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ค าน า 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  ได้แก่  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด (โรงเรียนประจ าจังหวัด),   
มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด และฝ่ายการศึกษาของเรือนจ าประจ าจังหวัด  ในทุกจังหวัด   
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้มีส่วนช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับปี  2562  นี้  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการสัมมนาเครือข่าย
บริการการศึกษา จังหวัด ในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ขึ้นระหว่างวันที่  27-28 มิถุนายน 2562  
ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   

 การสัมมนาครั้งนี้มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยชมวีดีทัศน์แนะน าโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ณ งานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า  ณ ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือและความเข้าใจเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้พบปะกับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงาน
เครือข่ายบริการการศึกษาในโอกาสต่อไป  ตลอดจนการให้หน่วยงานเครือข่ายบริกา รการศึกษา มสธ.  
ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับข้องการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 
เป็นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา 

ทั้งนี้ศูนย์ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนาครั้งนี้  และ
ขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ทุกหน่วยงาน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคลากร 
เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน 

 
 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

 มิถุนายน  2562 
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รายละเอยีดโครงการ 
   

หลกัการและเหตผุล 
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  ในพ้ืนที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. รับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นสร้าง
ความร่วมมือและความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนางานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาในโอกาสต่อไป  ตลอดจนการให้หน่วยงานเครือข่าย
บริการการศึกษา มสธ. ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับข้องการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย และเป็นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา  

ส าหรับปี 2562  นี้  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  มีก าหนดการในการจัดการสัมมนาเครือข่าย
บริการการศึกษาดังกล่าวในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่  27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  พร้อมทั้งน าคณะผู้เข้าสัมมนา    
ชมวีดีทัศน์แนะน าโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ณ  งานประชาสัมพันธ์  และ ระบบการผลิตไฟฟ้า
พลังน้ า  ณ ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้เชิญบุคลากรจากเครือข่ายบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ใน 11 จังหวัด  ได้แก่  ขอนแก่น, กาฬสินธุ์ , มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ 
นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล าภู, เลย, สกลนคร และบึงกาฬ   

วัตถุประสงค์ 
1  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย   
2  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  

ได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และพร้อมรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา 

2.3  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ   
ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการ
การศึกษา มสธ. 
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กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด  ได้แก่  

ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล าภู, เลย, สกลนคร 
และบึงกาฬ    รวมจ านวน 50 คน 

ก าหนดการด าเนนิโครงการ 
 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562  ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์   
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   

ผลการการด าเนนิโครงการ / ผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วดัโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 56 คน 

ผลการประเมินโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. อุดรธานี การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 48 ชุด จากเป้าหมาย 50 คน   
คิดเป็นร้อยละ 96 

1. ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน (ร้อยละ) 
- เพศ  เป็นชาย  25  คน คิดเปน็ร้อยละ 52.08* 

เป็นหญิง 23  คน คิดเป็นร้อยละ 47.91 

-  อาย ุ คน(ร้อยละ) 
- 25 ปีหรือต่ ากว่า  1 คน ( 2.08 ) - 26-30 ปี  4 คน (8.33)  
- 31-35 ปี  6 คน (12.5)  - 36-40 ปี  11 คน (22.91)  
 - 41 ปขีึน้ไป  26 คน (54.16)*  

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อภาพรวมของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 
มีผู้ตอบ มากทีส่ดุ 25 คน (52.08)*   ตอบ  มาก 20 คน (41.66)    
และ ปานกลาง   3 คน (6.25) 
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้  
(ให้เขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ท่านต้องการตอบ) 

ล าดบั 
 

ขอ้ค าถาม 
5 

มากทีส่ดุ 
คน(รอ้ยละ) 

4 
มาก 

คน(รอ้ยละ) 

3 
ปานกลาง 

คน(รอ้ยละ) 

2 
นอ้ย 

คน(รอ้ยละ) 

1 
นอ้ยทีส่ดุ 

คน(รอ้ยละ) 
3.1 การสัมมนาครั้งนี้ช่วยให้ท่านเข้าใจในการด าเนินงานท่ี

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
23(47.91)* 25(52.08) - - - 

3.2 ท่านได้รับความรู้และประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี ้ 26(54.16)* 21(43.75) 1(2.08) 1(2.08) - 
3.3 เห็นควรจดัให้มีโครงการสัมมนาเช่นนี้ทุกปี 32(66.66)* 14(29.16) 2(4.16) - - 
3.4 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดสัมมนาครั้งนี ้ 34(70.83)* 13(27.08) 1(2.08) - - 
3.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน 30(62.5)* 14(29.16) 3(6.25) 1(2.08) - 
3.6 ความเหมาะสมของอาหารที่จัดให ้ 29(60.41)* 16(33.33) 3(6.25) - - 
3.7 ความเหมาะสมของที่พักท่ีจัดให้ 40(83.33)* 7(14.58) 1(2.08) - - 
3.8 ท่านได้รับความรู้และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน 
22(44.0)* 23(46.0) 5(10.0)  - 

3.9 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้ 

26(54.16)* 19(39.58) 3(6.25)  - 

 คา่เฉลีย่ของความพึงพอใจในภาพรวม 4.58    

* หมายถงึ  คา่ระดบัทีม่ผีูเ้ลอืกตอบมากทีส่ดุในแตล่ะขอ้ค าถาม 

4. ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะอืน่ๆ  (ถา้ม)ี  (ในเรือ่งเดยีวกนัตัง้แต ่2 คนขึน้ไป) 
- อยากให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก  
- ต้องการให้จัดกิจกรรมในวันที่ 2 เต็มวัน เนื่องจากในวันที่ 2 มีกิจกรรมครึ่งวันในภาคเช้า   

ในภาคบ่ายต้องกลับไปปฏิบัติราชการต่อ และมีผลต่อการเบิกเบี้ยเลี้ยง  (จ านวน 5 คน) 
- จัดได้เยี่ยมต้องการให้จัดในลักษณะนี้อีก 
- ขอบคุณที่ให้โอกาส ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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สรปุผลความคดิเหน็ตวัชี้วดัโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

รวมทัง้สิน้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ผลผลติ (Output) 
1.เชิงปริมาณ:  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

 
 

คน 

 
 

50 

 
 

51 
2. เชิงคุณภาพ:  
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ร้อยละ 

 
84 

 
102 

3. เชิงเวลา: 
ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ ์(Outcome) 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
85 

 
97.91 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร     81,180       บาท 
งบประมาณที่ใชจ้รงิ            81,180       บาท     ได้แก่ 

- ค่าตอบแทน             5,400         บาท 
- ค่าใช้สอย               69,560         บาท 
- ค่าวัสดุ                   6,220         บาท 

งบประมาณเหลือจา่ย             -            บาท  

สรปุผลการด าเนนิโครงการและขอ้เสนอแนะ 
 โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุดรธานีถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเป็นการขอบคุณและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มสธ.กับ 
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ในส่วนภูมิภาค  นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการเปิดโอกาสส าหรับ
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  
ในการด าเนินกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รับทราบนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย พร้อมเสนอ ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่าง ๆ ทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ
และความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการการศึกษาในส่วนภูมิภาค จึงควรมีโครงการลักษณะนี้ตลอดไป 

 

ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

1. การประสานงาน กับ เครือข่ายบริการการศึกษา ในเบื้องต้น ใช้วิธีการจัดส่งหนังสือเชิญทาง
ไปรษณีย์ พบปัญหาหน่วยงานเครือข่ายบางแห่ง ไม่ได้รับหนังสือเชิญ ท าให้ไม่มีการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
(จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้า) ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ประสานทางโทรศัพท์ จึงได้ทราบ
ปัญหา และได้แก้ปัญหาการส่งหนังสือเชิญทาง สื่อออนไลน์ โดยจัดส่งทาง line จึงมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. เครือข่ายบางแห่งไม่มีการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม แต่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม จึงท าให้กระทบ
กับการจัดเตรียมที่พักแรม 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ต้องมีการติดตามการตอบรับการเข้าร่วมโครงการทางโทรศัพท์ หรือ สื่อออนไลน์ เพ่ือป้องกันการไม่ได้รับ
หนังสือเชิญ 
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2. ควรมีช่องทางในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเครือข่าย กับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
นอกจากโทรศัพท์ เพ่ือป้องกันการความผิดพลาดในการสื่อสาร หรือเป็นทางเลือกในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
การตั้ง line กลุ่ม  

3. ขอความอนุเคราะห์กองแผนงาน พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามจ านวนที่ขออนุมัติในโครงการ 
เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่สามารถเช่ารถเดินทางระหว่างกิจกรรม และใน
วันที่ 2 จัดกิจกรรมได้เพียงครึ่งวัน เนื่องจากงบประมาณค่าอาหารมื้อหลักอนุมัติให้เพียง 2 มื้อ (มื้อเที่ยงของ
วันที่ 1  และม้ือค่ าของวันที่ 1)  
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ภาคผนวก ก : 

แบบสรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการ 
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สรปุการด าเนนิโครงการบริการวชิาการแกส่งัคมของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช  

โครงการสมัมนาเครอืขา่ยบรกิารการศึกษา มสธ. ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของ ศวน. มสธ. อดุรธาน ี 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางบรรณสรณ ์ พลเทพ ศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. อุดรธาน ี

 

1. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  ในพ้ืนที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. รับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นสร้าง
ความร่วมมือและความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนางานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาในโอกาสต่อไป  ตลอดจนการให้หน่วยงานเครือข่าย
บริการการศึกษา มสธ. ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับข้องการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย และเป็นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา  

ส าหรับปี 2562  นี้  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  มีก าหนดการในการจัดการสัมมนาเครือข่าย
บริการการศึกษาดังกล่าวในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่  27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  พร้อมทั้งน าคณะผู้เข้าสัมมนา    
ชมวีดีทัศน์แนะน าโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ณ  งานประชาสัมพันธ์  และ ระบบการผลิตไฟฟ้า
พลังน้ า  ณ ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้เชิญบุคลากรจากเครือข่ายบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ใน 11 จังหวัด  ได้แก่ กาฬสินธุ์ , ขอนแก่น,ชัยภูมิ, นครราชสีมา,บึงกาฬ,  
มหาสารคาม, เลย, สกลนคร,  หนองคาย, หนองบัวล าภู และอุดรธานี  

2. วัตถุประสงค์ 
1  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย   
2  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริก ารของศูนย์ฯ   

ได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และพร้อมรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา 

2.3  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ   
ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการ
การศึกษา มสธ. 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด  ได้แก่  

กาฬสินธุ์, ขอนแก่น,ชัยภูมิ, นครราชสีมา,บึงกาฬ,  มหาสารคาม, เลย, สกลนคร,  หนองคาย, หนองบัวล าภู และ
อุดรธานี  รวมจ านวน 51 คน 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ “สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี” ให้บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของ  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

4.2 จัดท าจดหมายเชิญไปยังหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาให้ทราบและแจ้งความประสงค์  
เข้าร่วมโครงการโดยการยื่นแบบใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

5. ผลภาพรวมของปญัหาและความตอ้งการหรอืขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานเครอืขา่ยบรกิาร
การศกึษา 
โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาครั้งนี้ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  

(ผอ.เยียรยง  ไชยรัตน์)   ได้มาเป็นประธานในการสัมมนา  มีหัวหน้างานอ านวยการและธุรการ 
รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา  ช่างศิลป  และบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่าย
บริการการศึกษา จ านวน  56 คน  เข้าร่วมในการสัมมนา 

 ส าหรบัหนว่ยงานทีเ่ขา้รว่มสมัมนาเครืองขา่ยบริการการศกึษา  แบง่ออกไดเ้ปน็ 4 กลุม่  ดงันี ้

1. กลุม่โรงเรียนทีเ่ปน็ศนูยบ์รกิารการศึกษาประจ าจังหวดั และสนามสอบระดบัอ าเภอ  ได้แก่ 
1.1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
1.2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
1.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
1.4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น 
1.5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
1.6 โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 
1.7 โรงเรียนบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ   
1.8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 
1.9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อ.เมือง  จ.สกลนคร 
1.10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
1.11 โรงเรียนเลยพิทยาคม  อ.เมือง  จ.เลย 
1.12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู 

   1.13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี  
1.14 โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
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ปัญหาที่พบ 
- ศูนยบ์ริการ  

กรรมการคมุสอบ  ควรเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเอกสารในประกอบในการ
ปฏิบัติงานมีจ านวนมาก  

แนวทางแก้ไข มหาวิทยาลัยต้องก าชับไปยังสนามสอบทุกแห่ง ให้ระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน
คุมสอบต้องมีประสบการณ์ในการคุมสอบ 

ห้องสอบส ารองมจี านวนชดุวชิามากเกนิไป โดยเฉลี่ยห้องสอบมีชุดวิชาที่จัดสอบไม่น้อยกว่า 30 ชุด
วิชา แต่มีกรรมการคุมสอบเพียง 2 คน (โดยเฉพาะห้องสอบส ารอง) จึงมีผลกระทบกับการด าเนินการสอบไม่
สามารถแจกข้อสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

แนวทางแก้ไข ควรแบ่งห้องสอบส ารองออกเป็นห้องย่อยหลาย ๆ ห้อง ๆละ ไม่เกิน 20 ชุดวิชา หรือ 
ให้เพ่ิมกรรมการคุมสอบ 

วสัดปุระชาสมัพนัธ ์ควรปรับเป็น แฟลชไดร์ฟ เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
 - มหาวิทยาลัยควรขยายสนามสอบ walk in ไปยัง ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเดินทางไปสอบของนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาท่ี อยู่ บึงกาฬ หรือ นครราชสีมา 
ต้องใช้เวลาในการเดินทาง 
 - มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายยกเลิกค่าธรรมเนียมในการโอนชุดวิชา เพ่ือดึงดูดให้ผู้สนใจมาสมัคร
เรียนเพ่ิมข้ึน  

2. กลุม่ฝา่ยการศึกษาประจ าเรือนจ า  ได้แก่ 
2.1 เรือนจ ากลาง  จ.ขอนแก่น   2.2 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น 
2.3เรือนจ า อ.พล    2.4 เรือนจ ากลาง  จ.นครราชสีมา 
2.5 เรือจ าอ าเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  2.6 เรือนจ ากลางคลองไผ่  จ.นครราชสีมา 
2.7 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา        2.8 เรือนจ า จ.สกลนคร 
2.9 เรือนจ า  จ.มหาสารคาม     2.10 เรือนจ า จ.หนองบัวล าภู 
2.11 เรือนจ า จ.อุดรธานี    2.12 เรือนจ า จ.เลย 
2.13 เรือนจ า อ.สีคิ้ว    2.14 เรือนจ า อ.สว่างแดนดิน 
2.15 เรือนจ า จ.หนองคาย   

- ปญัหาที่พบ 
- การส า เร็ จการศึกษ าของผู้ ต้ อ งขั ง  มี ผู้ ต้ องขั งจ านวนมากที่ สมัครเป็ นนั กศึ กษา มสธ .  

แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจาก เมื่อพ้นโทษแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ 

แนวทางแก้ไข มสธ. ควรมีระบบที่ ไม่ต้องมีระยะเวลาก ากับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคน  
ได้ส าเร็จการศึกษาโดยเปิดกว้างในเรื่องของการลงทะเบียนและการจัดสอบ เช่น นักศึกษาหรือผู้สนใจพร้อมที่ 
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จะลงทะเบียนและเข้าสอบ ให้สามารถด าเนินการได้ทันที โดยไม่มีช่วงเวลา เมื่อมั่นใจว่าพร้อมสามารถ
ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและสอบ เมื่อผ่านการสอบ สามารถสอบผลสอบได้ทันที ระบบนี้จะช่วยให้ มสธ. 
เพ่ิมจ านวนผู้ได้มากขึ้น 

3. กลุม่บรรณารักษ์หอ้งสมดุประชาชนประจ าจังหวดั (กศน.เมอืง)  ได้แก่ 
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.นครราชสีมา 
3.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ.เมือง  จ. มหาสารคาม 
3.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ.เมือง  จ.เลย 
3.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย 
3.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู 
3.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

- ปัญหาที่พบ 
ด้านการบริการ 
   -  จ านวนผู้มาใช้บริการ มุม มสธ. ยังมีจ านวนน้อย 
   - ระเบียบการสมัครเรียนหลักสูตร ต่าง ๆ มีผู้ สนใจติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ 
ที่จะซื้อระเบียบการสมัคร 
    
- แนวทางแก้ไข 
   - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เช่น ท า page , facebook 
   - มสธ. ควรประชาสัมพันธ์ ให้ชมรมนักศึกษา มสธ. มาใช้บริการ มุม มสธ. แต่ละแห่ง 
   - เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายระเบียบการสมัคร ณ มุม มสธ. 

4. กลุม่เครือขา่ยใหม ่   ได้แก่ โรงเรียนนายสิบต ารวจภูธร ภาค 4 ศูนย์ฝึกต ารวจภูธรภาค 4 จว.ขอนแก่น 
และ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู  และชมรมนักศึกษา มสธ. จ.ขอนแก่น 

     - ข้อเสนอแนะ  
- สื่อการเรียนของ มสธ. โดยเฉพาะหนังสือส่งล่าช้ามาก มหาวิทยาลัยควรจัดท าสื่อการเรียน เป็น 

e-book  
- มีการเรียนการสอน ทาง สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือสะดวกในการเรียนโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ

เดินทาง 
******************************* 
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ภาคผนวก ข 
 

บนัทึกขอ้ความและค าสัง่ทีเ่กีย่วข้องกับการด าเนนิงาน 
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ค าสัง่  ศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ. อดุรธานี 

ครัง้ที ่  11  / 2562 
เรื่อง  แตง่ตั้งบุคลากรปฏบิตัหินา้ที่กจิกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏบิตัิการ มสธ. ประจ าป ี2562 

--------------------------------- 
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี   จะจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ 

มสธ. ประจ าปี 2562  ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่  27-28  มถิุนายน  2562 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออบุลรตัน ์จังหวดัขอนแกน่ นั้น   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ดังนี้ 

1. บุคลากรท าหนา้ที่เปน็ประธานและทีป่รึกษา 
                  1.1  นางเยียรยง  ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เป็นประธานการ

สัมมนาและที่ปรึกษาโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ประจ าปี 2562 
2. บุคลากรท าหนา้ที่ควบคุมดแูลการด าเนนิโครงการ 

2.1  นางบรรณสรณ์ พลเทพ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
ควบคุมดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3. บุคลากรท าหนา้ที่ใหบ้ริการการศกึษา 
3.1  นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
3.2  นายอนันฐชัย  ทองถิน        ช่างศิลป์ 

4. บุคลากรท าหนา้ที่บรกิรและขบัรถยนตศ์นูย์ฯ  
4.1  นายปิยะทัต  อุลานันท์ พนักงานขับรถยนต์ศูนย์ฯ 

        5. บคุลากรท าหนา้ทีเ่ปน็วิทยากรบรรยาย  
            เรื่อง “แนวทางการปฏิรูป มสธ. และการด าเนินงานของ ศวน.”  
            - วิทยากรกลุ่ม “ระดมความคิดเห็นในการใหบ้ริการแก่นักศึกษา และผู้สนใจเกี่ยวกับการศึกษากับ มสธ. 
  5.1 นางเยียรยง   ไชยรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
                     5.2 นางบรรณสรณ์  พลเทพ  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
  5.3 นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ   

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  26  มิถุนายน  2562  ถึง  วันที่  28  มิถุนายน  2562  
สั่ง   ณ   วันที่ 24   มิถุนายน  2562 

 
 

                                                  
                                                         (นายนันทวุฒิ   อินทร์งาม) 

                                            รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 



   

 

ที่ อว. 0602.01 (20) / ว   543                                 ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
                                                                                          บ้านค ากลิ้ง หมู่ 10  ต.บ้านจั่น 
                อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 
          4    มิถุนายน    2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน      
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ านวน 1 ฉบับ 
                  2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ   จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในเขตพ้ืนรับผิดชอบของศูนย์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.  
ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

จึ งข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ าน  ห รื อ บุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ กิ จ ก ร รม ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 1 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืน
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ไว้ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้แล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายนันทวุฒิ   อินทร์งาม) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
 
 
 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
โทรศัพท์  0-4234-493     มือถือ 093-328 4141 
โทรสาร  042-292 494 

ส าเนาแจ้งท้าย 

-14- 



 

                                                           ก าหนดการ 

การสมัมนาเครือข่ายบริการการศกึษา มสธ. ในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบของศนูยว์ิทยพฒันา  มสธ. อดุรธานี 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 

ณ โรงไฟฟา้พลงัน้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออุบลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
 

--------------------------------------- 

วนัที ่27 มถินุายน 2562 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสัมมนา ณ ห้องประชุมภูพานค า  โรงไฟฟ้าพลังน้ า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

09.00-09.15 น. พิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดยท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
09.15-12.00 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง  “ภารกิจการให้บริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการ 

   การศึกษา”และรับฟังปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ของเครือข่ายฯ โดย 
   ท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนพานค า  
13.00-16.00 น. การศึกษาดูงาน  โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  
16.00-17.00 น. เข้าท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00-18.00 น. รวมพลกิจกรรมเดินออกก าลังกายตามเส้นทางจุดชมวิวบริเวณสันเขื่อนนมัสการ 

   ขอพรจากพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งฝนและความ
   ร่มเย็น อันเป็นที่เคารพสักการะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
                               และชมพระอาทิตย์ตกเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ 

18.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
19.30-22.00 น. สันทนาการ ร า ร้อง เล่น เต้น ตามประสาเครือข่ายบริการ มสธ.   
   - การประกวดการแต่งกายชิงรางวัล ในหัวข้อ “หล่อ สวย สะท้านเขื่อน”   
     ประเภทการประกวด เป็น ประเภททีม  และ ประเภทเดี่ยว   
 

วนัที ่28 มถินุายน 2562 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
08.00-11.00 น. - ทัศนศึกษา ณ วัดพระพุทธบาทภูพานค า อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 
                           - เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ    1. พักย่อยช่วงเวลา 10.30 น. – 10.45 น.  และ  ช่วงเวลา 14.30 น. – 14.45 น.   
                 2. ก าหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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แบบตอบรบัการเขา้รว่มโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศกึษา  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 
วนัที ่ 27-28  มิถนุายน  2562 

ณ โรงไฟฟา้พลงัน้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออุบลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
 

ชื่อหน่วยงาน
................................................................. ............................................................................................  

ที่ตั้ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

โทรศัพท์.........................................................   โทรสาร........................................................  

ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสุกล ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศัพท ์หรือ 

 มือถอื 

E-mail address 

1     

2     

 

หมายเหต ุ

1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  (ภายในวนัที ่  12 มิถนุายน 2562)  
 โดยทาง E-mail  :  bannasorn129@gmail.com  หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน (E.M.S.) 

2. ติดต่อเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033  หรือ  
มือถือ 093-328-4141 
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รายชื่อแนบท้าย 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
4. ผู้อ านวยการโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย 
5. ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
7. ผู้อ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม 
8. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
10. ผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม 
11.  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพล 
13. ผู้อ านวยการโรงเรยนชุมแพศึกษา 
14. ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
15. ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 
16. ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่ 
17. ผู้อ านวยการโรงเรียนกุมภวาปี 
18. ผู้อ านวยการโรงเรียนสีคิ้ว (ผดุงสวัสดิ์) 
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ที่ อว. 0602.01 (20) / ว   543                                 ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
                                                                                          บ้านค ากลิ้ง หมู่ 10  ต.บ้านจั่น 
                อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 
          4    มิถุนายน    2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ านวน 1 ฉบับ 
                  2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ   จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในเขตพ้ืนรับผิดชอบของศูนย์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.  
ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

จึ งข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ าน  ห รื อ บุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ กิ จ ก ร รม ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 1 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืน
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ไว้ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้แล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายนันทวุฒิ   อินทร์งาม) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
 
 
 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
โทรศัพท์  0-4234-493     มือถือ 093-328 4141 
โทรสาร  042-292 494 
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ส าเนาแจ้งท้าย 

 



 

 

ก าหนดการ 

การสมัมนาเครือข่ายบริการการศกึษา มสธ. ในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบของศนูยว์ิทยพฒันา  มสธ. อดุรธานี 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 

ณ โรงไฟฟา้พลงัน้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออุบลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
 

-------------------------------------- 

วนัที ่27 มถินุายน 2562 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสัมมนา ณ ห้องประชุมภูพานค า  โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

09.00-09.15 น. พิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดยท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
09.15-12.00 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง  “ภารกิจการให้บริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการ 

   การศึกษา”และรับฟังปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ของเครือข่ายฯ โดย 
   ท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนพานค า  
13.00-16.00 น. การศึกษาดูงาน  โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  
16.00-17.00 น. เข้าท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00-18.00 น. รวมพลกิจกรรมเดินออกก าลังกายตามเส้นทางจุดชมวิวบริเวณสันเขื่อนนมัสการ 

   ขอพรจากพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งฝนและความ
   ร่มเย็น อันเป็นที่เคารพสักการะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
                               และชมพระอาทิตย์ตกเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ 

18.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
19.30-22.00 น. สันทนาการ ร า ร้อง เล่น เต้น ตามประสาเครือข่ายบริการ มสธ.   
   - การประกวดการแต่งกายชิงรางวัล ในหัวข้อ “หล่อ สวย สะท้านเขื่อน”   
     ประเภทการประกวด เป็น ประเภททีม  และ ประเภทเดี่ยว   

วนัที ่28 มถินุายน 2562 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
08.00-11.00 น. - ทัศนศึกษา ณ วัดพระพุทธบาทภูพานค า อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 
                           - เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ    1. พักย่อยช่วงเวลา 10.30 น. – 10.45 น.  และ  ช่วงเวลา 14.30 น. – 14.45 น.   
                 2. ก าหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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แบบตอบรบัการเขา้รว่มโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศกึษา  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 
วนัที ่ 27-28  มิถนุายน  2562 

ณ โรงไฟฟา้พลงัน้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออุบลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
 

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ........................................... 

ที่ตั้ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

โทรศัพท์.........................................................   โทรสาร.......................... .............................. 

ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสุกล ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศัพท ์หรือ 

 มือถอื 

E-mail address 

1     

2     

 

หมายเหต ุ

1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  (ภายในวนัที ่  12 มิถนุายน 2562)  
 โดยทาง E-mail  :  bannasorn129@gmail.com  หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน (E.M.S.) 

2. ติดต่อเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033  หรือ  
มือถือ 093-328-4141 
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รายชื่อแนบท้าย 

1. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
2. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น 
3. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
4. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
5. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
6. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
7. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
8. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสกลนคร 
9. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองหนองคาย 
10. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
11. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองอุดรธานี 
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ที่ อว. 0602.01 (20) / ว 543                                  ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
                                                                                          บ้านค ากลิ้ง หมู่ 10  ต.บ้านจั่น 
                อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 
          4    มิถุนายน    2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. 
เรียน ผู้บัญชาการเรือนจ า    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ านวน 1 ฉบับ 
                  2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ   จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในเขตพ้ืนรับผิดชอบของศูนย์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.  
ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

จึ งข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ าน  ห รื อ บุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ กิ จ ก ร รม ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 1 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1. 

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืน
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ไว้ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้แล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายนันทวุฒิ   อินทร์งาม) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
 
 
 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
โทรศัพท์  0-4234-493     มือถือ 093-328 4141 
โทรสาร  042-292 494 

ส าเนาแจ้งท้าย 
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ก าหนดการ 

การสมัมนาเครือข่ายบริการการศกึษา มสธ. ในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบของศนูยว์ิทยพฒันา  มสธ. อดุรธานี 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 

ณ โรงไฟฟา้พลงัน้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออุบลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
 

--------------------------------------- 

วนัที ่27 มถินุายน 2562 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสัมมนา ณ ห้องประชุมภูพานค า  โรงไฟฟ้าพลังน้ า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

09.00-09.15 น. พิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดยท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
09.15-12.00 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง  “ภารกิจการให้บริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการ 

   การศึกษา”และรับฟังปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ของเครือข่ายฯ โดย 
   ท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนพานค า  
13.00-16.00 น. การศึกษาดูงาน  โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  
16.00-17.00 น. เข้าท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00-18.00 น. รวมพลกิจกรรมเดินออกก าลังกายตามเส้นทางจุดชมวิวบริเวณสันเขื่อนนมัสการ 

   ขอพรจากพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งฝนและความ
   ร่มเย็น อันเป็นที่เคารพสักการะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
                               และชมพระอาทิตย์ตกเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ 

18.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
19.30-22.00 น. สันทนาการ ร า ร้อง เล่น เต้น ตามประสาเครือข่ายบริการ มสธ.   
   - การประกวดการแต่งกายชิงรางวัล ในหัวข้อ “หล่อ สวย สะท้านเขื่อน”   
     ประเภทการประกวด เป็น ประเภททีม  และ ประเภทเดี่ยว   
 

วนัที ่28 มถินุายน 2562 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
08.00-11.00 น. - ทัศนศึกษา ณ วัดพระพุทธบาทภูพานค า อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 
                           - เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ    1. พักย่อยช่วงเวลา 10.30 น. – 10.45 น.  และ  ช่วงเวลา 14.30 น. – 14.45 น.   
                 2. ก าหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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แบบตอบรบัการเขา้รว่มโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศกึษา  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 
วนัที ่ 27-28  มิถนุายน  2562 

ณ โรงไฟฟา้พลงัน้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออุบลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
 

ชื่อหน่วยงาน
................................................................................................................................. ............................ 

ที่ตั้ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

โทรศัพท์.........................................................   โทรสาร................................................... ..... 

ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสุกล ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศัพท ์หรือ 

 มือถอื 

E-mail address 

1     

2     

หมายเหต ุ

1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  (ภายในวนัที ่ 12 มถิุนายน 2562)  
 โดยทาง E-mail  :  bannasorn129@gmail.com  หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน (E.M.S.) 

2. ติดต่อเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033  หรือ  
มือถือ 093-328-4141 
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หนังสือแนบท้าย 

1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดสกลนคร 
2. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดขอนแก่น 
3. ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น 
4. ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
5. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอบัวใหญ่ 
6. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 
7. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครราชสีมา 
8. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ 
9. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอภูเขียว 
10. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม 
11. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดอุดรธานี 
12. ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางคลองไผ่ 
13. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
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ที่ อว. 0602.01(20)/601          ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
        บ้านค ากลิ้ง หมู่ 10  ต.บ้านจั่น 
          อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 
      17    มิถุนายน   2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
เรียน ผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการ มสธ. ประจ าปีงบประมาณ 2562   จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย
บริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในเขตพ้ืนรับผิดชอบของศูนย์ฯ  โดยได้เรียนเชิญบุคลากรจาก
หน่วยงานเครือข่ายบริการของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบของ มสธ. ห้องสมุดประชาชน  
ประจ าจังหวัด,  ฝ่ายการศึกษาของเรือนจ าประจ าจังหวัด  จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่จังหวัด กาฬสินธุ์,  
ขอนแก่น,ชัยภูมิ,นครราชสีมา, บึงกาฬ, เลย, มหาสารคาม, สกลนครนคร, หนองคาย, หนองบัวล าภู และ
อุดรธานี รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่าย
บริการ มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   และมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 
รับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา  พร้อมทั้งได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ด้วยการศึกษาดูงานในหน่วยงานภายในจังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้จะจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี 27 และ 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน2562ตามก าหนดการดังแนบ 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์ฯ  จึงขอความ
อนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานของท่าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า ในวันพฤหัสบดี
ที่ 27 มิถุนายน 2562  ระหวา่งเวลา  13.00-16.00 น. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม) 
 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
โทรศัพท์  02-504 8752     มือถือ 093-328 4141 
โทรสาร  042-292 494 
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เอกสารหมายเลข 2 



 

แบบค าขอโครงการบรกิารวิชาการแกส่งัคมเพือ่ขอรบัทนุงบประมาณแผน่ดนิ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ชื่อ โครงการ โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  
ศวน.  มสธ. อุดรธานี 

2. กลุม่งานบริการวชิาการ 
2.1   งานบริการวิชาการแก่สังคมตามกลุ่มพ้ืนที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค) 
2.2 งานบริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.3 งานบริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มการด าเนินงานตามศาสตร์พระราชาและเทิดพระเกียรติ 

3. ยุทธศาสตร์จดัสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เป้าหมายการใหบ้ริการของกระทรวง  :  ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี

มาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

5. เป้าหมายการใหบ้ริการของมหาวิทยาลยั :  เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ
สังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

6. หลักการและเหตุผล 

    ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  ในพ้ืนที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. รับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นให้
หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและทักษะ
ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
เครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  พร้อมรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาในโอกาสต่อไป 

7. วัตถุประสงค์   

7.1 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ   
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

7.2 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริ การของศูนย์ฯ   
ได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และพร้อมรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา 

7.3 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ   
ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการ
การศึกษา มสธ. 
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8. ผลลัพธข์องการด าเนนิโครงการ 

เชงิประมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84  
เชงิคณุภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จาการบริการ ร้อยละ 86 
        ผลลัพธ ์
          8.1 เกิดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 เป็นศูนย์ฯกลางและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพิจารณาแนวทางและปัญหาร่วมกัน 
8.3 เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ บุคลากรของ

หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 
 

9. ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ที่เข้มแข็งเป็นพลัง
ขับเคลื่อนแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
10. ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการข้อที.่. 
 ข้อที่ 3 เป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายและมาตรการประจ าปี 2562 ด้านการให้บริการวิชาการแก่
สังคมและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิง
จากแผนแม่บทการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย) 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ ..  นางบรรณสรณ์  พลเทพ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.

อุดรธานี 
กรณีเป็นสายวิชาการ โปรดระบุด้วยว่ามีภาระงานเขียนชุดเอกสารการสอนหรือไม่ 

 มี   ไม่มี   
12. กลุม่เป้าหมาย  

 กลุ่มเป้าหมาย :   
  ข้าราชกการ /บุคลากรทางการศึกษา   

  
 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย :    50 คน  

  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด   
                             ได้แก่  อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย สกลนคร  บึงกาฬ  ขอนแก่น    
                              กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  ชัยภูมิ  และนครราชสีมา  
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13. ผูท้ี่มสีว่นไดเ้สยี 
13.1 ภาคท้องถิ่น...ชุมชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
13.2  ภาคประชาชน... ประชาชนที่เป็นบุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  

ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  
13.3 ภาคเอกชน…ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจต่างๆ 

          13.4 ภาครัฐ...หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 

14. สถานที่ใหบ้ริการวชิาการ  ณ โรงแรมโฆษะ  จังหวัด ขอนแก่น 
15. ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562–สิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 (ไม่ควรเกิน 1 ปี) 
16. เป้าหมายผลผลติ และตวัชีว้ดั 

 

ผลผลติ / ตวัชี้วดั  
หน่วย 
นับ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิต : สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี 

    / 

ตัวชี้วัด      
เชิงปริมาณ  :  
   1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

 
คน 

    
50 

   2.ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

   84 

 เชิงคุณภาพ :  
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ร้อย
ละ 

   
 

86 

เชิงเวลา :  
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 
ร้อย
ละ 

    
90 
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17. แผนการด าเนนิงาน (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง (3ปี) ยั่งยืน (5ปีขึน้ไป) ให้แนบแผนมาด้วย 

 
 

ผลผลติ / กิจกรรม 

 

หนว่ย 

นบั 

แผนการด าเนนิกจิกรรม 1) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิต : สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี 

    / 

กิจกรรม 1.ดา้นความรู ้ ครั้ง/คน    1/50 

ให้ความรู้  "นโยบายใหม่ของ มสธ. กับภารกจิการให้บริการของหน่วยงาน 
และการสร้างสื่อโฆษณา (หนังสั้น) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  ” 

     

กิจกรรมที ่2: ด้านกระบวนการ       

(เกิดเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ท่ีเข้มแข็ง) 

(เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพิจารณาแนวทางและปัญหาร่วมกัน) 

มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
และ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 

     

กิจกรรมที ่3 : ตดิตามและสรปุผลโครงการ      1 

กิจกรรมที ่4 : จัดท ารายงานผลการด าเนนิโครงการ     1 
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18. รายการงบประมาณ         หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย/รายการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-ม.ีค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-ม.ิย.) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ศวน.  มสธ. อุดรธานี 

    

คา่ตอบแทน (  10,800.- บาท)     
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 1 คน (อัตราxชม.xคน) = (600x6x1)   3,600.-  
2. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ 2 คน (อัตราxชม.xคน) = (600x6x2)   7,200.-  

คา่ใชส้อย (60,380.-)     
3. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีประสานงาน/ด้านพัสดุ วันธรรมดา คนละ 150  

บาท จ านวน 6 วัน  ๆ ละ 3 คน (อัตราXวันXคน)= (150x6x3) 
  2,700.-  

4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีประสานงาน/ด้านพัสดุ วันหยุดราชการ คนละ 
420 บาท จ านวน 2 วัน ๆ 2 คน (อัตราXวันXคน)= (420x2x2) 

  1,680.-  

5. ค่าพาหนะเหมาจ่ายเดินทางของวิทยากร/เจ้าหน้าที ่คนละ 400 บาท 
จ านวน 5 คน ๆ 1 วัน (อัตราXคนXวัน)= (400x5x1) 

  2,000.-  

6. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม 3  มื้อๆ ละ 35 บาท  ส าหรับบุคลากร
เครือข่ายบริการ  50  คน/เจ้าหนา้ที่ 5 คน/  รวม 55 คน  (อัตราxมื้อx
คน) เป็นเงิน  (35X4X55) 

  7,700.-  

7. ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น จ านวน  2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท ส าหรับ
บุคลากรเครือข่ายบริการ  50  คน/เจ้าหน้าที่ 5 คน/  รวม 55 คน  
(อัตราxมื้อxคน) เป็นเงิน  (80X4X55) 

  8,800.-  

8. ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากรและเจ้าหน้าทีว่ันละ 240 บาท จ านวน 5 คน ๆ ละ 
2 วัน  (อัตราxคนxวัน) เป็นเงิน  (240X5X2) 

  2,400  

9. ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 800 บาท จ านวน  5 คน 2 คืน  
(อัตราxคนXคืน) (800x5x2) 

  8,000.-  

10. ค่าที่พักของผู้เข้าอบรม (11 จังหวัด) (500x1x25)   12,500.-  
11. ค่าห้องประชุมสมัมนา จ านวน 1 วัน   2,500.-  
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อฯ (ตามความเหมาะสม)   3,000.-  
13. ค่าเช่ารถ (ตามความเหมาะสม)     3,600.-  
14. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จังหวดัอุดรธานี    2,000.-  
15. ค่าประมวลผลและจัดท ารายงาน (CD/DVD)   1,000.-  
16. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น   2,500.-  

คา่วสัด(ุ10,000.-)     
17. ค่าส าเนาเอกสาร / หนังสือ  / สื่อการจัดฝึกอบรม   5,000.-  
18. ค่าวัสดสุ านักงานและค่าตดิต่อสื่อสาร   5000.-  

รวมทัง้สิน้ (แปดหมืน่หนึง่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสบิบาทถว้น)   81,180.-  
หมายเหต ุ:  .ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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19. แผนการเบกิจ่ายเงิน 

งวดที ่ ภาระงานทีต่้องส่ง จ านวน (บาท) 
   1 1. ประสานงาน/เตรียมการด าเนินโครงการทุกด้าน 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ด าเนินการโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
ศวน. มสธ. อุดรธานี 
 

 
80,180.- 

   2 4. ติดตามและสรุปผลโครงการ 
5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1,000.- 

                               รวมทัง้สิน้   (แปดหมืน่หนึง่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสบิบาทถว้น) 81,180.- 

 

20. เฉพาะกรณโีครงการทีมุ่ง่ตอบสนองด้านการเรยีนการสอนในชดุวชิา / ผลงานวจิยั ใหร้ะบดุว้ยวา่เปน็ชดุ
วชิาใดหรอืผลงานวจิยัเรื่องใด  เชน่ 

รหัสชุดวิชา......................ชื่อชดุวิชา.....................................   และ/หรือ 

ผลงานวิจัยเรื่อง..................................................................... 

 
21. การบรูณาการแผนงาน/โครงการที่เสนอ 
บูรณาการ/ร่วมมือ 

1. บูรณาการแนวดิ่ง : มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานระดับตา่งๆ  ต่อเนื่องและทันสถานการณ ์ 
(มิติวาระ  AGENDA)  

2. บูรณาการแนวนอน : มีเจ้าภาพหลัก  ท างานขา้มหน่วยงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลติ สอดคล้องกัน
และมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มสธ ระดับสาขาวชิา/ส านัก/สถาบัน ………….. 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มสธ ระดับกรมขึ้นไป………………… 

3. บูรณาการภายในหน่วยงาน/บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 
ร่วมกันระดับบุคคลของสาขาวิชา/ส านัก/สถาบนั……… 
ร่วมกันระดับสาขาวิชา/ส านกั/สถาบนั…………………… 

ไม่บูรณาการ/ร่วมมือ 
 
 

22. ผลลัพธเ์มื่อกลุ่มเปา้หมายไดน้ าความรู้ไปใชป้ระโยชนส์่งผลต่อชมุชน สงัคม หรือประเทศอยา่งไร  
 เสริมสร้างสังคมอุดมปัญญา โดยมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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23. ตารางก าหนดการประชมุเชงิปฏบิตัิการ / สัมมนา / อบรม 

 
วนัที ่27 มถินุายน 2562 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสัมมนา ณ ห้องประชุมภูพานค า  โรงไฟฟ้าพลังน้ า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

09.00-09.15 น. พิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดยท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
09.15-12.00 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง  “ภารกิจการให้บริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการ 

   การศึกษา” และรับฟังปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ของเครือข่ายฯ โดย 
   ท่านผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนพานค า  
13.00-16.00 น. การศึกษาดูงาน  โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ชมวีดีทัศน์แนะน าโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
      ณ งานประชาสัมพันธ์  

- ศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า  
                             ณ ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16.00-17.00 น. เข้าท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00-18.00 น. รวมพล กิจกรรมเดินออกก าลังกายตามเส้นทางจุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน นมัสการ 

   ขอพรจากพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งฝนและความ
   ร่มเย็น อันเป็นที่เคารพสักการะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
                                และชมพระอาทิตย์ตกเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ 

18.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
19.30-22.00 น. สันทนาการ ร า ร้อง เล่น เต้น ตามประสาเครือข่ายบริการ มสธ.   
   - การประกวดการแต่งกายชิงรางวัล ในหัวข้อ “หล่อ สวย สะท้านเขื่อน”   
     ประเภทการประกวด เป็น ประเภททีม  และ ประเภทเดี่ยว   
 

วนัที ่28 มถินุายน 2562 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเรือนพานค า 
08.00-11.00 น. - ทัศนศึกษา ณ วัดพระพุทธบาทภูพานค า อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 
12.00 น.  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
******************************* 

 
หมายเหต ุ    1. พักย่อยช่วงเวลา 10.30 น. – 10.45 น.  และ  ช่วงเวลา 14.30 น. – 14.45 น.   
                 2. ก าหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

-33- 



 
24. การรายงานผลการด าเนนิงาน และการใชจ้า่ยเงนิ ใหร้ายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาทีก่อง

แผนงานก าหนด 
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ภาคผนวก ค 
 

เนื้อหาหรอืเอกสารประกอบการบรรยาย 
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โรงไฟฟ้าพลงัน้ าภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เขือ่นอบุลรตัน์ 

 



 
วสิยัทัศน ์

          “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” 
          (INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE) 

 พันธกจิ 

          “มุ่งเน้นนวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้า บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ าและพลังงานหมุนเวียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสมด้วยกระบวนการท างานที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยสร้างคุณค่า
ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

นโยบายการท างาน 

(1)  มีการบริหารจัดการและการก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และค่านิยม SPEED 

(2)  เสริมสร้างสมรรถนะหลักขององค์กรมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าและเกณฑ์รางวัลคุณภาพ   

      แห่งชาต ิ

(3)  บริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(4)  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามค่าควบคุมที่  

     ดีกว่ากฎหมายก าหนด 

(5)  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีสมรรถนะความสามารถสูง และมีความผูกพันต่อองค์กร มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์  

      มองการณ์ไกล และมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 

(6)  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และแบ่งปันองค์ความรู้ 
      สูชุ่มชน 

(7)  มุ่งเน้นงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

(8)  น้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
      เพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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เขือ่นอุบลรตัน ์: ประวตั ิลกัษณะเขื่อน ข้อมลูทางเทคนคิ 

1. ประวตัเิขื่อนอุบลรตัน์  

o เขือ่นอุบลรตัน ์ตั้งอยู่ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดิน
เหนียว เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจากเข่ือนภูมิพล 
เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ าแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สอง
ของประเทศไทยต่อจากเข่ือนภูมิพล สร้างปิดกั้นแม่น้ าพอง ตรงบริเวณท่ีเรียกว่า "พองหนีบ" ต าบลโคก
สูง อ าเภอน้ าพอง (ปัจจุบันเป็นอ าเภออุบลรัตน์) จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 
ประมาณ 50 กิโลเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 โดยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฐานันดรศักดิ์ในขณะนั้น) ไป
ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนอุบล
รัตน์” 

o ความเป็นมาของเขือ่นอุบลรตัน์ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ผู้เชี่ยวชาญจาก  
4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามใต้ โดยความสนับสนุนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
แห่งเอเซียและตะวันออกไกล (ECAFE) ได้ประชุมหารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ าโขงตอนล่างเพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และการป้องกันอุทกภัย ที่ประชุม
ได้ให้ผู้แทนทุกฝ่ายเสนอให้รัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ (United 
Nations) คณะกรรมการฯได้ลงมติว่าใน 4 ประเทศ ที่ร่วมงานกันนี้ จะด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ า
ประเทศละ 2 สาขา ซึ่งส าหรับประเทศไทยเราได้เสนอโครงการน้ าพอง (ปัจจุบันคือ เขื่อนอุบลรัตน์) 
และโครงการน้ าพุง (ปัจจุบันคือเขื่อนน้ าพุง) เป็นสาขาของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 

o ปี พ.ศ. 2502 คณะกรรมการประสานงานการส ารวจลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ได้ด าเนินการส ารวจล าน้ า
สาขาของแม่น้ าโขง อีกหนึ่งปีต่อมาคณะกรรมการประสานงานการส ารวจลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ได้เสนอ
ให้มีการพิจารณาโครงการน้ าพองเป็นอันดับแรก เพราะโครงการนี้จะให้ประโยชน์แก่การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนานัปการ 

o ปี พ.ศ. 2503 องค์การสหประชาชาติ ได้ท าการว่าจ้างบริษัท Rogers International Corporation 
จากสหรัฐอเมริกาให้มาด าเนินการส ารวจเบื้องต้นให้กับโครงการน้ าพอง โดยใช้เงินจากกองทุนพิเศษ
สหประชาชาติ (UN Special Fund) ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้น ารายงานการส ารวจเบื้องต้น
เสนอต่อรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพ่ือขอกู้ยืมเงินมาเป็นค่าก่อสร้างโครงการ รัฐบาล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ลงมติให้ความสนับสนุนโดยผ่านสถาบันเครดิตเพ่ือการบูรณะแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (K.F.W. หรือ Kreditanstall fur Wiederaufbau) 

o ปี  พ.ศ. 2506 การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท Salzgitter 
Industriebau GmbH. แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เพ่ือส ารวจ
รายละเอียดออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแม่น้ าพอง 
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o ปี พ.ศ. 2507 ได้เริ่มก่อสร้างโครงการโดยการกู้เงินจาก สถาบันเครดิตเพ่ือการบูรณะแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (K.F.W.) การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2508 และเริ่มด าเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 

o ปี พ.ศ. 2512 ได้โอนย้ายจากการไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

o วัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนนี้เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย
และการประมง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 และเริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2509 ลักษณะตัวเขื่อนเป็น
เขื่อนหินทิ้ง มีแกนกลางเป็นดินเหนียว สูง 32 เมตร โดยที่สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ 185.00 ม.รทก. 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2523 ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่มาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ือให้สามารถเผชิญกับอุทกภัยขนาดเช่นที่เคย
เกิดขึ้น หรือขนาดใหญ่กว่าที่ เคยเกิดขึ้นได้ งานก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 
2527 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2530 

o  ลกัษณะเขื่อน  

2.1) ตวัเขือ่น ( DAM ) 

ชนิด  :  หินทิ้งแกนดินเหนียว  

ความสูงตัวเขื่อน :   36.10 ม. ( จากท้องน้ าเดิม ) 
ความยาวสันเขื่อน :   885 ม. ( รวมทางระบายน้ าล้น 100 ม. ) 
ความกว้างสันเขื่อน :   6 ม. 
ระดับสันเขื่อน :   +188.10 ม. ( รทก. ) 
ความกว้างฐานเขื่อน :   125 ม. 
ความลาดชันด้านเหนือน้ า :   1:3 และ 1:1.5 

ความลาดชันด้านท้ายน้ า :   1:3 และ 1:1.5 

ปริมาตรของตัวเขื่อน :   694,000 ลบ.ม. 
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ระบบผลติพลงังานไฟฟ้า 

 เครื่องผลิตไฟฟ้า 1 เครื่อง ของโรงไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าส่งมาสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ 
ระดับหนึ่ง เมื่อต้องการเพ่ิมขึ้นก็จะต้องมีเครื่องผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีโรงไฟฟ้า 
หลายแห่ง แต่ละแห่งมีเครื่องผลิตไฟฟ้าหลายเครื่องตามความเหมาะสม มีสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงไปยังแห่ง 
ใช้ไฟฟ้าทุกแห่ง และจะต้องก่อสร้างแหล่งผลิตและระบบส่งไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าซึ่งเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากการขยายตัวของประชากร และการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ มีทั้งระบบ 1 เฟส แรงดัน 220 
โวลต์ ซึ่งใช้ในบ้านอยู่อาศัย และระบบ 3 เฟส แรงดัน 380 โวลต์ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และแรงดัน
ขนาด 69,115,230 และ 500 กิโลโวต์ ส าหรับการส่งจ่ายไฟฟ้าภายในประเทศ 

 เนื่องจากการส่งจ่ายไฟฟ้าจะต้องมีการสูญเสีย ระยะทางไกลมากจะสูญเสียมาก นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่จะน ามาใช้หมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้น จึงมีการสร้างแหล่งผลิต 
ไฟฟ้าในที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ 
- ก าลังผลิต   หมายถึง ความสามารถที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดก าลังผลิต  มีหน่วยเป็น "วัตต์" 
หรือ "กิโลวัตต์ (1,000 วัตต์)" หรือ "เมกะวัตต์  (1,000  กิโลวัตต์)"  
 - พลังงานไฟฟ้า หมายถึง ก าลังผลิตควบคู่กับระยะเวลาที่ท าการผลิตหรือในแง่การใช้ไฟฟ้า ก็หมายถึง ความ
สิ้นเปลืองไฟฟ้าที่ใช้ ซึ่งก็คือ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ควบคู่กับระยะเวลาในการใช้ มีหน่วยเป็น "กิโลวัตต์ชั่วโมง" หรือ 
"หน่วย" หรือ "ยูนิต"  ไฟฟ้าไม่ใช่แหล่งพลังงาน แต่เป็นเพียงพลังงานรูปหนึ่งเท่านั้น แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่
แท้จริงก็คือ พลังที่น ามาใช้ท าให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมุนตลอดเวลาหากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหยุดหมุน การผลิต
ไฟฟ้าจะหยุดไปด้วย 

 ส าหรับพลังที่น ามาใช้เดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือต้นก าลังที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 
ปัจจุบันนี้ ได้แก่ 

- พลังน้ า จากน้ าในอ่างเก็บน้ า หรือน้ าจากล าห้วยที่อยู่สูงๆ  
- พลังความร้อน หรือ พลังไอน้ า ซึ่งได้ความร้อนจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านลิกไนต์ และน้ ามันเตา 
- พลังกังหันแก๊ส ได้ความร้อนจากก๊าซธรรมชาติ หรือน้ ามันมันเตา  
- พลังจากเครื่องยนต์ดีเซล อาศัยน้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง  
- พลังงานธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นพลังงานที่ไม่หมดสิ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 
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หลกัการผลติกระแสไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงัน้ าเขื่อนอุบลรตัน์ 
 การผลิตไฟฟ้าพลังน้ า   คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะพลังงานของน้ าจากพลังงานศักย์  เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า  โดยอาศัยความแตกต่างของระดับน้ าเหนือเขื่อน และท้ายเขื่อน  การเปลี่ยนแปลงสถานะของพลังงาน
น้ าดังกล่าวมีขบวนการและต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้ 
 

พลังงานศักย์ -->  พลังงานจลท์ --> พลังงานกล --> พลังงานไฟฟ้า 

(Potential Energy) -->(Kinetic Energy) --> (Mechanical Energy) --> (Electrical Energy) 

เขื่อน --> ท่อส่งน้ า --> กังหันน้ า --> เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

(Dam) -->(Penstock) -->(Turbine) --> (Generator)  
 

 
 

  การแปรสภาพจากพลังน้ ามาเป็นพลังไฟฟ้า  โดยอาศัยกังหันน้ าและเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าเป็นไปตาม สูตรแสดงความสัมพันธ์ การแปรพลังงานศักย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ดังนี้  

       P = 9.8 kHQ-------------------kW 

เมื่อ  P = ก าลังไฟฟ้า   kW 

      H= ความแตกต่างระดับน้ า  m 

      Q= ปริมาณน้ าผ่านเครื่องกังหัน ลบ.ม.ต่อวินาที 
       k = ประสิทธิภาพ 
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 :: โรงไฟฟา้พลงัน้ าเขือ่นอบุลรตัน์ :: ( UBOLRATANA HYDRO POWER PLANT) 
  

แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กังหันแบบคาปลาน                   3           ตัว 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแกนตั้ง      3           เครื่อง 
 ก าลังผลิตเครื่องละ              8,300           กิโลวัตต์ 

         การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ไม่ใช้วิธีเดินด้วย Automatic การปฏิบัติงานใช้
ระบบ Manual ทั้งหมด ซึ่งจะท าได้จาก Switches ต่างๆ ที่อยู่บน Gage panel ของชั้น Generator floor 
ระบบส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า  ท าการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแรงดันระดับหนึ่ง แล้วส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือปรับ
แรงดันให้สูงขึ้นแล้วส่งเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า เริ่มต้นที่ลานไกไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้วไปสิ้นสุดที่สถานี
ไฟฟ้าแรงสูง โดยมีศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(Northeastern Hydro Power Plant 
control Center) คอยควบคุมการผลิตและส่งไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงจะมี
หม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือลดระดับแรงดันไฟฟ้าแล้วส่งให้ฝ่ายจ าหน่ายส่งบริการประชาชนต่อไปหรืออาจจะส่งให้
โร ง งาน อุ ต ส าห ก รรม  ห รื อ ส่ งต่ อ ไป ยั งส ถ านี ไฟ ฟ้ าแ ร งสู งแ ห่ ง อ่ื น ที่ มี ส าย ส่ ง ไฟ ฟ้ า เชื่ อ ม โย ง
กัน แรงดัน 115,000 โวลต์ เชื่อมโยงระหว่างลานไกไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ กันระบบสายส่งไฟฟ้าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สถานีชุมทาง (Junction) ที่ปากทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ 
 
  
 :: สายสง่ไฟฟ้า :: 
 แหล่งผลิตไฟฟ้ามักจะตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งใช้งานเพ่ือลดการสูญเสียภายในสายส่งไฟฟ้าที่มีระยะ

ทางไกลให้น้อยลง จึงท าการเพ่ิมแรงดันโดยหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของประเทศไทย 
ประกอบด้วยแรงดันระดับต่างๆ คือ ขนาดแรงดัน 69,115,230 กิโลโวลต์และ ขนาดแรงดันสูงพิเศษ 500 กิโล
โวลต์ 
  
 :: สถานไีฟฟ้าแรงสูง :: 
 เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าซึ่งศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้า จึงต้องส่ง

ไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับสูงเมื่อเข้าใกล้แหล่งใช้ไฟฟ้าก็ลดระดับแรงดันลงมาก่อนที่จะส่ง ไปจ่ายให้กับผู้ใช้
ต่อไป การลดแรงดันจากระดับสูงลงไปถึงแรงดันระดับหนึ่งที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) จะน าไปจ่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้านั้นกระท ากันในจุดที่เรียกว่า "สถานีไฟฟ้า แรงสูง" สถานีดังกล่าวจะท า
หน้าที่ควบคุมคุณภาพของไฟฟ้าที่จ่าย และมีหม้อแปลงไฟฟ้าท าหน้าที่ลดแรงดันของไฟฟ้าที่จ่ายออก ซึ่งปกติจะ
ลดลงมาเหลือเพียง 11 หรือ 22 หรือ 33 กิโลโวลต์ แล้วแต่มาตรฐานที่ก าหนด  หม้อแปลงไฟฟ้าที่ประจ าอยู่ตาม
สถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ นั้น มีความสามารถ ในการจ่ายไฟฟ้าที่ปริมาณระดับหนึ่ง โดยเหตุนี้เมื่อมีการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนก็จ าเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้มีพิกัดเพียงพอ 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาพกจิกรรมการด าเนนิงานของโครงการ 
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ภาควชิาการ  
ระดมความคดิเหน็ “การพฒันางานบรกิารการศกึษา มสธ.” 
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การศึกษาดงูาน 
ณ โรงไฟฟา้พลงัน้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขื่อนอบุลรตัน ์ อ าเภออุบลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
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สนัทนาการ ร า ร้อง เล่น เตน้ ตามประสาเครอืขา่ยบริการ มสธ.   
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ภาคผนวก จ 
 

แบบประเมนิโครงการ (แบบสอบถาม) 
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แบบประเมิน 
โครงการสมัมนาเครอืขา่ยบรกิารการศึกษา  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

จดัโดย ศนูยว์ิทยพฒันา มสธ. อดุรธานี 
27-28  มถิุนายน 2562 

--------------------------------------- 
1. ขอ้มลูทัว่ไป    จ านวนคน(ร้อยละ) 

1.1  เพศ     (  ) ชาย           (  ) หญิง 
1.2  อายุ     (  ) 25 ปีหรือต่ ากว่า (  ) 26-30 ป ี  (  ) 31-35 ป ี

 (  ) 36-40 ป ี (  ) 41 ปีข้ึนไป 

2. ความคดิเหน็เกีย่วกบัการสมัมนาในครัง้นี้    (ให้เขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ท่านต้องการตอบ) 

ล า 
ดบั 

ขอ้ค าถาม 
5 

มากทีส่ดุ 
คน(รอ้ยละ) 

4 
มาก 

คน(รอ้ยละ) 

3 
ปานกลาง 

คน(รอ้ยละ) 

2 
นอ้ย 

คน(รอ้ยละ) 

1 
นอ้ยทีส่ดุ 

คน(รอ้ยละ) 
2.1 การเข้าสมัมนาครั้งนี้ช่วยให้ท่านเข้าใจในการด าเนินงานท่ี

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
     

2.2 ท่านได้รับความรู้และประโยชน์จากเข้าสัมมนาครั้งนี ้      
2.3 เห็นควรจดัให้มีโครงการสัมมนาเช่นนี้ทุกป ี      
2.4 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดสัมมนาครั้งนี ้      
2.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีทัศนศกึษา      
2.6 ความเหมาะสมของเวลาในการสัมมนา      
2.7 ความเหมาะสมของอาหารที่จัดให ้      
2.8 ความเหมาะสมของที่พักท่ีจัดให้      
2.9 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการสัมมนา

ในครั้งนี ้
     

       

3. ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะอืน่ๆ  (ถา้ม)ี 

             
             
              
 
 

กรุณาส่งแบบประเมินคืนเจ้าหน้าที่ 
ขอขอบคุณ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายชื่อบคุลากรเครอืข่ายบริการการศกึษาทีเ่ขา้รว่มการสัมมนา 
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