค.-ธ.ค.

ผลผลิต:
โครงการห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้สารสนเทศอาเซียน
กิจกรรม บรรยาย
ครั้ง/คน
สารสนเทศกีฬาอาเซียน
กิจกรรม 2. สาธิต/แข่งขัน
กิจกรรมกีฬาอาเซียน
กิจกรรม 3. ติดตามและ
ครัง้
สรุปผลโครงการ
กิจกรรม 4. จัดทารายงานผล ครัง้
การดาเนินโครงการ

ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1/150

งบ
ดาเนินงาน

รวม
ทั้งสิ้น

57,000.- 57,000.-

1
1

11. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
งบรายจ่าย
ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 150 คน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน (10,800 บาท)
1.1.1 ค่าวิทยากร ภายนอก 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
(2x6x600)
1.1.2 ค่าวิทยากรประจากลุ่ม ภายนอก 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300
บาท (2x6x300)
1.2 ค่าใช้สอย (31,200 บาท)
1.2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ร่วมโครงการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่
(อัตราXคนXวัน) = (155x160x1)
1.2.2 ค่าพาหนะเหมาจ่ายวิทยากรภายนอก ไป-กลับ 4 คน
1.3 ค่าวัสดุ (20,000 บาท)
- ไวนิลนิทรรศการ “สารสนเทศกีฬาอาเซียน”
- ค่าวัสดุในการจัดแหล่งการเรียนรู้อาเซียน
- วัสดุประกอบกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ( ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

แหล่งเงินงบประมาณ (หน่วย : บาท)
เงิน
รายได้

เงิน
คงคลัง

เงิน
กองทุน

หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ

รวม

7,200.3,600.24,800.1,400.-.
20,000.-

57,000.-

57,000.-
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12. ความเชื่อมโยงการพัฒนา มสธ.
 12.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มสธ.
ระบุประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง :
พันธกิจที่ 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งขยาย
โอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.1 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4.2 เพื่อบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
 12.2 นโยบาย / แนวทางการพัฒนา มสธ. ประจาปี 2561 ระบุนโยบาย / แนวทางที่เกี่ยวข้อง :
2.2 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม: มีนโยบาย /แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.2.2 ร่วมมือกับสถานฝึกอบรมเฉพาะทางของภาครัฐ/เอกชน พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/
หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและการดารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 ยกระดับแหล่งเรียนรู้ของ มสธ. ให้เป็นแหล่งที่พึ่งของประชาชนและสังคม ภายใต้
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ละสังคม
 12.3 เป้าหมาย(ตัวชี้วัด)ในระดับมหาวิทยาลัย(แผนพัฒนา มสธ./แผนปฏิบัติราชการประจาปี 61)
ระบุเป้าหมาย(ตัวชี้วัด) ที่เกี่ยวข้อง :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ข้อ 4.2-2 จานวนผู้รับบริการ
ข้อ 4.2-4 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
13. ปัจจัย / ความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้โครงการไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
13.1 อาจมีผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายของศูนย์มีจานวนมาก
14. แนวทางการควบคุม
- มีการประสานงาน วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมรับมือกับกลุ่มเป้าหมายที่เกินจานวน
--------------------------

- 27 -

กาหนดการ
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561 ( กีฬาอาเซียน)
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ 10 ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------เวลา
กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00-16.00 น.  พิธีเปิดโดย ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
 กิจกรรมทางวิชาการให้ความรู้อาเซียน
 ตอบปัญหา“สารสนเทศกีฬาอาเซียน”
 กิจกรรมกีฬาอาเซียน
โดยวิทยากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
1.นิทรรศการการศึกษาทางไกล มสธ. (ตลอดวัน)
หมายเหตุ
2.กิจกรรมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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 2561
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กีฬาประจาชาติอาเซียน
จตุพล กาจัดภัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
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บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ปันจักสีลัต (Pencak Silat)
ปันจักสีลัต เป็นคาที่มาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากคาว่าปันจัก (Pencak) หมายถึงการป้องกันตนเอง และ
คาว่า สีลัต (Silat) หมายถึงศิลปะ รวมความแล้วหมายถึงศิลปะการป้องกันตนเอง กีฬาประเภทนี้เดิมเป็นศิลปะการ
ต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลายู ใน ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และพื้นที่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย คือ ปั ตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลา เรียกว่า “สิละ”“ดีกา”หรือ
“บือดีกา” เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่า เน้นให้เห็นลีลา การเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีบางท่านกล่าวว่า สิละ
มีรากคาว่า ศิละ ภาษาสันสกฤตทั้งนี้เพราะดินแดนของมลายูในอดีตเคยเป็นดินแดนอาณาจักรศรีวิชั ย ที่มีวัฒนธรรม
อินเดียเข้ามามีบทบาทที่สาคัญ จึงมีคา สันสกฤตปรากฏอยู่มาก ประวัติความเป็นมาของปันจักสีลัตนั้น มีตานานเล่า
ต่อกันมาหลายตานาน ซึ่งมีส่วนตรงกันและแตกต่างกันบ้าง Mubin Sheppard ได้กล่าวถึงตานานสิละไว้ว่า การต่อสู้
แบบสิละมีมาตั้งแต่ 400 ปีมาแล้วโดยกาเนิดที่เกาะสุมาตรา ต่อมาผู้สอนได้ ดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับยุคสมัย ตานานว่า
สมัยหนึ่งสามสหายเชื้อสายสุมาตรา ชื่อ บูฮันนุดดิน ซัมซุดดิน และฮามินนุดดิน เดินทางจาก มินังกาบัง ฝั่งตะวันตก
ของเกาะสุมาตราไปศึกษาวิทยายุทธ ณ เมืองอะแจ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อของสุมาตรา สานักวิทยายุทธ
นั้นอยู่ใกล้สระน้าใหญ่ น้าในสระไหลมาจากหน้าผาสูงชัน ริมสระมีต้นบอมอร์ ออกดอกสีม่วงสดกลมกลืนกับสีนกกิน
ปลา ซึ่งถลาร่อนเล่นน้าเนืองนิตย์ วันหนึ่ง ฮามินนุดดินไปตักน้าที่สระแห่งนั้น เขาสังเกตเห็นว่าแรงน้าตกทาให้น้าใน
สระเป็นระลอกคลื่น หมุนเวียน และที่น่าทึ่งคือ ดอก บอมอร์ช่อหนึ่ง ซึ่งหล่นจากต้น ถูกน้าพัดตกลงกลางสระแล้วจึง
ถอยย้อนกลับไปใกล้ตลิ่งลอยไปลอยมา เช่นนี้ประหนึ่งว่ามีชีวิต จิตใจ ฮามินนุดดิน เพิ่มความพิศวงถึงกับวางกระบอก
ไม้ไผ่ซึ่งบรรจุน้า แล้วจ้องมองดอกไม้ในสระเป็นเวลานาน จากนั้นชายหนุ่มรีบคว้าดอกไม้ช่อนั้นกลับมา เขาได้นาลีลา
การลอยของดอกบอมอร์มาประยุกต์สอนการร่ายราให้แก่เพื่อนทั้งสอง และ ช่วยกันคิดวิธีเคลื่อนไหวโดยอาศัยแขนขา
เพื่อป้องกันฝ่ายปรปักษ์ วิชาสิละจึงเกิดขึ้นด้วยประการนี้
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กัมพูชา (CAMBODIA)

Pradal Serey
ประดัลเสรี เป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศกัมพูชา เป็นการชกมวยแบบพื้นบ้านลักษณะคล้ายมวยไทย
และมีการจัดการแข่งขัน ทั่วไปในกัมพูชา โดยแข่งครั้งละ 5 ยก ยกละ 3 นาที พักยกละ 1-2 นาที ก่อนชกจะมีการ
ไหว้ครู มีการบรรเลงดนตรีระหว่างการแข่งขัน ซึ่ง ประกอบด้วยกลองชนิด skor yaul ปี่ และฉิ่ง กติกาการแข่งขันที่
สาคัญได้แก่ ไม่อนุญาตให้ซ้าเติมคนล้ม ห้ามกัด หากอีกคนสู้ไม่ได้ กรรมการจะยุติการแข่งขัน ผู้ชนะอาจชนะโดย
ชนะน็อค เมื่อทาให้คู่ต่อสู้ล้มแล้วไม่สามารถสู้ต่อได้ภายใน 10 วินาที โดยกรรมการเป็นผู้นับ ถ้าสู้กับครบยกจะตัดสิน
ด้วยคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันถือว่าเสมอ ในช่วงที่กัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ประดัลเสรีกลายเป็นกีฬา โดย
เพิ่มการสวมนวมและการแข่งขันเป็นยก ระหว่างสงครามกลางเมืองกัมพูชา ประดัลเสรีถูกห้ามแข่งนักมวยส่วนมากถูก
ประหารเช่นกัน ทาให้ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ลดลงอย่างมาก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 กองกาลังเขมรฝ่ายตรงข้าม
กับเขมรแดงร่วมกับกองทัพเวียดนาม โค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงลง หลังจากนั้น ประดัลเสรีจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง
หลังจากที่มีการฟื้นฟู ประดัลเสรีได้เป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ มีการเปิดค่ายฝึกเป็นจานวนมาก และมีผู้มาฝึกเป็น
จานวนมากเช่นกัน ทั้งชาว กัมพูชาและชาวต่างชาติ มีการจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์ และมีถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ปัจจุบันกัมพูชาพยายามสนับสนุนประดัลเสรี เพื่อ แข่งกับมวยไทยในเชิงการตลาด
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อินโดนีเซีย (INDONESIA)

เคม โป คาราเต้
เคมโปเป็นกีฬาที่มีรากฐานมาจากประเทศญี่ปนุ่ โดยมีสานักงานใหญ่ของสหพันธ์อยู่ที่โอซากา ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับความนิยมในมาเลเซีย, เวียดนาม, ติมอร์ และ บรูไน โดยในอินโดนีเซียมีคนเล่นกีฬาชนิดนี้กว่า 400,000 คน
กีฬาชนิดนี้ไม่ค่อยจะ ต่างจากคาราเต้ โดยจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทควันโด-ยูโด-คาราเต้ ซึ่งการแต่งตัวก็มี
ลักษณะคล้ายกันด้วย ส่วนการออกอาวุธ จะใช้ทั้งการเตะ, ต่อย, ทุ่ม, บิด, ล็อก ตัดสินแพ้ชนะด้วยคะแนน แบ่งการ
แข่งขันเป็นรุ่นน้าหนัก เชื่อว่าอินโดนีเซียจะเดินหน้าเต็มีที่ เพื่อ บรรจเคมโปในซีเกมส์ครั้งต่อๆ ไปตารุง เดราจัต (กีฬา
ต่อสู้) เป็นกีฬาระดับชาติของอินโดนีเซีย ที่ใช้ทดสอบความแข็งแกร่งของร่ายกายและจิตใจ เตะ… หมัด… ถีบ… คือ
การออกอาวุธหลัก 3 อย่าง ของ “ตารุง เดราจัต” ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว ที่คนอินโดนีเซียทุกเพศทุกวัยรู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย โดยมีนายอัชหมัด เดดจัต หรือคนที่นี่เรียกว่า “ซาง กูรู” เป็นผู้คิดค้นศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ขึ้นมาเมื่อ
ประมาณ 40 ปี ก่อนเนื่องจากในวัย หนุ่ม เค้ามักจะถูกเพื่อนๆ รุมแกล้ง และทาร้าย จึงพยายามฝึกฝนร่างกายให้
แข็งแรง พร้อมๆ ไปกับการนาเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้หลาก หลายแขนง มาประยุกต์เข้าด้วยกัน จนกลายแบบ
ฉบับของตัวเอง โดยตั้งชื่อว่า “ตารุง เดราจัต” ต่อมาไม่ว่าจะซางกูรูในวัยหนุ่มจะถูกรุม แตะต่อย หรือทาร้ายด้วย
ของแข็ง เค้าก็สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้เสมอ เพราะตารุง เดราจัต ไม่ได้ใช้พละกาลังด้านร่างกายเพียง อย่าง
เดียว ยังต้องรวบรวมสมาธิและความแข็งแกร่งด้านจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายด้วย
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ลาว (Laos)

กีฬาพื้นบ้านลูกข่าง
เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ซึ่งประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีวิธีการเล่น
เหมือนกับประเทศไทย ลูกข่างถือเป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ที่มีการเล่นโดยการผูกด้วยเชือก และขว้างลูกขว้างลงพื้นให้
เกิดการหมุน โดยมี กติกาการเล่น (1) หากขว้างลูกข่างไม่หมุนหรือออกนอกวงถือว่าแพ้ (2) ผู้แพ้จะต้องนาลูกข่างของ
ตนวางใน วงกลมเพื่อให้คนอื่นใช้ลูกข่าง ที่พันเชือกขว้างไปบนลูกข่างนั้นเป็นการลงโทษ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น
1.ลูกข่าง ส่วนมากจะทาจากไม้มะยมกลึงมีตะปูเป็นเดือยแหลมตรงกลางคนละ 1 ลูก
2.เชือกยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกด้วยไม้ หรือร้อยด้วยฝาเบียร์
3.วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-60 เซนติเมตร
วิธีเล่น
ในการเล่นลูกข่างไม่จากัดจานวนผู้เล่น ก่อนเล่นจะขีดวงกลมขนาด 50-60 เซนติเมตรบนพื้นดิน แล้ว
จัดลาดับการเล่นตามวิธีการจัดลาดับก่อนการเล่นดังกล่าวแล้วก่อนเล่นทุก คนใช้เชือกพันลูกข่างของตน โดยพันจาก
ปลายเดือยขึ้นมาจนถึงตัวลูกข่าง แล้วถือชายหนึ่งไว้ระหว่างซอกนิ้วชี้และนิ้วกลาง ส่วนหัวแม่มือหงายรองรับปลาย
เดือยลูกข่างไว้ เมื่อเริ่มเล่นผู้เล่นจะขว้างลูกข่างตกถึงพื้นจะหมุนหากลูกข่างของผู้ใดไม่ หมุน หรือออกนอกวงถือว่าแพ้
จะถูกทาโทษด้วยการให้เจ้าของลูกข่างนาลูกข่างของตนวาง ไว้ในวงกลม ให้ผู้อื่นนาลูกข่างที่พันเชือกเตรียมไว้ขว้างลง
ไปบนลูกข่างนั้นเรียกว่า “โจ๊ะลูกข่าง” ทีละคน หากลูกข่างทาจากไม้ไม่ดีจะแตก แต่ถ้าทาจากไม้มะยมจะเป็นเพียง
รอยเจาะเท่านั้น
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มาเลเซีย (MALAYSIA)

silat
สีลัต ศิลปะการป้องกันตัวของชนชาวมลายูคือ Silat โดยศิลปะการป้องกันตัวชนิดนี้มีมาเป็นเวลานานแล้วSilat
ได้กาเนิดขึ้นมาเป็นเวลานับร้อยพันปีมาแล้ว ลักษณะของศิลปะการป้องกันตัวที่เรียกว่า Silat นั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1. Silat คือการเคลื่อนไหวของร่างกายในการป้องกันตัวจากการโจมตีของศัตรูหรือคู่ต่อสู้
2. Silap คือช่วงจังหวะลีลาที่จะใช้ในศิลปะการป้องกันตัว
3. Silau คือการตอบโต้ที่ใช้จากการป้องกันตัวที่ศัตรูหรือคู่ต่อสู้โจมตีตัวเรา
ดังนั้น ศิลปะการป้องกันตัว Silat สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหว, ช่วงจังหวะและลีลา, การตอบ
โต้ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นระบบ เป็นระเบียบและละเอียดอ่อนในการป้องกันตัวจากการโจมตีของศัตรูและคู่ต่อสู้
ในการเรียนเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัว Silat นั้น คนหนึ่งๆ มีการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับที่ แตกต่างกันตาม
ความสามารถและประสิทธิภาพของแต่ละคน โดยปกติแล้วระดับ
ความสามารถของศิลปะการป้องกันตัว
Silat มีอยู่ 5 ระดับ คือ
1.ระดับ Mengetahvi Seni เป็นระดับที่รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ช่วงลีลา ศิลปะการตอบโต้
2.ระดับ Budaya Seni เป็นระดับการเรียนรู้วิถีชีวิตและคาสั่งการ พร้อมการเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัว
Silat
3.ระดับ Bangsa Seni เป็นระดับการศึกษาเชิงลึกของศิลปะการป้องกันตัว และภูมิหลังของศิลปะการป้องกัน
ตัว Silat
4.ระดับ Budi Pekerti Seni เป็นระดับการเรียนรู้ เข้าใจกฏระเบียบและหลักเกณฑ์ของการป้องกันตัว Silat
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5.ระดับ Jiwa Seni เป็นระดับสร้างจิตสานึกในศิลปะการป้องกันตัว Silat และศึกษาความเร้นลับของศิลปะ
การป้องกันตัว Silat
6.ระดับ Alam Seni เป็นระดับการเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัว Silat และสร้างหรือรักษากฏเกณฑ์ของ
ศิลปะการป้องกันตัว Silat ให้อยู่ในจิตวิญญาณของนักศิลปะการป้องกันตัว Silat ทุกคน
ศิลปะการป้องกันตัว Silat มีการเคลื่อนไหว ช่วงลีลาการก้าว ลูกไม้ การหลีก การตอบโต้ การต่อย การถีบ
การโจมตี ที่แตกต่างกันตามที่ครูศิลปะการป้องกันตัวต่างๆเป็นผู้คิดลูกไม้ของศิลปะการป้องกันตัว ดังนั้น ศิลปะการ
ป้องกันตัว Silat จึงมีหลากหลายชื่อเช่น
1. Seni Silat Gayong
2. Silat Lincah เป็น 1 ใน 4 ของSilat ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
3. Silat Cekak เป็น 1 ใน 4 ของ Silat ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
4. Silat Lintau
5. Silat Kalimah
6. Silat kuntau Melayu
7. Silat Minangkabau
8. Silat Gayung Patani เกิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เติบโตในมาเลเซีย เป็น 1 ใน 4 ของ Silat
ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
9. Silat Sendeng
10. Silat Sunting
11. Silat Abjad
12. Silat Gayang Malaysia เป็น 1 ใน 4 ของ Silat ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
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เมียนมาร์ หรือพม่า (MYANMAR)

ชินลง
ชินลงเป็นกีฬาประจาชาติของพม่า ชินลงเป็นกีฬาที่เล่นเพื่อความสวยงาม ไม่ใช่กีฬาที่เล่นเพื่อเอาการแข่งขัน
การเอาชนะกัน ชินลงเล่นคล้ายตะกร้อ แต่เล่นเป็นวงกลม เล่นกันเป็นทีม ทีมหนึ่งมี6คน โดยจะมีผู้เล่นคนหนึ่งอยู่ตรง
กลางของวง จะเล่นท่าที่สวยงาม เหมือนกับว่าเป็นการโชว์ลีลา เทคนิค ความสามารถของทีมนั้นๆ และเพื่อนๆอีก5คน
ที่ล้อมอยู่จะเป็นคนที่ค่อยช่วย คอยสนับสนุนคนกลาง และถ้าคนตรงกลางเหนื่อย สามารถเปลี่ยนตัว กับคนอื่นได้ ท่า
ของชินลงนั้นมีมากกว่า 200 ท่า
"ชินลง"หรือ"ชินโลน" เป็นศิลปะกีฬาแบบดั่งเดิมที่มีมานานกว่า 1,500 ปี ปัจจุบันเป็นกีฬาประจาชาติของ
ประเทศพม่า มีการผสมผสานกันระหว่างกีฬากับการเต้นรา เล่นกันเป็นทีม ไม่มีคู่ต่อสู้ แต่ละท่าในการเล่นต้องผ่าน
การฝึกซ้อมอย่างหนัก เพราะเป็นลีลาที่ยากมาก แฝงด้วยทักษะ ความสมดุล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าเล่น
เป็นทีมจะมีผู้เล่น 6 คน โดยมีหนึ่งคนอยู่ตรงกลาง คอยคอนโทรลเกม หากลูกตกพื้นจะเป็นลูกตาย ต้องเริ่มต้นเล่นกัน
ใหม่ นิยมเล่นกันทั้งเพศชายและหญิง ในปัจจุบันมีการนาออกแสดงโชว์เป็นอาชีพหนึ่งอย่างแพร่หลาย
กติกา และวิธีการเล่น
ชิ น ลงเป็ น หนึ่ ง ในตระกู ล เกมบอลทั่ ว โลกที่ เ ล่ น ด้ ว ยเท้ า ใกล้ เ คี ย งและคล้ า ยคลึ ง กั บ เกมที่ เ ล่ น ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเรียกว่า “ตะกร้อในไทย” “เซปัก-รากา ในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ” “สีปาใน
ฟิลิปปินส์” “กะต้อในลาว” ส่วนเกมอีกลักษณะที่แข่งขันกัน ซึ่งเล่นข้ามตาข่ายเรียกว่า เซปักตะกร้อ
ชินลงเป็นกีฬาที่เล่นเพื่อความสวยงาม ไม่ใช่กีฬาที่เล่นเพื่อแข่งขันเอาชนะกัน เล่นคล้ายตะกร้อแต่เล่นเป็น
วงกลม เล่นกันเป็น ทีม ทีมหนึ่ งมี 6 คน โดยจะมีผู้เล่นคนหนึ่งอยู่ตรงกลางของวง ซึ่งตาแหน่งนี้เรียกกันว่า “มิน
ดา” แปลว่า “เจ้าชาย” ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่า “เจ้าหญิง” เล่นท่าที่สวยงามเหมือนกับว่าเป็นการโชว์ลีลา เทคนิค
ความสามารถของแต่ล ะทีม และเพื่อ นร่ ว มทีม อี ก 5 คนที่ ล้ อมอยู่จ ะเป็ น คนที่ คอยช่ว ยคอยสนั บ สนุ น ผู้ เ ล่ นที่ อ ยู่
ตรงกลาง
ถ้าผู้เล่นตรงกลางเหนื่อย สามารถเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่รอบวงได้ โดยท่าของชินลงนั้นมีมากกว่า 200
ท่า แต่ที่เราเห็นในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นั้น จะมีการใช้ท่าพื้นฐาน 6 ท่า อันประกอบด้วย หลังเท้า หน้าเท้า เข่า
ฝ่าเท้า ส้นเท้า และข้างเท้า เท่านั้น
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6 ประโยชน์ ได้ทั้งกาย+ใจ
1. ชินลงนับเป็นกีฬาที่ประหยัด ลงทุนน้อยแต่เล่นได้หลายคน คุ้มค่าเงิน สามารถร่วมทุนกันคนละเล็กละน้อย
หรือผลัดกันซื้อก็ได้ ทั้งลูกตะกร้อก็มีความทนทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้จักใช้และรู้จักเก็บรักษาให้ดี
2. ชินลงเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาประเภทอื่น เพราะทาให้ผู้เล่นรู้จักวิธีการครอบครองลู ก รู้จังหวะเข้า
ออกจั งหวะการเตะโดยให้ มีความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งมือ เท้า อวัย วะต่า งๆได้เคลื่ อนไหวสอดคล้ อ งกัน สร้างความ
แข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความแข็งแรงและความอดทนอีกด้วย
3. ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งผู้เล่นและผู้ชม การร่วมวงเล่นชินลง
มักจะมีการส่งเสียงแสดงความดีใจพอใจตลอดเวลาในการเล่น หรือการเตะท่าพลิกแพลงต่างๆของผู้เข้าร่วมวงอยู่เสมอ
จึงก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้เล่นด้วยกัน รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบและให้โอกาสแก่ผู้อื่น เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมี
ความเข้าอกเข้าใจ รู้นิสัยใจคอกันดีขึ้น ยอมรับผิดและให้อภัยกันเสมอ นับเป็นการช่วยส่งเสริมให้เข้าสังคมได้ดียิ่งขึ้น
อีกด้วย
4. สามารถเล่นได้ไม่จากัดเวลา คือจะเล่นเวลาใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้เล่น ทั้ง ระยะเวลาในการเล่นก็
ไม่กาหนดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพอใจของผู้เล่น
5. กีฬาตะกร้อเล่นได้ไม่จากัดสถานที่ อาจจะเป็นในร่มหรือกลางแจ้ง ทั้งสภาพของสนามก็ไม่เป็นอุปสรรค
มากมายนัก ขนาดของสนามก็ยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัวเหมือนกีฬาอื่นๆ
6. ชินลงเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับบุ คคลทุกเพศทุกวัย เพราะไม่หนักหรือเบาจนเกินไป สามารถปรับการเล่น
ตามความสามารถและกาลังของผู้เล่นได้ ทั้งในด้านทักษะก็มีหลายระดับชั้น ซึ่งดูเหมือนจะท้าทายและจูงใจผู้เล่นไม่รู้
จบสิ้น ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะไปตามวัย นอกจากนั้นอาจเล่นเพื่อความสวยงาม เพื่อการออกกาลั งกาย เพื่อการ
แสดง หรือเพื่อการแข่งขันก็ได้
“มิตรภาพ” ในวงชินลง
ชินลงเป็นกีฬาที่ไม่สามารถเล่นคนเดียว หรือโดดเดี่ยวได้ ฉะนั้นในการเล่นเป็นวงทาให้เกิดบรรยากาศเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เริ่มต้นด้วยมิตรภาพ เมื่อพบกันในวงชินลงแล้วก็มักมีเรื่องพูดคุยกันต่อไป ใครทาอะไร เกี่ยวพัน
และจะช่วยเหลือกันอย่างไร ซึ่งสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของวงลูกหวายนี้ ไม่ต่างจากเทศกาลโซชินลงที่มัณฑะเลย์
อันเป็นที่รู้จักกันในวงการนักเล่น และแฟนชินลงว่านี่คือเทศกาลรวมนักชินลงที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของพม่าซึ่งจะจัดขึ้น
พร้อมงานบุญของวัดมหามุ นีเป็นประจาทุกปี โดยสารัตถะของงานก็อยู่ที่การแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ และ
ร่วมบุญเป็นพุทธบูชา
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ฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES)

บาสเก็ตบอล (basketball)
บาสเก็ตบอล จัดเป็นกีฬายอดนิยมของชาติ กีฬาทาชื่อเสียงให้กับฟิลิปปินส์อื่นๆ ได้แก่ ชกมวย ว่ายน้า ศิลปะ
การต่อสู้ นักมวยของฟิลิปปินส์ที่ทาชื่อเสียงในระดับนานาชาติมีเช่น Manny Pacquiao., แชมเปี้ยนบิลเลียด ได้แก่
Efren Reyes, แชมเปี้ยนหมากรุกได้แก่ Eugene Torre.สาหรับกีฬาบาสเก็ตบอลฟิลิปปินส์มีทีมอาชีพและมีการ
จัดการแข่งขันที่มีบริษัทและองค์กรสนับสนุนอย่างดีและมีผู้ชมหนาตา
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สิงคโปร์ (SINGAPORE)

ชาวสิงคโปร์เล่นกีฬาฟุตบอล คริกเก็ต แบดมินตัน บาสเก็ตบอล รักบี้ ปิงปอง และวอลเลย์บอล ปกติแล้ว
ในแถบย่านที่อยู่อาศัยของประชากรจะมีสิ่งอานวยความสะดวกด้านสันทนา การจัดไว้ให้แล้ว กีฬาทางน้า เช่น ดาน้า
สกีน้า เรือคายัก และว่ายน้า เป็นที่นิยมกันบนเกาะนี้ สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดให้บริการเมื่อปี 1973 และ
ถูกใช้เป็นสถานที่แสดงทางวัฒนธรรม การกีฬาและความบันเทิงต่างๆและถูกปิดลงในปี 2007 หลังจากศูนย์กลางการ
กีฬาของสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่เดียวกันนั้น
ในปี 2011ชาวสิงคโปร์สร้างผลงานได้ดีในด้านการกีฬาและสันทนาการจนได้รับชื่อ เสียงไปทั่วโลก ด้วยการ
ผสมผสานของวัฒ นธรรมและ ความทั น สมัย สิ งคโปร์ไ ด้ม อบโครงสร้ างทางศิ ล ปะที่ ดีที่ สุ ด ให้ กับ ประชากรและ
นักท่องเที่ยว
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ไทย (THAILAND)

มวยไทย
เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถนาไปใช้ได้ทั้งในเชิงกีฬาและการ ต่อสู้จริง ๆ ศิลปะประเภทนี้มีมา
ตั้งแต่โบราณกาล บรรพบุรุษของชาติไทยได้ฝึกฝนอบรมสั่งสอนกุลบุตรไว้เพื่อป้องกันตัวและ ป้องกันชาติ บนักรบผู้
กระเดื่องนามทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน อบรมศิลปะประเภทนี้อย่างชัดเจนทั้งสิ้น เพราะการใช้อาวุธรบในสมัยโบราณ
เช่น กระบี่ พลอง ดาบ ง้าว ทวน ฯลฯ ถ้ามีความรู้วิชามวยไทย ประกอบด้วยแล้ว จะทาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เข้าสู้ติดพันประชิดตัวก็จะได้อาศัยใช้อวัยวะบาง ส่วนเข้าช่วย เช่น เข่า เท้า ศอก เป็นต้น
แต่เดิมมาศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงมักจะฝึกสอนกันในบรรดาเจ้านายชั้น ผู้ใหญ่หรือเฉพาะพระมหากษัตริย์ และขุน
นางฝ่ายทหารเท่านั้น ต่อมาจึงได้แพร่หลายไปถึงสามัญชน ซึ่งได้รับการถ่ ายทอดวิทยาการจากบรรดาอาจารย์ ซึ่งเดิม
เป็น ยอดขุนพล หรือนักรบมาแล้ว วิทยาการจึงได้แพร่หลายและคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้
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เวียดนาม (VIETNAM)

โว วีนัม (Vovinam)

โว วีนัม คือชื่อของกีฬาศิลปะป้องกันตัวของประเทศเวียดนาม Wikipedia ได้อธิบายความหมายตรงตัวว่ า
Vo หมายถึง ศิลปะ ป้องกันตัว ส่วน Vinam หมายถึงเวียดนาม อันเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ได้มีการคิดค้นขึ้นเป็นครั้ง
แรกในปี 1938 โดย มาสเตอร์ เหวง ลอค ผู้คิดค้นศาสตร์ชนิดนี้ขึ้นมาภายใต้ความกดดันจากการเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส มายาวนานกว่าร้อยปี เขาจึงคิดว่าในการสร้ างประเทศ ขึ้นมาใหม่ จะต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง
รู้จักเรียนรู้ที่จะป้องกันตัว และดูแลตัวเองให้สมดุล คือ ทั้งอ่อนและแข็งผสมกันคล้าย- กับความเชื่อเรื่องยิน -หยาง
จากนั้นศิลปะป้องกันตัวอันเกิดจากการศึกษาทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขภาพ ศาสนาและปรัช ญาของ มาสเตอร์
เหวง ลอค ก็ผสมผสานกันจนกลายมาเป็นโววีนัม และได้แพร่หลายไปทั่วโลกเริ่มจากฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกหลาย
ประเทศใน ยุโรป ไปจนถึงอเมริกา ออสเตรเลีย ที่ต่างก็มีสมาคมโววีนัมของตัวเอง และล่าสุดกีฬาชนิดนี้ก็ยังจะได้รับ
การบรรจุเป็นครั้งแรกในการ แข่งขันอาเซียน อินเดอร์เกมส์ที่เวียดนามในปี 2009 ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกาลังอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา เพื่อเข้า แข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้ กีฬาชนิดนี้มีความน่าสนใจตรงที่มัน
เป็นการผสมผสานกันของกีฬาหลากหลายชนิด มีความใกล้เคียงทั้ง เทควันโด มวยไทย มวยจีน แล้ วยังมีคนบอกว่า
คล้ า ยกั บ วู ซู เพราะมี ก ารร าดาบ ทวน กระบอง หรื อ การใช้ ร่ ม เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ตั ว ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง ”
ปราโมทย์ สุขสถิตย์ วัย 30 ปี อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ ผู้ผันตัวเองมาบุกเบิกกีฬาชนิดนี้ บอกถึงที่มาและความ
แตกต่างของ โววีนัม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะการป้องกันตัวอันหลากหลายในแถบเอเชีย
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561
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2 มีนาคม 2561 นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ให้การต้อนรับนักศึกษาโรงเรียนแม้นศรีภาษาเกาหลี จานวน 150 คน เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการในโครงการห้ องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561 เพื่อเป็ น
แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ผยแพร่ ข้ อ มูล สารสนเทศอาเซี ย นด้ า นกี ฬ าประจ าชาติ อ าเซี ย น 10
ประเทศ และมีการสาธิตการแข่งขันการเล่นกีฬาพื้นบ้านลูกข่าง (กีฬาประจาชาติ
ลาว) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าชมเป็นอย่างมาก
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การใช้ประโยชน์จากลานกีฬา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้ใช้โดยได้นาการ
แข่ ง ขั น กี ฬ าประจ าชาติ อ าเซี ย น มาจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์
ของนั ก ศึ ก ษา มสธ.ภาคอี ส าน ประจ าปี 2561 นอกจากนี้ ท่ า นใดที่ ส นใจข้ อ มู ล
สารสนเทศกีฬาประจาชาติอาเซียน 10 ประเทศ สามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
และเล่นกีฬาประจาชาติอาเซียน(โยนลูกข่างซึ่งเป้นกีฬาประจาชาติลาว) ได้
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม)
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561
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แบบประเมินการโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561 (กีฬาประจาชาติอาเซียน)
วันที่ 2 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงใน
1. เพศ

1) ชาย

หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
2) หญิง

2. อายุ ………………….. ปี
3.

กาลังศึกษา ระดับชั้น .................................. .

อื่นๆโปรดระบุ .........................................

4. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯ นี้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) จดหมายจากศูนย์ฯมสธ. อุดรธานี
2) รายการวิทยุ
3)จากโรงเรียน
4)จากเพื่อน
5) เวปไซด์ มสธ.อุดรธานี
6) อื่นๆ(โปรดระบุ)..............
5. สถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) นักเรียน/เยาวชน
2) นักศึกษา
3) ครู อาจารย์
4) ประชาชน
6. อาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) นักเรียน/นักศึกษา
2) รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ
3) ธุรกิจส่วนตัว/เอกชน
7. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการ ในโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน
กระบวนการให้บริการ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม
7.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ
7.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
7.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี
8. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการในโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน
ระดับความพึงพอใจ
กระบวนการฝึกอบรม
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย
1. ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
3. ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบคาถาม
4. ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม
6. การฝึกอบรมครั้งนี้ตรงกับความคาดหวัง

น้อยที่สุด
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9.ความรูก้ ่อน และ หลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน
ระดับความรู้
ความรู้
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย
9.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี ก่อน ฝึกอบรม
9.1.1 นิทรรศการสารสนเทศสารสนเทศอาเซียน
9.1.2 ความรู้เรื่องกีฬาประจาชาติอาเซียน
9.1.3 กิจกรรมสาธิตกีฬาประจาชาติอาเซียน
9.1.4 การแข่งขันกีฬาประจาชาติอาเซียน
9.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลัง ฝึกอบรม
9.1.1 นิทรรศการสารสนเทศสารสนเทศอาเซียน
9.1.2 ความรู้เรื่องกีฬาประจาชาติอาเซียน
9.1.3 กิจกรรมสาธิตกีฬาประจาชาติอาเซียน
9.1.4 การแข่งขันกีฬาประจาชาติอาเซียน

น้อยที่สุด

10.ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการ
ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด

11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่
1) ควร เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………............................
2) ไม่ควร เพราะ………………………………………………………………………………………………………………...........................
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
13. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับ มสธ.
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ
โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561
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