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คํานํา  

 
           รายงานผลการดําเนินโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2557 ดําเนินงานโครงการ ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                             

เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2557  
 

 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดดําเนินโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว และบรรลุตามวัตถุประสงค                         

โดยผูที่เขารวมโครงการฯ ไดมีเปดโลกเรียนรูเรียนรูสารสนเทศอาเซียน ไดอยางกวางขวางและไดทราบขอมูลดานความ

เหมือนและความแตกตางของ “ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples, Lives, Lands,and 

Cultures) ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 

          เมื่อโครงการดังกลาวดําเนินการเสร็จสิ้น ไดประเมินผลของโครงการเพื่อนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดโครงการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รายงานฉบับน้ีจึงไดรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานในโครงการฯดังกลาว เพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

                                                                             กันยายน 2557 
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รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล  
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations หรือ 

ASEAN) กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอต้ังมี 5

ประเทศไดแก อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อสงเสริมความรวมมือและความ

ชวยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ปจจุบันประกอบดวยประเทศภาคี

สมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา กําลัง

รวมตัวกันกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซยีนภายในป 2558 เพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอันจะทําใหมีพลังอํานาจ

ในการตอรองความรวมมือกับองคกรตางๆนอกภูมิภาค 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคที่ใหบริการดานการศึกษา

ตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย ในเขตพื้นที่ใหบริการ 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ ขอนแกน  ชัยภูมิ 

นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวลําภู หนองคาย และบึงกาฬ จึงเห็นความสําคัญในการจัดโครงการ

ดังกลาวข้ึนเพื่อรองรับเขาสูสังคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งถือวาการเตรียมความพรอมดานการศึกษาซึ่งเปนพื้นฐานที่จะ

นําไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศของอาเซียน ในฐานะเปนแหลงเรยีนรูตลอดชีวิต 

จึงเล็งเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมดานการศึกษาใหกับผูใชบริการ โดยการสงเสริมการ

อาน ซึ่งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู โดยเฉพาะผูที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียน จําเปนตองอานหนังสือเพื่อ

การศึกษาหาความรูดานตางๆพรอมรับรูขอมูลขาวสารของการเขาสูสังคมอาเซียนของประเทศไทย พรอมจัดกิจกรรม

แสดงบนเวทีดานวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ใหกับนักศึกษา มสธ.และเยาวชน ในจังหวัดเขตพื้นที่

บริการ พรอมจัดแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกดานไวเปนการถาวร  ณ บริเวณสวนหยอมของศูนย

วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และใชสถานที่แหงน้ีเปนแหลงคนควาหาความรูนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต ซึ่งจะเปน

การสรางภาพลักษณที่ดีแกมหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการใหบริการแกสังคมและชุมชน เพื่อเผยแพรความรู ขอมูล

ขาวสาร เพื่อสรางเจตคติที่ดีและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน 

เยาวชน ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปและชวยขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคมการอานโดยทั่วถึงแหงการเรียนรู และ

บริการวิชาการช้ันนํา รวมทั้งเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรู เผยแพรขอมลูขาวสารสารสนเทศเกีย่วกับอาเซียน 

2. เพื่อสรางเจตคติที่ดีและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชน

และประชาชน  

3. เพื่อใหมกีิจกรรมสรางสรรคเชิงรุกสอดคลองยุคสมัยเพิม่เติม 

4. เพื่อใหสอดรบักับทิศทางการบรหิารยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการเปนศูนยกลางการเรียนรู 
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กลุมเปาหมาย …นักศึกษา มสธ.เยาวชน นักเรียน ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

ปริมาณกลุมเปาหมาย  ...จํานวน 150 คน 

กําหนดการดําเนนิโครงการ  

          วันที่ 5 กันยายน 2557 (เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ครบ 36 ป) 

          ณ ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

ผลการดําเนินโครงการฯ / ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ผลการดําเนินโครงการฯ 

การจัดกจิกรรมครั้งน้ีมีผูรวมกจิกรรมทั้งสิ้น 342 คน ดังน้ี  

- นักศึกษา มสธ. 47 คน  

- นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 15 คน 

- นักเรียน/เยาวชนและครู จํานวน 270 คน  

จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญั, โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัด สพม.20  

และโรงเรียนสงักัด สพฐ.  

- บุคลากรศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 10 คน 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

ผลการประเมินจากแบบประเมิน “โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน” 

การประเมินผลครัง้น้ีรวบรวมแบบประเมินจากผูเขารวมกจิกรรม รวม  180 ชุด 

ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 

1. เพศชาย จํานวน  112 คน  เพศหญงิ จํานวน 68 คน 

2. อายุเฉลี่ย 18 ป 

3. สถานะภาพ เยาวชน/นักเรียน จํานวน  130 คน  นักศึกษา จํานวน 40 คน และครู 10 คน   

4. ทานไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

          จากเว็ปไซต มสธ.อุดรธานี  20 คน จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี  152  คน 

จากรายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี 8 คน 

5. สถานภาพของผูเขารวมโครงการ 

          - นักศึกษา ครู นักเรียน/เยาวชน 

6. อาชีพของผูเขารวมโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          - นักศึกษา/นักเรียน ครู       

จากตารางท่ี 1 ผูเขารวม “โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน”  

- เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 62.22  เพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.78  

- อายุเฉลี่ย 17 ป  
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- เปนเยาวชน/นักเรียนรอยละ 72.22 นักศึกษา 40 คนรอยละ 22.22  ครู 10 คนรอยละ 5.56   

- ดานการไดรับขาวสาร จากจดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี 152  คน รอยละ 84.44  

จากเว็ปไซต มสธ.อุดรธานี 20 คน รอยละ 11.11 และจากรายการวิทยุของ มสธ.อุดรธานี 8 คน รอยละ 4.45 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ีและรูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 180 ชุด ) 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอกระบวนการใหบริการในโครงการ 

 

กระบวนการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

7.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

จํานวน 161 10 9 00 00 

รอยละ 89.44 5.56 5.00 00 00 

 

7.2 การติดตอสื่อสารและการประชาสัมพันธโครงการ

จํานวน 174 6 00 00 00 

รอยละ 96.67 3.33 00 00 00 

 

7.3 ความสะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 163 15 3 00 00 

รอยละ 90.56 8.33 1.12 00 00 

 

7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม 

จํานวน 164 14 2 00 00 

รอยละ 91.11 7.78 1.11 00 00 

 

7.5 การใหบริการของบุคลากรศูนยฯมสธ.อุดรธานี

จํานวน 170 10 00 00 00 

รอยละ 94.44 5.56 00 00 00 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ 

 

กระบวนการจัดโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

8.1 ความนาสนใจของเน้ือหาในโครงการ 

จํานวน 165 13 2 00 00 

รอยละ 91.67 7.22 1.11 00 00 

 

8.2 เอกสารสาระความรูประกอบโครงการ 

จํานวน 134 43 3 00 00 

รอยละ 74.44 23.89 1.67 00 00 

8.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย  

ตอบคําถาม 

จํานวน 152 24 4 00 00 

รอยละ 84.44 13.33 2.22 00 00 

8.4 ความเหมาะสมของสื่ออปุกรณ/ 

เอกสารที่ใชประกอบ 

จํานวน 162 13 5 00 00 

รอยละ 90.00 7.22 2.78 00 00 

 

8.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 

จํานวน 149 21 10 00 00 

รอยละ 82.78 11.66 5.55 00 00 

 

8.6 กิจกรรมครัง้น้ีตรงกับความคาดหวัง 

จํานวน 168 12 00 00 00 

รอยละ 93.33 6.67 00 00 00 
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9.ความรูท่ีมี กอน และ หลัง ของผูเขารวมโครงการ 

 

9.1 ความรูและเน้ือหาสาระท่ีทานม ีกอน รวมกิจกรรม               

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

9.1.1 ความรูเรื่องการศึกษาทางไกล มสธ. 

จํานวน 32 42 74 32 00 

รอยละ 17.78 23.33 41.11 17.78 00  

9.1.2 ความรูเรื่อง  

ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวน 51 69 60 00 00 

รอยละ 28.34 38.33 33.33 00 00 

 

9.1.3 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวน 36 44 80 20 00 

รอยละ 20.00 24.44 44.44 11.11 00 

 

9.1.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน 

จํานวน 39 51 64 26 00 

รอยละ 21.67 28.33 35.56 14.44 00 

9.2 ความรูและเน้ือหาสาระท่ีทานม ี หลัง รวมกิจกรรม                            มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

9.2.1 ความรูเรื่องการศึกษาทางไกล มสธ. 

จํานวน 164 14 2 00 00 

รอยละ 91.11 7.78 1.11 00 00 

9.2.2 ความรูเรื่อง  

ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวน 170 10 00 00 00 

รอยละ 94.44 5.56 00 00 00 

 

9.2.3 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวน 165 13 2 00 00 

รอยละ 91.67 7.22 1.11 00 00 

 

9.2.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน 

จํานวน 134 43 3 00 00 

รอยละ 74.44 23.89 1.67 00 00 

 

 

ดานความพึงพอใจตอโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

10.ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับ 

ไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด 

จํานวน 162 12 6 00 00 

รอยละ 90.00 6.67 3.33 00 00 

 

11. ทานคิดวาควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะน้ีอีกหรือไม  

      ควร เพราะ ทําใหรูจักอาเซียนมากข้ึนจากการใหความรูของวิทยากรจากการบอกเลา จากนิทรรศการสารสนเทศ

อาเซียน ไดรับรูเรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชน โครงการเรียนลวงหนา หลักสูตรสัมฤทธิ

บัตร เปนกิจกรรมดีมากเปดโอกาสเตรียมพรอมในการเปนสูสังคมที่ดีที่กวางข้ึน นอกจากน้ียังไดชมนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทําใหไดรับความรูมากย่ิงข้ึน 
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12. เหตุผลของการเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ี  

1. ตองการทราบขอมูลดานผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน 

2. ตองการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

3. ตองการเปดโลกทัศน รบัความรูดานขอมลูการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

13. สิ่งท่ีคาดหวังของการเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ี 

1. ไดรูจักผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน กอนกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558   

  2. ไดรูจักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตร 

3. ไดรับขอมลูเตรียมพรอมการศึกษาข้ันสงูข้ึนหลังจากจบมธัยมปลาย 

  

14. ความประทับใจในการรวมโครงการคร้ังน้ี....พอใจทุกดาน เชน  

-  ความรูที่ไดรับดีมาก มีสาระประโยชน มีความสุข 

-  วิทยากรมีความสามารถ เจาหนาที่ของ มสธ.แนะนําขอมูลชัดเจน มีความเปนกันเอง  

-  มีความกลาแสดงออกมากข้ึน ไมอายที่จะตอบคําถามของวิทยากร มีเพือ่นใหมเพิ่มข้ึน   

-  มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนใหชมซึง่ไดรบัความสนุกสนาน มีสันทนาการใหผอนคลาย  

 

15. เสนอแนะเพ่ิมเติม.....โครงการดีมากควรจัดทุกป เพื่อใหโอกาสเยาวชนใหรบัความรู  

สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแตละประเด็น ดังน้ี 

รายการ รอยละ 

1. ความพึงพอใจทีม่ีตอกระบวนการใหบริการ 98.58 

2. ความพึงพอใจทีม่ีตอโครงการฯ 97.78 

3. ความรูที่ม ีกอน ฝกอบรม                  50.56 

4. ความรูที่ม ีหลงั ฝกอบรม                  99.02 

6. การนําความรูไปใชประโยชน 96.67 
 

สรุปคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ  (แยกตามหมวดคาใชจาย) 

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

1.1 คาตอบแทน…………………9,000………………บาท 

1.2 คาใชสอย…………………..32,140……………...บาท 

1.3 คาวัสดุ……………………… 8,860………………บาท 

รวมงบประมาณที่ใชจริง…… 50,000………………บาท  

                    ( หาหมื่นบาทถวน ) 
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สรุปผลการดําเนนิโครงการฯ และขอเสนอแนะ 

   

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเรื่องอาเซียนดานผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียนมากข้ึนจากการให

ความรูของวิทยากรจากการบอกเลา ไดรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน จากนิทรรศการสารสนเทศอาเซียน 

ไดเปดโลกทัศน รับรูเรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชน โครงการเรียนลวงหนา หลักสูตร

สัมฤทธิบัตร เปนกิจกรรมดีมากเปดโอกาสเตรียมพรอมในการเปนสูสังคมที่ดีที่กวางข้ึน นอกจากน้ียังไดชมนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทําใหไดรับความรูมากย่ิงข้ึน ความรูที่ไดรับดีมาก มี

สาระประโยชน มีความสุขที่ไดรวมกิจกรรม วิทยากรมีความสามารถ บุคลากรของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

แนะนําขอมูลชัดเจน มีความเปนกันเอง ทําใหมีความกลาแสดงออกมากข้ึน ไมอายที่จะตอบคําถามของวิทยากร มี

เพื่อนใหมเพิ่มข้ึน มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนใหชมซึ่งไดรับความสนุกสนาน มีสันทนาการใหผอน

คลาย  

 

ปญหาและอุปสรรค  

- ไมมี  
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก : 

แบบสรุปรายงานผลการดาํเนินโครงการ 

โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

“ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน” 

(ASEAN: Peoples,Lives,Lands and Cultures) 
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สรุปการดําเนินโครงการ“หองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน” 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

1. ความสําคัญของโครงการ 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations 

หรือ ASEAN) กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอต้ังมี 

5 ประเทศไดแก อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อสงเสริมความรวมมือและความ

ชวยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ปจจุบันประกอบดวยประเทศภาคี

สมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา กําลัง

รวมตัวกันกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซยีนภายในป 2558 เพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอันจะทําใหมีพลังอํานาจ

ในการตอรองความรวมมือกับองคกรตางๆนอกภูมิภาค 

เรื่องราวของประเทศเพื่อนบานและความเขาใจที่ดีตอกันเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องราวของ “ผูคน ชีวิต 

แผนดิน และวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures) เปนการสะทอนถึง ความ

หลากหลายทั้ง กิจกรรมของผูคน สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน  ดวยปจจุบัน

ประเทศไทยมีความต่ืนตัวการรวมตัวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  มีการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานอยางแพรหลายและรวดเร็ว ในทุกสาขาวิชาชีพ แตการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเทศ

เพื่อนบานน้ันกระจัดกระจาย และจํากัดเพียงความรูทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) จนทําใหขาดความรูความเขาใจในดานอื่นๆอยางจํากัด คือ ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ดังน้ันเพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจ 

อยางตอเน่ืองใหประชาชนชาวไทยหรือผูที่สนใจในเรื่องของอาเซียน และประเทศเพื่อนบานทั้ง 10+1 ประเทศ ที่ไมได

จํากัดเพียงเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตรผานตัวหนังสือ หรือวาจะเปนการเผยแพร ผานสื่อในรูปแบบตางๆซึ่งการ

บรรยายและการเลาจากประสบการณจริงเรื่องยังเปนสื่อกลางอีกชนิดหน่ึงที่จะสามารถถายทอดความคิด ทัศนคติ 

และความรูสึก รวมถึงสรางความเขาใจพื้นฐานอันเกี่ยวของกับประเทศเพื่อนบานในมุมที่แตกตางไดเปนอยางดี  

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรู เผยแพรขอมลูขาวสารสารสนเทศเกีย่วกับอาเซียน 

2. เพื่อสรางเจตคติที่ดีและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชน

และประชาชน  

3. เพื่อใหมกีิจกรรมสรางสรรคเชิงรุกสอดคลองยุคสมัยเพิม่เติม 

4. เพื่อใหสอดรบักับทิศทางการบรหิารยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการเปนศูนยกลางการเรียนรู 

3.กลุมเปาหมาย 

1. กลุมเปาหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  

2. ปริมาณกลุมเปาหมาย : 150 คน 
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3. พื้นที่กลุมเปาหมาย : จังหวัดในเขตพื้นที่ใหบริการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดดําเนินกิจกรรม“หองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน”เมื่อวันที่  5 

กันยายน  2557 ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ซึ่งตรงกับวันสถาปนามาหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 36 ป

มีกลุมเปาหมายตามโครงการ 150 คน ผลการดําเนินกิจกรรมมีผูมาเขารวมกิจกรรมเปนจํานวน 342 คน โดยเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรานี 

โรงเรียนดับมัธยมตนและมัธยมปลาย ครู ผูบริหารสถานศึกษา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี               

มีกิจกรรมดังน้ี 

4.1 การแนะแนวระบบการศึกษาทางไกล โครงการเรียนลวงหนา  โดยเน้ือหากลาวถึง การเรียนในระบบ

การศึกษาทางไกลของ มสธ. คุณสมบัติของผูสมัครแตละสาขาวิชา ระยะเวลาการศึกษา คาใชจายแตละภาคการศึกษา 

สถานที่รับสมัคร ชวงระยะเวลาการรับสมัครและลงทะเบียน สถานที่จัดสอบ เปนตน 

4.2 การบรรยายเรื่องอาเซียน โดยเนนถึงความเหมือนและความตางของ “ผูคน ชีวิต แผนดิน และ

วัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures) 

4.3. บอกเลาประสบการณการเดินทางตามเสนทาง ASEAN 

4.4  การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมอเซียน  

          4.5  การจัดแสดงนิทรรศการ 

                - นิทรรศการอาเซียน 

       - นิทรรศการ 120 ปผานฟาประชาธิปก 

       - นิทรรศการการศึกษาทางไกล 

       

5. ผลการดําเนินงาน (ใหเขียนผลการดําเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เน้ือหาวิชาการ/ความรูพรอม

ภาพประกอบท่ีใชในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป) 
 

          5.1  สาระเน้ือหาวิชาการ/ความรู 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน  

ในทางประวัติศาสตร ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนใหญไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก

อินเดียและจีน ซึ่งแตละประเทศตางก็รับเอาวัฒนธรรมจากทั้งสองชาติน้ีเขามาในระดับที่แตกตางกัน เชน ไทยและ

ลาวไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียเปนสวนใหญ สวนเวียดนามไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนเปนสวน

ใหญ โดยรวมกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมวัฒนธรรมหลัก ตามลักษณะที่ต้ัง ซึ่ง

สะทอนวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม ดังน้ี 

1) กลุมวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง (ไทย-ลาว-เขมร-พมา-เวียดนาม)  

ลุมแมนํ้าโขงเปนเปนที่อยูอาศัยของหลายชุมชนที่มีอาณาเขตติดตอกันหลายประเทศนับเปนแหลงอารยธรรมที่สําคัญ

ซึ่งมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยม ทั้งที่มีความคลายคลึงและแตกตาง ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรที่

ใกลเคียงกัน รวมทั้งมีการไปมาหาสู มีการคาขาย และกิจกรรมอื่นๆ รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สงผลให
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วัฒนธรรมของแตละประเทศ มีทั้งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ขณะที่มีความคลายคลึงในบางสวนของ

การดําเนินวิถีชีวิต กลาวไดวาไทย-ลาว-กัมพูชามีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความพองของวัฒนธรรมมากกวาพมา

และเวียดนามซึ่งไดรับอิทธิพลจากจีน ในที่น้ี ขอหยิบยกตัวอยางมรดกรวมทางวัฒนธรรมในภูมิภาคที่เห็นไดชัดเจน 

ไดแก 

- ดานภาษา (ไทย-ลาว-เขมร) ทีม่ีตัวอักษร คําที่มีความหมายคลายคลึงกัน โดยไดรบัอิทธิพลมาจากภาษา

สันสกฤต โดยคนไทย ลาว เขมร สามารถสื่อสารเขาใจกันได อยางไรก็ดี ภาษาเขมรมีความแตกตางจากภาษาเพื่อน

บาน เน่ืองจากไมมเีสียงวรรณยุกต  

- ดานการแสดงรามเกียรต์ิ เปนมรดกรวมทางวัฒนธรรมที่โดดเดนของอาเซียน ตนเคาของเรื่องรามเกียรต์ิ

นาจะมาจากเรื่อง รามายณะ ของอินเดีย ซึ่งเปนนิทานที่แพรหลายอยูทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต ตอมาอารยธรรม

อินเดียไดแพรหลายเขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหเรื่องรามายณะแพรหลายไปทั่วภูมิภาค ได

ปรับเปลี่ยนเน้ือหาใหสอดคลองกบัวัฒนธรรมของประเทศน้ันจนกลายเปนวรรณคดีประจาํชาติไป ดังปรากฏในหลายๆ

ชาติ เชน ลาว พมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลวนมีวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิเปนวรรณคดีประจําชาติทั้งสิ้น  

- ดานนาฏศิลป-ดนตรี การแสดงรําของไทย ลาว เขมรมีความคลายคลึงกัน รวมทั้ง เครื่องดนตรีที่ไดรับ

อิทธิพลซึ่งกันและกัน แตมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศน้ันๆ ทั้งน้ี ดวยสภาพภูมิศาสตร 

และลักษณะการประกอบอาชีพที่เปนเกษตรกรรม สงผลตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในแถบ

ใกลเคียงกัน   

- ดานประเพณีสงกรานต เปนประเพณีปใหมของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา ชนกลุมนอยชาวไตแถบ

เวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย และเปนประเพณีเกาแกซึ่งสืบ

ทอดมาแตโบราณคูมากับประเพณีตรษุ จึงมีการเรียกรวมกันวา ประเพณีตรุษสงกรานต หมายถึงประเพณีสงทายปเกา 

และตอนรับปใหม คําวา "ตรุษ” เปนภาษาทมิฬ แปลวา "การสิ้นป”  

พิธีสงกรานต เปนพิธีกรรมที่เกิดข้ึนในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบานใกลเรือนเคียง แตปจจุบันได

เปลี่ยนไปสูสังคมในวงกวาง และมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเช่ือไป ในความเช่ือด้ังเดิมใชสัญลักษณเปน

องคประกอบหลักในพิธี ไดแก การใชนํ้าเย็น ใชนํ้ารดใหแกกันเพื่อความชุมช่ืน มีการขอพรจากผูใหญ การรําลึกและ

กตัญูตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ ในชีวิตสมัยใหมของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบานในเทศกาลสงกรานต นับวัน

สงกรานตเปนวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงนํ้าพระที่นําสิริมงคล เพื่อใหเปนการเริ่มตนปใหมที่มีความสุข 

  2) กลุมวัฒนธรรม มาเลเซีย-อินโดนีเซีย-บรูไน ดารุสซาลาม-สิงคโปร   

เปนกลุมประเทศที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม แตก็มีประชาชนสวนหน่ึงนับถือศาสนาพุทธ 

คริสต และฮินดูดวยสัดสวนที่แตกตางกันไป ดังน้ัน วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดง จะมีความคลายคลึงกัน 

ในขณะที่สิงคโปรเปนสังคมผสมผสานระหวางจีน-มาเลย-อินเดีย ดังน้ัน จึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรม ตัวอยาง

ของมรดกวัฒนธรรมรวมในกลุมน้ี ไดแก 

- การใชภาษามาเลย (หรือมลายู) ในชุมชนภาคใตของไทย และภาษามาเลย ยังสามารถสื่อสารเขาใจไดกับ

ภาษาอินโดนีเซีย มาตรฐานอยางเปนทางการของภาษามลายูน้ัน มีการตกลงรวมกันระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
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บรูไน วาใชบาฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เปนมาตรฐาน อันเปนภาษาของหมูเกาะรีเยา ซึง่ถือวาเปนตนกําเนิดของ

ภาษามลายูมาชานาน  

- การแตงกาย ชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะแตงกายคลายคลึงกัน เชน กลุมคนภาคใตตอนลาง ประชาชน

ชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย  

- การแสดง หนังตะลุงหรือ Wayang ซึ่งหมายถึง ศิลปะการเชิดหนังหรือหุนเปนสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมรวม

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน ไทย อินโดนีเซีย หนังตะลุงมีตนกําเนิดมาจากเกาะชวา อินโดนีเซีย แลว

แพรหลายไปที่อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย ตลอดหลายรอยป ที่ผานมาหนังตะลุงไดรบั

ความนิยมในราชสํานักชวาบาหลี และรวมถึงชาวบานทั่วไป หนังตะลุงจากทุกที่จะตางกันดวยขนาดรูปรางและ

รูปแบบ แตจะมีความเหมือนกันคือจะทําจากหนังวัวและมีคันชัก และเลนประกอบดนตรีเครื่องทองเหลือง   เชน ฆอง 

- ขณะที่สิงคโปรมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ อีกทั้งสวนใหญยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิม ทําให 

สิงคโปรมีวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งทางดานอาหาร การแตงกาย ตลอดจนการเซนไหววิญญาณบรรพบรุุษ และความ

เช่ือในเรื่องเทพเจาที่แตกตางกันไป ชาวจีนสวนมากบูชาเจาแมกวนอิม กวนอูเทพเจาแหงความยุติธรรม รวมถึงเทพ

เจาจีนองคอื่นๆขณะที่ชาวฮินดูบูชาเทพเจาแหงดวงอาทิตย เปนตน  

         3) กลุมวัฒนธรรม ฟลิปปนส  

         ถึงแมวา ภูมิประเทศของอินโดนีเซียและฟลิปปนส จะมีความคลายคลึงกันแตวัฒนธรรมของฟลปิปนสเปนการ

ผสมผสานกันระหวางตะวันตกและตะวันออก ทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะวัฒนธรรมฟลปิปนสที่ไดรับอทิธิพลจากสเปน ซึง่

เปนเจาอาณานิคมมาเปนระยะเวลานาน ในขณะเดียวกันก็ไดผสานวัฒนธรรมพื้นเมอืง ตัวอยางของมรดกวัฒนธรรม

กลุมน้ี 

 - ดานภาษา มีการใชภาษามากกวา ๑๗๐ ภาษา โดยสวนมากเกือบทั้งหมดน้ันเปนตระกูลภาษายอยมาลา

โย-โปลินีเซียนตะวันตก สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่ใชกันมากในประเทศฟลิปปนสมีทั้งหมด ๘ ภาษา ไดแก ภาษา

สเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแตจิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด ภาษาปญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ  

- ดานการแสดง นาฏศิลปดนตรี สเปนเปนชาติตะวันตกชาติหน่ึงที่มายึดครองดินแดนในเอเชียเปนระยะเวลา

ยาวนาน โดยเฉพาะประเทศฟลิปปนส และสเปนพยายามสรางฟลิปปนส ซึ่งมีชาวพื้นเมืองเดิมเปนชาวเกาะที่นับถือ

ศาสนาอิสลามใหเปนตัวแทนของสเปนในภูมิภาคตะวันออก ดวยเหตุน้ีสเปนจึงนําเอาประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจน

ศาสนาเขามาครอบคลุมชาวพื้นเมือง ศิลปะการแสดงตามแบบฉบับของสเปนจึงปรากฏข้ึนในดินแดนของประเทศ

ฟลิปปนสและเมื่อชาวพื้นเมืองฟลิปปนสไดมีการติดตอกับชาวพื้นเมืองมลายูซึ่งนับถือศาสนาอิสลามดวยกัน จึงทําให

นาฏศิลปไดแพรขยายเขามาในดินแดนมลายูดวย  

- ดานการแตงกาย ชุดแตงกายประจําชาติของฟลิปปนส ชายสวมเสื้อที่เรียกวา บารอง หญิงแตงชุดกระโปรง

ยาว สวมเสื้อแขนสั้นจับจีบ แลวยกต้ังข้ึนเหนือไหลคลายปกผีเสื้อ เรียกวาชุดบาลินตาวัก ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก

ตะวันตก  

- ดานประเพณี ฟลิปปนสไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากสเปนและเม็กซิโก จะเห็นไดจากความเช่ือในศาสนา

คาธอลิกงานประเพณีทางศาสนาในทุกป ฟลิปปนสจะมีงานรื่นเริง เรียกวา Barrio Fiesta เปนการฉลองนักบุญของ



- 16 - 

 

เมือง หมูบานและเขตการปกครองตางๆ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การเดินขบวนในเมืองฉลองนักบุญ การจุดพลุ

ไฟ การประกวดความงาม และการเตนรํา รวมทั้งมีการตีไก  

5.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปผลการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ 

 

ตัวชี้วัด 

 

หนวยนับ 

รวมทั้งส้ิน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ผลผลิต (Output) 

1.เชิงปริมาณ :จํานวนผูเขารับบริการ 

 

คน 

 

150 

 

342 

2.เชิงคุณภาพ :รอยละความพงึพอใจของผูเขารบัรกิารในกระบวนการ

ใหบรกิาร 

 

รอยละ 

 

86.00 

 

98.58 

3.เชิงเวลา :รอยละของโครงการ/กจิกรรมแลวเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 100 

4.เชิงตนทุน บาท 50,000.- 50,000.- 

ผลลัพธ (Outcome) 

1.เชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารบับริการนําความรูไปใชประโยชน 

 

รอยละ 

 

84.00 

 

96.67 

2.เชิงคุณภาพ :รอยละความพงึพอใจของผูเขารบับริการโครงการ รอยละ 86.00 97.78 
 

6. ผูรับบริการ/หนวยงาน ไดรับความรู/ประโยชน ดังน้ี 

ผูเขารวมโครงการหองสมุดแหลงเรยีนรูสารสนเทศอาเซียน ไดรับประโยชนมาก คือ ไดรับความรูอาเซียนดาน

ความเหมือนและความตางของ “ผูคน ชีวิต แผนดิน และวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples, Lives, 

Lands, and Cultures) เพิ่มมากข้ึนจากคําบอกเลาประสบการณการเดินทางตามเสนทาง ASEAN  การจัดแสดง

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียน มีความสัมพันธกับหนวยงานในพื้นที่

ใหบริการ เปนการสรางภาพลักษณที่ดี   

 

7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผูรับบริการ 

ผูเขารวมโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน ไดรับความรูเรื่องอาเซียนดานผูคน ชีวิต แผนดิน

และวัฒนธรรมอาเซียนมากข้ึนจากการใหความรูของวิทยากรจากการบอกเลา ไดรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม

อาเซียน จากนิทรรศการสารสนเทศอาเซยีน ไดเปดโลกทัศน รับรูเรื่องระบบการศึกษามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

เชน โครงการเรียนลวงหนา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เปนกิจกรรมดีมากเปดโอกาสเตรียมพรอมในการเปนสูสังคมที่ดีที่

กวางข้ึน นอกจากน้ียังไดชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทําใหไดรับ

ความรูมากย่ิงข้ึน ความรูที่ไดรับดีมาก มีสาระประโยชน มีความสุขที่ไดรวมกิจกรรม วิทยากรมีความสามารถ บุคลากร

ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แนะนําขอมูลชัดเจน มีความเปนกันเอง ทําใหมีความกลาแสดงออกมากข้ึน ไมอาย

ที่จะตอบคําถามของวิทยากร มีเพื่อนใหมเพิ่มข้ึน มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนใหชมซึ่งไดรับความ

สนุกสนาน มีสันทนาการใหผอนคลาย 
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8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา   

8.1  ชุดวิชา (80308) ชุดวิชาความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ 

8.2  ชุดวิชา (82318) สังคมโลก 

8.3  ชุดวิชา (82423) การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย 
 

9. การจัดทําโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน เปนการใหความรูเรื่องอาเซียนดานผูคน ชีวิต 

แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพฒันา/

ปรับปรงุ/บรูณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลกัสูตรและ/หรือการวิจัยดังน้ี 
 

ช่ือเร่ือง 

การใหบริการ

วิชาการ 

ผลงานที่นําไปพัฒนา/

ปรับปรุง/บูรณาการ 

การเรียนการสอน/การวิจัย 

 

หลักฐาน 

1. โครงการ

หองสมุดแหลง

เรียนรูสารสนเทศ

อาเซียน  

1.1 สอดคลองกับชดุวิชา 

ความสัมพันธระหวางไทย

กับตางประเทศ  (80308) 

1.1.1 สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี 11 : ความสัมพันธระหวางไทยกับ

กลุมประเทศตะวันออกเฉยีงใต  

1.2 สอดคลองกับชดุวิชา  

การเมืองระหวางประเทศ

ในเอเชีย (82423) 

1.2.1 สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี 3  : การรวมกลุมประเทศในเอเชีย 

1.2.1 สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี 4 : การเมืองระหวางประเทศของ

สิงคโปร    

1.2.3 สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี 5 : การเมืองระหวางประเทศของพมา 

มาเลเซีย และบรูไน    

1.2.1 สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี 6 : การเมืองระหวางประเทศของกลุม

ประเทศอินโดจีน 

1.2.1 สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี 7 : การเมืองระหวางประเทศของ

ฟลิปปนส  

1.2.1 สนับสนุนเน้ือหาหนวยท่ี 8 : การเมืองระหวางประเทศของ

อินโดนีเซีย 
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ภาพประกอบโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 
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ภาคผนวก ข   

บันทึกขอความและคําสั่งที่เก่ียวของกับการดาํเนินงาน 

โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

“ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน” 

(ASEAN: Peoples,Lives,Lands and Cultures) 
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โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

1. ชื่อโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  

3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางพรรษชล แข็งขัน งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยวิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  

4. หลักการและเหตุผล 

 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations หรือ ASEAN) กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดย

สมาชิกผูกอต้ังมี 5ประเทศไดแก อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อสงเสริมความ

รวมมือและความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร สงเสริมสันติภาพและความ

มั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ปจจุบัน

ประกอบดวยประเทศภาคีสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม 

ลาว พมา และกัมพูชา กําลังรวมตัวกันกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 เพื่อความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันอันจะทําใหมีพลังอํานาจในการตอรองความรวมมือกับองคกรตางๆนอกภูมิภาค 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคที่ใหบริการดานการศึกษา

ตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย ในเขตพื้นที่ใหบริการ 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ ขอนแกน  ชัยภูมิ 

นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวลําภู หนองคาย และบึงกาฬ จึงเห็นความสําคัญในการจัดโครงการ

ดังกลาวข้ึนเพื่อรองรับเขาสูสังคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งถือวาการเตรียมความพรอมดานการศึกษาซึ่งเปนพื้นฐานที่จะ

นําไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศของอาเซียน ในฐานะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

จึงเล็งเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมดานการศึกษาใหกับผูใชบริการ โดยการสงเสริมการ

อาน ซึ่งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู โดยเฉพาะผูที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียน จําเปนตองอานหนังสือเพื่อ

การศึกษาหาความรูดานตางๆพรอมรับรูขอมูลขาวสารของการเขาสูสังคมอาเซียนของประเทศไทย พรอมจัดกิจกรรม

แสดงบนเวทีดานวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ใหกับนักศึกษา มสธ.และเยาวชน ในจังหวัดเขตพื้นที่

บริการ พรอมจัดแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกดานไวเปนการถาวร  ณ บริเวณสวนหยอมของศูนย

วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และใชสถานที่แหงน้ีเปนแหลงคนควาหาความรูนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต ซึ่งจะเปน

การสรางภาพลักษณที่ดีแกมหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการใหบริการแกสังคมและชุมชน เพื่อเผยแพรความรู ขอมูล

ขาวสาร เพื่อสรางเจตคติที่ดีและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. บุคลากร นักเรียน 

เยาวชน ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปและชวยขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคมการอานโดยทั่วถึงแหงการเรียนรู และ

บริการวิชาการช้ันนํา รวมทั้งเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
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5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเปนแหลงเรียนรู เผยแพรขอมลูขาวสารสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน 

5.2 เพื่อสรางเจตคติที่ดีและเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชน

และประชาชน  

5.3 เพื่อใหมีกจิกรรมสรางสรรคเชิงรุกสอดคลองยุคสมยัเพิม่เติม 

5.4 เพื่อใหสอดรบักับทิศทางการบริหารยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการเปนศูนยกลางการเรียนรู 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 นักศึกษา มสธ. นักเรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพืน้ที่ใหบริการ รูจักมหาวิทยาลัยฯเพิม่ข้ึน 

6.2 มีเครือขายศูนยสารสนเทศอาเซียนในสถานศึกษาในระดับทองถ่ินเพิ่มข้ึน 

6.2 เพื่อประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลยั 

7.กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี /สถานท่ีดําเนินการ 

7.1 กลุมเปาหมาย - นักศึกษา มสธ.นักเรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการ 150 คน ในเขต 

พื้นที่ใหบริการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 11  จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู เลย ชัยภูมิ 

นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร และบึงกาฬ  

7.2 สถานที่ดําเนินการ  - ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 5 กันยายน 2557 

9. เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธของโครงการประจําปงบประมาณ 2557 และประมาณการลวงหนา 2558-2560 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

ปงบประมาณ 

 2557 

ประมาณการลวงหนา 

2558 2559 2560 

ผลผลิต โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศ

อาเซียน 

     

ตัวช้ีวัด :เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 

คน 

 

150 

   

2.ตัวช้ีวัด : คุณภาพ 

- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม 

- ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับอาเซียน 

 

รอยละ 

รอยละ 

 

86 

86 

 

90 

90 

 

90 

90 

 

90 

90 

- ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 84 90 90 90 

ตัวช้ีวัด :เชิงเวลา 

- รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด 

 

รอยละ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

4.ตัวช้ีวัด : ตนทุน 

- คาใชจายตามงบประมาณ 

 

รอยละ 

 

50,000.- 

 

50,000.- 

 

50,000.- 

 

50,000.- 

 



- 31 - 

 

10. กิจกรรมและเปาหมายแผนดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 

กิจกรรม 

 

หนวย

นับ 

 

รวม 

คาเปาหมายป 2557  

งบ 

บคุลากร 

 

งบ 

ดําเนินงาน 

 

งบ 

ลง 

ทุน 

 

งบ 

อุด 

หนุน 

 

งบ 

ราย 

จาย 

อื่น 

 

รวม 

ทั้งสิ้น 

ไตรมาส 

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

ต.ค.-

ธ.ค. 

ม.ค.- 

มี.ค. 

เม.ย.- 

มิ.ย. 

ก.ค.- 

ก.ย. 

ผลผลิต: 

โครงการสงเสริม

การเรียนรูสู

อาเซียน 

            

กิจกรรม  

1. บรรยาย/ให

ความรู 

ครั้ง/

คน 

    1/150  50,000.-    50,000

.- 

1.1. เลาเรื่อง

อาเซียนและ

เตรียมพรอมสู

ประชาคม

อาเซียน 2558  

            

1.2 การแสดง

วัฒนธรรม 10 

ประเทศอาเซียน  

            

กิจกรรม 2. 

จัดทําแหลง

เรียนรูอาเซียน 

            

2.1 การจัดทํา

นิทรรศการ 

“สารสนเทศ

อาเซียน” 

            

กิจกรรม 3. 

ติดตามและ

สรุปผล

โครงการ  

ครั้ง     1       

กิจกรรม 4. 

จัดทํารายงาน

ผลการดําเนิน

โครงการ 

ครั้ง     1       
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11. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 

งบรายจาย 

แหลงเงินงบประมาณ    (หนวย : บาท) 

เงินรายได เงินคง

คลัง 

เงิน 

กองทุน 

หนวยบริการ

รูปแบบพิเศษ 

รวม 

ผลผลิต ผูเขารวมกิจกรรมโครงการ 150 คน      

1.  งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน (10,800 บาท) 

1.คาวิทยากรภายนอก 1 คน 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 

บาท (1x3x600)  

3.คาตอบแทนทุนการศึกษาสําหรบัการแสดงวัฒนธรรม

อาเซียน 3 ทุนๆละ 9,000 บาท  

 

 

1,800.- 

9,000.- 

    

1.2 คาใชสอย  (26,700 บาท) 

1.คาอาหารและเครือ่งด่ืมผูรวมโครงการ วิทยากรและ

เจาหนาที่ศูนยฯ (อัตราXคนXวัน) = (100x160x1) 

2.คาพาหนะเหมาจายวิทยากรภายนอก ไป-กลับ (อัตราX

คนXวัน) = (1,200x1x1) 

 

25,500.- 

1,200.- 

    

1.3 คาวัสดุ (12,500 บาท) 

1.ไวนิลนิทรรศการ “สารสนเทศอาเซียน” 
2.คาวัสดุในการจัดแหลงการเรียนรูอาเซียน  

3.คาตกแตงเวที  

 

12,500.- 

 

    

                 รวมท้ังสิ้น ( หาหมื่นบาทถวน ) 50,000.- - - - 50,000.- 
  หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

12. ความเชื่อมโยงการพัฒนา มสธ.  

 12.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มสธ. ฉบับปรบัปรุง 2554 - 2558 

ระบปุระเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคที่เกี่ยวของ  :  

พันธกิจที ่2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู 

สังคมแหงการเรียนรูและสังคมฐานความรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4. การพฒันาคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสงัคม และมุง 

ขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 

4.1 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และพฒันาทรพัยากรมนุษยและพัฒนาทรัพยากร 

มนุษยใหมีคุณภาพ สามารถตอบสนองตอการพฒันาประเทศอยางย่ังยืน 

  4.2 เพื่อบรกิารวิชาการวิชาชีพแกสงัคม เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู  
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 12.2 นโยบาย / แนวทางการพัฒนา มสธ. ประจําป 2557 

ระบุนโยบาย / แนวทางที่เกี่ยวของ  : 

2.2 ดานบริการวิชาการแกสังคม: มีนโยบาย /แนวทางการพฒันา ดังน้ี 

     2.2.2 รวมมือกับสถานฝกอบรมเฉพาะทางของภาครัฐ/เอกชน พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรฝกอบรมทีเ่นนพัฒนาทักษะดานวิชาชีพและการดารงชีวิตอยางตอเน่ือง 

      2.2.3 ยกระดับแหลงเรียนรูของ มสธ. ใหเปนแหลงที่พึง่ของประชาชนและสังคม ภายใต 

การมสีวนรวมของทองถ่ิน ชุมชนและสังคม 

              12.3 เปาหมาย (ตัวช้ีวัด) ในระดับมหาวิทยาลยั (แผนพัฒนา มสธ. 54-58 / แผนปฏิบัติราชการประจําป 

57) 

ระบเุปาหมาย(ตัวช้ีวัด) ที่เกี่ยวของ  : 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  

ขอ 4.2-2 จํานวนผูรับบรกิาร 

   ขอ 4.2-4 รอยละของงานบริการวิชาการที่แลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

 

13. ปจจัย / ความเสี่ยงท่ีอาจสงผลใหโครงการไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 

 13.1 อาจมีผูเขารวมโครงการเกินเปาหมาย เน่ืองจากกลุมเปาหมายที่เปนเครอืขายของศูนยมีจํานวนมาก 

 

14. แนวทางการควบคุม 

14.1 มีการประสานงาน วางแผนการจัดกจิกรรมอยางเปนระบบเพื่อเตรียมรับมือกบักลุมเปาหมายที่เกิน

จํานวน  
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กําหนดการ โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

 กิจกรรมเน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 36 ป  วันศุกรท่ี 5 กันยายน 2557  

ณ หองประชุมศักดิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

บานคํากลิ้ง หมู 10 ตําบลบานจ่ัน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

 

เวลา กิจกรรม 

08.00-09.00 น. ทําบุญถวายสังฆทานเน่ืองในวันสถาปนา มสธ.ครบ 36 ป  

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/แนะนํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

 

ตลอดท้ังวัน  

- นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน 

- นิทรรศการ 120 ปผานฟาประชาธิปก 

- นิทรรศการการศึกษาทางไกล 

- ถายภาพที่ระลึกมุมประทับใจ (รับภาพฟรี )   

- ตอบปญหาควารางวัล  

09.30-10.00 น. พิธีเปด  โดยผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  

 

10.00-12.00 น. 

 บรรยายใหความรู “ผูคน ชีวิต แผนดิน และวัฒนธรรมอาเซียน”  

      (ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures)  

 บอกเลาประสบการณการเดินทางตามเสนทาง ASEAN 

      โดย ดร.มาลินี กลางประพันธ และคุณนันทิยา รอบรู   

 

 

13.00-16.00 น. 

         

 การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

     โดย หนวยงาน/สถาบันเครือขายความรวมมือทางการศึกษา  

- สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี   

- โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา 

มอบเกียรติบัตร ปดกิจกรรม  

 

10.30-10.45/14.30-14.45 น. อาหารวาง 12.00-13.00 อาหารกลางวัน  

กําหนดการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ค 

เน้ือหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

“ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน” 

(ASEAN: Peoples,Lives,Lands and Cultures) 
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เครื่องหมายอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตหรือ อาเซียน ไดรับการจัดต้ังข้ึน

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย ในกระทรวงการตางประเทศ 

กรุงเทพมหานคร โดยมปีระเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ 

คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิปนส สิงคโปร และไทย 

ตอมา บรูไน ดารุสซาลามไดเขารวมเปนสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามไดเขารวมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 

2538 ลาวและพมา เขารวมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ภูมิภาคอาเซียน

น้ัน ประกอบดวยประชากรประมาณ 567 ลานคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ลานตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติประมาณ 1,100 พันลานดอลลาร และรายไดโดยรวมจากการคาประมาณ 1.4 ลานลานดอลลาร (สถิติในป 

2550) 
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ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2009/04/12390200461239020254l.jpg 

โดยมีเปาหมายที่จะสรางความสมานฉันท ความไวเน้ือเช่ือใจ และความรวมมือระหวางกัน เพื่อใหภูมิภาคแหงน้ีมี

เสถียรภาพและสันติภาพ ในปจจบุันอาเซียนมสีมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 10 ประเทศ ขยายความรวมมือในทุกสาขาทีส่ําคัญ 

และไดรับการยอมรบัวาเปนกลุมทางการเมืองและเศรษฐกจิที่มีบทบาทสําคัญเพิ่มข้ึนในเวทรีะหวางประเทศ 

 
ที่มาภาพ : http://www.mfa.go.th/asean/ 

ขณะน้ีอาเซียนกําลังพฒันาจากกลุมความรวมมอืใหเปนประชาคมอาเซียนภายในพุทธศักราช 2558 ซึ่งจะ

ประกอบดวย 3 เสา คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม

สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

             - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC) 

อาเซียนจะเปนกลไกสําคัญที่ทําใหประเทศสมาชิกมีความพรอมในการรวมมือปองกันและจัดการกับความขัดแยง

ระหวางกันมากข้ึนโดยเฉพาะภัยขามชาติในรูปแบบตางๆ รวมทั้งจะจัดต้ังกลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อสงเสริมแนวคิด

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

            - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 

อาเซียนกําลังเรงรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสรางเขตการคาเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน เพื่อพฒันาอาเซียน 

ซึ่งมปีระชากรกวา 567 ลานคน และมทีรพัยากรอุดมสมบรูณใหเปนตลาดและฐานการผลิตที่เปนหน่ึงเดียวภายในป 

2558 ซึ่งจะทําใหอาเซียนนาสนใจและมอีํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ 
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           - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 

อาเซียนกําลังมุงพฒันาความรวมมอืในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมทัง้มีเปาหมายใหประชาชนในภูมิภาค รูจักและเขาใจกันมากข้ึน มีความรูสึกเปน

สวนหน่ึงของประชาคมอาเซียนน้ี  นอกจากน้ี อาเซียนยังไดรวมมือรวมใจกันจัดการกับปญหาสงัคมและภัยคุกคาม

อื่นๆ ที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันและเกินกวาทีจ่ะควบคุม ดูแลไดเพียงลําพัง เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาภัยพิบัติ ปญหา

โรคระบาด เปนตน 
 

 
 

 

บรูไน ดารสซาลามุ  

(BRUNEI DARUSSALAM) 

เมืองหลวง           บันดารเสรีเบกาวันวัน

ชาติ             23 กุมภาพันธ 

สกุลเงิน            ดอลลารบรูไน 

วันเขารวมอาเซียน     7 มกราคม 2527 

 

 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  

(KINGDOM OF CAMBODIA) 

เมืองหลวง          กรุงพนมเปญ 

วันชาติ               9 พฤศจิกายน 

สกุลเงิน              เรียล 

วันเขารวมอาเซียน 9 เมษายน 2542 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา  

(KINGDOM OF CAMBODIA) 

เมืองหลวง          กรุงพนมเปญ 

วันชาติ               9 พฤศจิกายน 

สกุลเงิน              เรียล 

วันเขารวมอาเซียน 9 เมษายน 2542 

 
 

 
 

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

(REPUBLIC OF INDONESIA) 

เมืองหลวง         กรุงจาการตา 

วันชาติ             17 สิงหาคม 

สกุลเงิน            รูเปยห 

วันเขารวมอาเซียน     8 สิงหาคม 2510 

 

 
 

 

         
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(LAO PEPLE’ S DEMOCRATIC REPUBLIC) 

เมืองหลวง           นครหลวงเวียงจันทน 

วันชาติ               2 ธันวาคม 

สกุลเงิน              กีบ 

วันเขารวมอาเซียน 23 กรกฎาคม 2540 
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        มาเลเซีย 

(MALASIA) 

เมืองหลวง           กรุงกัวลาลัมเปอร 

วันชาติ               31 สิงหาคม 

สกุลเงิน              ริงกิต 

วันเขารวมอาเซียน  8 สิงหาคม 2510 

 

 

 
 

          สหภาพพมา 

(THE UNION OF MYANMAR) 

เมืองหลวง           เมืองเนปดอ 

วันชาติ               4 มกราคม 

สกุลเงิน              จั๊ด 

วันเขารวมอาเซียน  23 กรกฎาคม 2540 

 

 

 

  สาธารณรัฐฟลปิปนส  

(REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) 

เมืองหลวง            กรุงมะนิลา 

วันชาติ                12 มิถุนายน 

สกุลเงิน               เปโซ 

วันเขารวมอาเซียน  8 สิงหาคม 2510 
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สาธารณรัฐสิงคโปร 

(REPUBLIC OF SINGAPORE) 

เมืองหลวง           สิงคโปร 

วันชาติ               9 สิงหาคม 

สกุลเงิน              ดอลลารสงิคโปร 

วันเขารวมอาเซียน  8 สิงหาคม 2510 
 

 
 

ราชอาณาจักรไทย  

(KINGDOM OF THAILAND) 

เมืองหลวง            กรุงเทพมหานคร 

วันชาติ                 5 ธันวาคม 

สกุลเงิน                บาท 

วันเขารวมอาเซียน   8 สิงหาคม 2510 

 

 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) 

เมืองหลวง           กรุงฮานอน 

วันชาติ               2 กันยายน 

สกุลเงิน              ดง 

วันเขารวมอาเซียน  28 กรกฎาคม 2538 

 

บรรณานุกรม 

"สูประชาคมอาเซียน" สืบคนจาก http://www.mfa.go.th/asean/, เม่ือวันที่ 15 ก.ค. 2555. 

"สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต" สืบคนจาก http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต, เม่ือวันที่ 22 ก.ค. 2555.  
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ความรวมมือดานวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
  

กลไกสําคัญในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของอาเซียน คือ คณะกรรมการอาเซียนวาดวยวัฒนธรรมและ

สนเทศ (ASEAN-COCI) ซึ่งไดมีการจัดต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ.2523 โดยคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนจากประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 · เพื่อธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสมาชิก 

  · เสริมสรางความรวมมือทางดานวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจซึ่งกันและกันและความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันของประเทศสมาชิก ตลอดจนเสริมสรางการพัฒนาในระดับภูมิภาค  

· เสริมสรางความพยายามรวมกันในการเรงรัดความกาวหนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเพื่อความสงบสุขและ

ความมั่งค่ังรุงเรืองของประชาคมอาเซียน 

 · สงเสริมการกระจายขาวสารและสารสนเทศระหวางประเทศสมาชิก เพื่อสรางความตระหนักในเอกลักษณ

ของชาวอาเซียน  

· เพื่อสงเสริมและเผยแพรภาพลักษณที่ดีของอาเซียนตอประชาคมโลก  

  นอกจากน้ี ยังมีกลไกในระดับนโยบาย คือการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรม

และศิลปะ (AMCA) ซึ่งมีการประชุมทุกสองป ที่ประชุม AMCA มีภารกิจหลักในเชิงการบริหารจัดการ กลาวคือ การ

กําหนดนโยบายแนวทางและกรอบความรวมมือดานวัฒนธรรมและศิลปะในระดับภูมิภาค การจัดลําดับความสําคัญ

ของสาขาความรวมมือดานวัฒนธรรม ช้ีแนะประเด็นปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาคและ

เสนอแนะแนวทางการแกไข  

ที่ผานมา กลไกอาเซียนดังกลาวขางตนไดผลักดันใหเกิดผลงานดานวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมเปนอันมาก 

กลาวโดยสรุป ไดแก  

1. ดานวรรณกรรมและอาเซียนศึกษา มีการรวบรวมจัดพิมพเผยแพรหนังสือเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนสําหรับ

เด็ก หนังสือชุดวัฒนธรรมอาเซียนในหลากหลายหัวขอ ไดแก วรรณกรรม เรื่องสั้น นิทานพื้นบาน บทกวี นาฏศิลป 

ดนตรี การละคร เครื่องแตงกาย อาหาร สื่อวัฒนธรรมด้ังเดิม ฯลฯ รวมทั้งงานวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ ประมาณ 100 

เรื่อง ซึ่งเปนประโยชนในแงของแหลงคนควาอางอิงทางวิชาการ รวมทั้งเปนสื่อเผยแพรสื่อการเรียนการสอน

วัฒนธรรมของอาเซียนไดอยางกวางขวาง   

2. ดานศิลปะการแสดง มีกิจกรรมดานนาฏศิลป ละคร ดนตรี ทั้งในรูปแบบด้ังเดิมและรวมสมัย ผลงานดาน

ศิลปการแสดงที่โดดเดนซึ่งเปนงานสรางสรรครวมกันของอาเซียน คือ การแสดงรามเกียรต์ิของศิลปนอาเซียน ได

แสดงเผยแพรสูสายตาประชาชนในภูมิภาคตางๆทั่วโลก กลาวคือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทวีปยุโรป  5 

ประเทศ ทวีปเอเซีย 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลี อินเดีย   

3. ดานทัศนศิลป กิจกรรมครอบคลุมศิลปะสาขาตาง ๆ ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถาย ศิลปะเด็ก 

เปนตน นอกจากน้ัน มีนิทรรศการจิตรกรรมรวมสมัย ซึ่งจัดไดนําไปแสดงในประเทศตาง ๆ ทวีปยุโรป และจัดแสดงที่

ประเทศญี่ปุนเน่ืองในโอกาสปแหงการแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับญี่ปุน เพื่อฉลอง 25 ป แหงการจัดต้ังกองทุน

วัฒนธรรมอาเซียน   
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4. ดานมรดกวัฒนธรรม มีการลงนามปฏิญญาอาเซียนวาดวยมรดกวัฒนธรรม (ASEAN Declaration on 

Cultural Heritage) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2544 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาอนุรักษและพัฒนามรดก

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้งมีการจัดต้ัง "เครือขายมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” (Networking of 

East Asian Cultural Heritage – NEACH) 
  

การเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

  หลังจากที่อาเซียนมีการรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) โดยผูนําอาเซียนเห็นชอบใหมีการจัดต้ัง 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึ่งประชาคมอาเซียนน้ี ประกอบดวย 3 

เสาหลัก (pillars) ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม

สังคมวัฒนธรรมอาเซียน  

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เปนหน่ึงในเสาหลักของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนการ

กําหนดเปาหมายรวมกันบนความเหมือนและความแตกตางในสังคมอาเซียน อันมีจุดมุงหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต อยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมี

ความมั่นคงทางสังคม โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในดานตางๆอาทิ  

(1) การพัฒนาสังคมและสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆในสังคม  

(2) การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกวาการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การสรางงาน และการคุมครองทางสังคม  

(3) การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุขโดยเฉพาะอยางย่ิง การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

(4) การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม  

(5) การสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาค ทั้งน้ี มีการกําหนด "แผนงาน

การจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ.2009-2015” ซึ่งมีประเด็นหลัก คือ      

            (1) สรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน เสริมสรางความเสมอภาค 

และการพัฒนามนุษย และการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษยในดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรม

ขามชาติ และการปองกันและจัดการภัยพิบัติ  

           (2) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยสรางฐานทรัพยากรมนุษยที่

สามารถแขงขันไดดีและมีระบบการปองกันทางสังคมที่เพียงพอ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมแรงงาน 

และเสริมสรางความรวมมือในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาธารณสุข 

(ปญหาที่มากับโลกาภิวัตน เชน โรคระบาด โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา)  

           (3) สงเสริมความย่ังยืนของสิง่แวดลอมและการจดัการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง โดยมีกลไกที่พัฒนาอยาง

สมบูรณสําหรับจัดการและดูแลสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ตลอดจนการปองกันและขจัดภัยพิบัติดานสิ่งแวดลอม 

           (4) เสริมสรางรากฐานที่จะนําไปสูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ.2015 ซึ่งจะเปนภูมิภาคที่ประชาชนตระหนัก

ถึงอัตลักษณ (identity) รวมกันของภูมิภาคทามกลางความหลากหลายทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ดวย
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การสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับและวงการตางๆ การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกัน

และกัน และการรับรูขอมูลขาวสารของกันและกัน (การสงเสริมดานวัฒนธรรมและสนเทศ) 

 

 

 
 

การเสริมสรางอัตลักษณอาเซียน 
 

เปนพื้นฐานดานผลประโยชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนตัวตนรวมกัน จารีต คานิยม และ

ความเช่ือ รวมทั้งความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน อาเซียนจะสงเสรมิตระหนัก และมีคานิยมรวมกันในความ

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันทามกลางความแตกตางใน ทุกระดับของสังคม การเสริมสรางอัตลักษณอาเซียน ประกอบดวย  

1. สงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนและความรูสึกของการเปนประชาคม กลาวคือ สรางสํานึกของ

ความเปนเจาของ ความเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย ตลอดจนยกระดับความเขาใจรวมกันที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึนใน

หมูรัฐสมาชิกแหงอาเซียน ในเรื่องของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนาและอารยธรรม  

2. การอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยสงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมสงเสริมการอนุรักษและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการ

เสริมสรางความตระหนักและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตรของภูมิภาค ตลอดจนวัฒนธรรมที่

เหมือนและแตกตางระหวางและในหมูรัฐสมาชิก รวมทั้งเพื่อปกปองลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน

ในภาพรวม  

3. การสงเสริมการสรางสรรคและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดยเสริมสรางอัตลักษณของ อาเซียนและการ

รวมกันโดยการสรางสรรคทางวัฒนธรรม และการสงเสริมและการรวมมือในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  

4. การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน ซึ่งจะกําหนดใหประชาชนเปนศูนยกลางในการกอต้ังประชาคมโดยสนับสนุน

ทุกภาคสวนใหมีสวนรวม  

5. การลดชองวางทางการพัฒนา โดยเสริมสรางความรวมมือเพื่อลดชองวางในการพัฒนา โดยเฉพาะมิติดาน

สังคม 
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การเตรียมพรอมสังคมไทย ในการเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

  มรดกทางวัฒนธรรมนับเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการรวมตัวอยางเขมแข็งของภูมิภาคอาเซียน การสงเสริม

ความเปนประชาคมอาเซียน และการเสริมสรางความตระหนักรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรที่เปนเอกลักษณของภูมิภาค และความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความแตกตางทางวัฒนธรรม

ของประเทศสมาชิก รวมทั้ง เพื่อปกปองความเปนเอกลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนในภาพรวม เปนสิ่ง

สําคัญที่ควรมีการดําเนินการ ในเบื้องตน กระทรวงวัฒนธรรมรวมกับหนวยงาน และทุกภาคสวนในสังคมกําลังอยู

ระหวางการเตรียมพรอมสังคมไทย เขาสูประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการแตงต้ังคณะทํางานกําหนดนโยบาย

และแนวทางการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีหนาที่ กําหนดนโยบายและ

แนวทางการเตรียมความพรอมของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะเยาวชน นักวิชาการ และผูนําชุมชน ตลอดจน

ผูปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมในทุกภาคสวน สูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยใชมิติทางวัฒนธรรมในการ

สรางความตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนและความรูสึกของการเปนประชาคม 
 

 

ความคลายคลงึและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพือ่นบาน 
 

                                                                                             ดร.มาลินี กลางประพันธ และคณะ 

            ประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเพณีและวัฒนธรรมตางๆทั้งที่

คลายคลึงและแตกตางกันเปนผลมาจากปจจัยทางภูมิศาสตร รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา ซึ่งจะสรปุ

ใหเห็นเปนภาพรวมไดดังน้ี 

            1.  ศาสนา  ศาสนาสําคัญที่เผยแผเขามาและไดรบัการยอมรบันับถือจากชนชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ไดแก พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาทีผู่คนสวนใหญในประเทศไทย พมา  ลาว กัมพูชา ลวนนับถือ ดังน้ัน

ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ลัทธิความเช่ือตางๆของพมา ลาว กัมพูชา ก็จะคลายคลึงกบัคนไทย เชน การทําบญุตัก

บาตร การสวดมนตรไหวพระ การใหความเคารพพระสงฆ การนิยมใหบุตรหลานเขารับการอปุสมบท เปนตน 

          สําหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน  อินโดนีเซีย ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  จึงมีวัฒนธรรมแบบ

อิสลาม  ประเทศฟลิปปนสไดรบัอิทธิพลจากคริสตศาสนา ประเทศสิงคโปรและเวียดนาม นับถือหลายศาสนา โดยนับ

ถือลัทธิธรรมเนียมตามแบบจีนเปนหลัก 

           2.  ภาษา ประเทศเพือ่นบานทีม่ีการพูด เขียน คลายคลึงกับไทยก็คือ ลาวเพียงชาติเดียวเทาน้ันสวนชาติ

อื่นๆก็จะใชภาษาของตน ไมวาจะเปนพมา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลปิปนส  โดยที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะเปน

ภาษากลางที่ใชติดตอกันไดทั่วทั้งภูมิภาค 

           3.  ประเพณี พิธีกรรม หากชาติใดที่มรีากฐานการนับถือศาสนาเปนพระพุทธศาสนา ประเพณี พิธีกรรม

ตางๆก็จะคลายคลงึกบัของไทย เชน การทําบุญเลี้ยงพระ การเวียนเทียนเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี

เขาพรรษา เปนตน สวนประเพณีอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกบัศาสนา พบวาหากเปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอกบัไทย 

เชน พมา ลาว กัมพูชา ก็จะมีประเพณีหลายอยางคลายคลงึกับไทย เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง
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เพียงแตรายละเอียดของการจัดพิธีจะแตกตางกันออกไป 

          ขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยในการแสดงความเคารพ โดยการไหวของคนไทย ชาติเหลาน้ีก็จะมีธรรมเนียมการ

ไหวเชนเดียวกัน 

          สําหรับชาติอื่นๆไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน จะมปีระเพณีพิธีกรรมตามแบบอิสลาม เวียดนามกับ

สิงคโปรจะมปีระเพณีพิธีกรรมตามแบบจีน และมีวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสาน  สวนชาติที่มีแบบแผน

ประเพณี พิธีกรรมเหมือนอยางตะวันตก คือ ฟลิปปนส 

           4.  อาหาร อาหารของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนใหญจะประกอบดวยขาว พืชผัก 

และเน้ือสัตวที่หาไดงายในทองถ่ิน การปรงุอาหารโดยมากจะใชเครื่องเทศประเภท กะท ินํ้ามันรสชาติจัดจาน  โดย

อาหารของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีอยูอยางหลากหลายสีสันดูนารับประทาน รสชาติเผ็ด

รอน ประเทศที่รบัประทานอาหารไมแตกตางจากคนไทยก็ยังคงเปนพมาลาว กัมพูชา ขณะเดียวกันก็มีอาหารจากชาติ

อื่นๆ เชน ยุโรป ญี่ปุน เกาหล ีเขามาเผยแพรดวย 

           5.  การแตงกาย ผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หากไมนับชุดพื้นเมืองและชุดประจําชาติแลว 

จะแตงกายไมแตกตางกัน กลาวคือ สงัคมเมืองในปจจุบันผูชายสวมเสื้อ กางเกง สวนผูหญิงสวมเสื้อกางเกง หรอื

กระโปรง แตในชนบทผูหญิงจํานวนมากก็ยังคงสวมใสผาซิ่นกันอยู ทั้งน้ีชุดประจําชาติของประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ลวนมีเอกลกัษณเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกัน ทําใหเมื่อดูแลวสามารถบอกไดทันทีวาชุดแตงกายน้ันๆเปนของชน

ชาติใด   

กลาวโดยสรุปวัฒนธรรมไทย เปนสิ่งดีงามทีบ่รรพบรุุษของเราไดสั่งสมและสืบทอดตอกันมาจนเปนเอกลักษณ

ที่แสดงถึงความเปนชาติไทย อยางไรก็ตามประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดและมีดินแดนติดตอกัน 

เชน ลาว พมา กัมพูชาและมาเลเซีย จะมีวัฒนธรรมบางสวนที่คลายคลงึกันหรือมมีติความเช่ือและประเพณีทีเ่หมือน

หรือคลายกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานศาสนา เชน พระพุทธศาสนา เปนปจจัยที่ทําใหเกิดประเพณีที่คลายคลึงกัน สวน

ศาสนาอิสลามในมาเลเซีย  ก็จะพบวามีความคลายคลงึกบัจงัหวัดชายแดนทางภาคใตแตกลับประเทศเพื่อนบานทีอ่ยู

หางออกไป เชน สิงคโปร บรูไน ก็จะทําใหมีวัฒนธรรมบางอยางที่แตกตางกบัของไทย ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา

วัฒนธรรม นอกจากจะเปนสิง่ทีส่รางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชาติ  ความเปนเอกลักษณที่แสดงถึงความ

เปนชาติแลว วัฒนธรรมยังทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี ความรูสึกเปนบานพี่เมืองนองกบัประเทศเพื่อนบานอีกดวย 
 

 

ASEAN Beyond 2015 : อาเซียน...เราเหมือนกนั เราตางกัน 

asean is not asean ความเหมือนจะเปนรากฐานของการกาวสูฝนของการเกิดประเทศอาเซียน                    

แตความแตกตางจะเปนอุปสรรคของการรวมกันเปนหน่ึง และการทําธุรกจิเราเหมือนกัน คนไทยนับถือขาวเปนพืช

ศักด์ิสิทธ์ิที่มีแมโพสพ  เหมือนกับชาวนาเกาะบาหลี อินโดนีเซีย  ขาวเหนียวเปนอาหารหลกัของชาว สปป.

ลาว  รวมทัง้คนไทยอีสานและภาคเหนือ  ขณะที่กัมพูชา พมา บริโภคขาวเจาเชนเดียวกับมาเลเซีย สงิคโปร บรูไน 

อินโดนีเซีย และฟลปิปนส ชาวอาเซียนผกูพันกบัสัตวในจินตนาการที่เรียกวาสงิห   ศิลปกรรมไทย กัมพูชา  เวียดนาม 

อินโดนีเซียมีรปูสงิหประดับประดา ขณะที่ชาวไทยภาคเหนือและชาวลาวนับถือมอม  สัตวในจินตนาการที่มีสวนผสม
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ของสิงห แมแตช่ือสิงคโปรหรือสงิหปุระแปลวา นครแหงสงิห  ก็มีที่มาจากสงิห เราตางกัน คนไทย ลาว กัมพูชา  สวน

ใหญนับถือศาสนาพุทธ  ฟลิปปนส นับถือศาสนาครสิต  สวนบรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย นับถือศาสนา

อิสลาม  อาเซียนยังประกอบดวยหลากหลายชาติพันธุกวา 40 เผาพันธุและเช้ือชาติ มีจํานวนภาษาที่ใชมากถึงรอยละ 

17 ของภาษาทั้งหมดในโลก 

 

สรุปยอประเดน็สําคญั 

 เรากําลังอยูในชวงของการเปลี่ยนผานที่สําคัญย่ิง  ซึ่งเราควรตองเรียนรูและทําความเขาใจเพื่อใหเราสามารถ

ปรับตัวกบัการเปลี่ยนแปลงไดมากทีสุ่ด 

 ในป 2558 น้ี 10 ประเทศในอาเซียน คือ ไทย พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟลปิปนส สงิคโปร 

บรูไน และอินโดนีเซีย จะรวมเศรษฐกจิเปนหน่ึงภายใตช่ือ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 ประชาคมอาเซียนมปีระชากรรวมกันประมาณ 680 ลานคน 

 การเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนจะสงผลกระทบกับคนทกุกลุมอยางหลีกเลี่ยงไมได  

 ทั้งลาว ไทย พมาและกัมพูชา ตางถือวาวันสงกรานต เปนวันข้ึนปใหมเหมอืนกัน  ซึ่งเช่ือกันวา เปนคติความ

เช่ือแบบพราหมณ บวกกับความเช่ือทางบรรพบรุุษแบบพุทธ 

 ประเทศในแถบแหลมมลายูแตกอน นับถือพุทธศาสนาเหมอืนกัน  แตเน่ืองจากต้ังอยูบนเสนทางการคาของ

โลกตองติดตอกับพอคามุสลิมอาหรับ ที่มาคาขายและผานไปยังประเทศจีน ไดเปลี่ยนใหคนแถบน้ีหันมานับ

ถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งรวมถึงปตตานีของประเทศไทยดวย 

 ประชากรสองรอยกวาลานคนในประชาคมอาเซียนหรือเกือบครึ่ง เรานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน 

 10 ประเทศในประชาคมอาเซียนมหีลากหลายชาติพันธุ ตางมีเอกลักษณเปนของตนเอง แตก็มีบางอยางที่มี

ลักษณะที่เหมอืนกันหรือสอดคลองกันคือ วัฒนธรรมเปนหน่ึงเดียว 

 แตไมไมไดหมายความวา ชาวอาเซียน 680 ลานคนจะเหมือนกันกันหมด เพราะแตละประเทศมีวิถีชิตและ

ระบบการบรโิภคที่แตกตางกัน 

 เคยรูมั๊ยวา คนบรูไนไมใชน้ิวช้ึ ในการช้ีบอกทางหรอืช้ีสิ่งของ แตใชน้ิวหัวแมมือแทนเพราะถือวาสุภาพกวา 

และน้ีคือหน่ึงใรความแตกตางของชาวอาเซียน 

 ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบูรไน เปนประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเหมือน แตประเทศบรูไนเปน

ประเทศทีม่ีความเครงครัดทางศาสนามากกวา  ดังน้ัน  การเขาประเทศเหลาน้ีจึงควรระมัดระวังอยาใหการ

กระทําใดไปกระทบเรื่องความเช่ือและศาสนาของเขา การแตงกายตองมีความเหมาะสมเปนไปตามหลักความ

เช่ือและศาสนาของเขา ซึ่งในเรื่องน้ีนักทองเที่ยวมักไมทราบ 

 ทั้ง 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน เราทัง้เหมือนและแตกตาง  ถามองในมมุมองของธุรกิจการศึกษาความ

เหมอืนและความแตกตางจะเปนประโยชน อยางย่ิงตอการคาขายหรือการทําธุรกจิระหวางกันที่กําลังเกิดข้ึน

อยางมากในอนาคต 
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 ย่ิงรูโอกาสสําเร็จย่ิงมีมาก ในทางกลับกันการไมรูความแตกตางในที่ที่เราจะขายสินคา หมายถึงความเสี่ยงที่

จะขาดทุน 

 หญิงสาวในลาว พมา เวียดนามหรือไทย มองเผินๆคลายคลงึกันมาก แตแทจริงแลวพวกเธอน้ันแตกตางกัน

ชุดช้ันในไมหวือหวา ไมแตงเติมเสริมอะไรมากนักมักถูกใจสาวพมา  แตถาเปนสาวชาวเวียดนามแลวกลับ

ชอบชุดช้ันในที่เสรมิฟองนํ้าหนามากเปนพิเศษเพือ่ใหดูมหีนาอก ซึ่งขอมลูน้ีคือขอมลูทางการตลาดที่นักธุรกิจ

ไทยคนพบ ซึ่งนําไปสูความสําเรจ็ในการเปดตลาดของสินคาไทยในเวียดนามและพมา 

 เปาหมายหน่ึงของเศรษฐกจิประชาคมอาเซียน คือ การทําใหอาเซียนเปนตลาดรวมระดับโลก สินคาทีผ่ลิตได

จะตองเคลื่อนยายในหมูประเทศสมาชิกโดยไมมีอปุสรรค   

 การรูจักกลุมตัวอยางของตนเองอยางเดียวคงไมเพียงพอ แตตองเรียนรูขนบธรรมเนียม ระเบียบ กฎหมาย

ของประเทศในประชาคมอาเซียนทีเ่ราจะนําสินคาไปขายดวย เชน  การที่นักธุรกิจไทยจะทําโปรโมช่ันสินคา

ช้ินใดช้ินหน่ึงในประเทศเวียดนาม จะตองสงเรื่องใหรัฐบาลไดมีการพจิารณาอนุมัติกอ จึงจะไปจัดรายการได

และทีส่ําคัญจะตองแจงหมด แจงทกุครั้ง และระยะเวลาในการจัดรายการโปรโมช่ันก็ถูกจํากัดเวลา คือ               

ไมเกินสามเดือน ซึ่งการทําเชนน้ีรฐับาลเวียดนามไมตองการใหเกิดการผกูขาดทางธุรกิจ 

 การคาขายสินคาในประเทศอาเซียนจะตองมีการศึกษาใหละเอียด ตัวอยางเชน สินคาที่คนไทยชอบอาจไมใช

สินคาที่ประเทศเพื่อนบานในอาเซียนตองการ 

 คุณเคยรูมั้ย?ที่ดินในนครโฮจมิินท ประเทศเวียดนาม มีราคาสูงทีสุ่ดในประเทศประชาคมอาเซียน เพราะทุก

ตารางน้ิวมีคาด่ังทอง สูงกวาออชารตยานหรู ประเทศสิงคโปร  และสูงกวาสลีมยานธุรกจิการคาของประเทศ

ไทยเสียอกี เวียดนามมีพื้นที่นอยกวาไทยครึ่งหน่ึง แตมีประชากรมากถึง 91 ลานคน จึงตองอยูอยางแออัด 

 เปนทีรู่กันวา ในประเทศเวียดนามใชรถมอเตอรไซดเปนจํานวนมาก การบบีแตรเสียงดังระงมไปทั่วทองถนน

เปนสัญลักษณของการบอกใหผูขับข่ีรายอื่นรูทิศทางของรถ 

 หน่ึงในสิง่ที่ชาวอาเซียนเหมือนกัน คือ การชอบด่ืมนํ้าเตาหูหรือนํ้านมถ่ัวเหลือง ในประเทศเวียดนาม              

คนเวียดนามชอบน่ังกินนมถ่ัวเหลืองริมทาง และตองเปนเกาอี้เลก็และเต้ีย เพราะเช่ือกันวาเกาอี้เล็กและเต้ีย

ราคาจะถูก สวนเกาอี้ย่ิงสูงราคาย่ิงแพง  แตสิ่งหน่ึงที่แตกตางจากประเทศอื่นคือ ที่ประเทศเวียดนามมีนํ้านม

ถ่ัวเขียวและนํ้านมถ่ัวลิสงดวย 

 นมถ่ัวเหลอืงของเวียดนามรสชาติใกลเคียงกบัไทย แตเขมขนกวามากกวานมถ่ัวเหลืองสําเร็จรูปที่ผลิตจาก

ไทย ดวยตนทุนการผลิต คาขนสง ภาษีและคาแรงสงูกวา  ทําใหราคาสูงกวานมถ่ัวเหลืองทีผ่ลิตในประเทศ

เวียดนามสูงกวาเทาตัว ถึงแมจะมีคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม แตคนเวียดนามก็ไมสนใจซื้อ ดังน้ันทุกวันน้ีจึงไมมี

นมถ่ัวเหลอืงสําเร็จรูปของไทยขายในเวียดนาม 

 แตกตางจากประเทศมาเลเซีย นมถ่ัวเหลืองสําเรจ็รปูจากไทย โดนใจคนมาเลเซีย  ถาไปประเทศมาเลเซียจะ

พบสินคานมถ่ัวเหลอืงจากไทยวางขายไปทั่วไปตามราน Modern Trade และรานสะดวกซื้อทั่วไป ทั้งน้ี 

สืบเน่ืองจากการเรียนรูตลาดและผูบริโภค พรอมทําวิจัยและปรับปรงุรสชาติใหถูกใจคนมาเลเซีย 

 การรวมคนของประเทศในประชาคมอาเซียน คือ การรวมคนจากหกรอยกวาลานคน  
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 ประเทศสงิคโปรเปนประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดในประชาคมอาเซียน ประชากรมรีายไดตอคนมากถึง 

1,500,000 บาทตอป โดยไมมีทรพัยากรธรรมชาติหรือแหลงวัตถุดิบเปนของตนเอง 

 ประเทศพมาเปนประเทศทีม่ีความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนํ้ามันและและกาซธรรมชาติ แตการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพิ่งจะเริ่มตนข้ึน 

 ประเทศพมาประชากรมรีายไดเฉลี่ย เพียง 24,000 บาทตอคนตอป 

 คนสิงคโปรรวยกวาคนพมาถึง 63 เทา  ซึ่งแตกตางอยางสุดข้ัว 

 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เคยกลาวไววา  หากสหรัฐจะหลุดพนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกจิได จะตองทําธุรกจิ

กับประชาคมอาเซียน ซึ่งพสิูจนใหเห็นวาการตรวตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนมีความสําคัญ 

 ประชาคมอาเซียนมจีุดเดนประการ หน่ึงคือ มีที่ต้ังอยูใจกลางศูนยเศรษฐกจิโลกแหงใหมคือ จีน อินเดีย และ

ออสเตรเลีย ถึงกบัมีการกลาวกันวา พื้นที่น้ีจะเปนพื้นทีก่ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิทีส่ําคัญและสงผล

กระทบกบั เศรษฐกจิโลกดวย 

 แตกอนการผลิตของประเทศในประชาคมอาเซียนมักสงออกไปขายที่สหรัฐอเมริกา แตหลงัจากรวมเศรษฐกจิ

ของประชาคมอาเซียนแลว  ประเทศในประชาคมอาเซียนกคื็อตลาดการสงออกเหมือนกัน กลาวคือ มีฐาน

การผลิตเดียวกัน  ตลาดเดียวกัน 

 การรวมตัวของประชาคมอาเซียนไดกําหนดวิสัยทัศนไววา หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงอัตลักษณ หน่ึงประชาคม 

 หลายคนเขาใจวาเมื่อรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแลวผูประกอบการก็จะทําเหมอืนกัน ปรมิาณก็

จะเพิม่มากข้ึน ทําใหอาจมปีญหาในการคาขายหรือไม  ซึ่งถือวาเปนแนวคิดที่ผิดพลาด เพราะความจรงิแลว

ตลาดในอาเซียนแตกตางกันมาก จนเคยมีคนกลาวไววา Asean is not Asean  

 อาเซียนมีความเหมอืนกัน ซึ่งขอดีของความเหมือนกันคือ จะทําใหทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 

แตมีขอเสียของความเหมือนกันคือ จะตองแขงกันเอง ซึ่งหากเปนเชนน้ันถือวาไมตรงตามวัตถุประสงคของ

การรวมตัวกันของอาเซียน 

 การรวมตัวของอาเซียน เนนการชวยเหลือกันและสรางพลังในตลาดโลก 

 หลายคนกงัวลใจวาความแตกตางของอาซียนอาจเปนอุปสรรคในการพฒันา ทําใหการพัฒนาคอนขางชา 

แตถาจะมองอกีดานการคอยๆเปนคอยๆไป ก็มีขอดีคือ การพัฒนามีความผิดพลาดนอยแมจะชาแตมีความ

มั่นคงและย่ังยืนมากกวา 

 ขอดีของความตางอีกประการหน่ึง คือ ความแตกตางของแตละประเทศ มีประโยชนในการชวยเกือ้หนุน         

ซึ่งกันและกันและสรางศักยภาพใหมของประชาคมอาเซียน 
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ขอหามของ 10 ประเทศอาเซียน ทีค่วรรู 

 

เรื่องราวของอาเซียน หรือ AEC ที่หลายคนอาจยังไมรูกัน อยางเรื่อง ขอหามของ 10 ประเทศอาเซียนที่ควรรู ที่แตละ

ประเทศน้ันเขาก็มีหลักความคิดแปลกๆ ที่อาจแตกตางและไมคุนชินอยางบานเรา ดังน้ันเพื่อไมใหเราพลาดทําสิ่ง

ตองหามของเพื่อนบานอาเซียน และเพื่อจะไดเคารพสิทธ์ิของแตละประเทศไดอยางถูกตอง เราจึงตองเตรียมความ

พรอมดวยเกร็ดความรูดีๆกอนเปดประตูสูอาเซียนกันเริ่มตนจาก 

 

1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

ขอหามควรรู : 

1. ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผาสีเหลือง เพราะถือเปนสีของพระมหากษัตริย 

2. การทักทายจะจับมอืกันเบาๆ และสตรีจะไมย่ืนมือใหบุรษุจับ 

3. การใชน้ิวช้ีไปที่คนหรือสิ่งของถือวาไมสุภาพ แตจะใชหัวแมมือช้ีแทน 

4. จะไมใชมือซายในการสงของใหผูอื่น 

5. สตรีเวลาน่ังจะไมใหเทาช้ีไปทางผูชายและไมสงเสียงหรือหัวเราะดัง 

6. วันหยุดคือวันศุกรและวันอาทิตย, วันศุกร 12.00-14.00 น.ทุกรานจะปด 

7. จัดงานเย็นตองจัดหลงั 2 ทุม 

  2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 

ขอหามควรรู : 

1. ผูหญงิหามแตงตัวเซ็กซี,่ ผูชายไวผมยาวจะมีภาพลกัษณ นักเลง 

2. หามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือวาเปนสวนสําคัญที่สุดของรางกาย 

3. สบตามากเกินไป ถือวาไมใหเกียรติ 

  3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 

ขอหามควรรู : 

1. ไมควรใชมือซายในการรบั-สงของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือวามือซายไมสุภาพ 

2. นิยมใชมือกินขาว 

3. ไมควรช้ีน้ิวดวยน้ิวช้ี แตใชน้ิวโปงแทน 

4. ไมจับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก 

5. การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรปูภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนําเขาและครอบครองยาเสพ

ติดมีโทษถึงประหารชีวิต 

6. บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการคาและสงออกพืชและสัตวกวา 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบกอนซือ้หรือนําพืชและ

สัตวออกนอกประเทศ 

7. มอเตอรไซครับจางตองมีมเิตอร 

8. งานศพใสชุดสีอะไรก็ได 
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  4. ประเทศลาว (Laos) 

ขอหามควรรู : 

1. ลาวขับรถทางขวา 

2. ติดตอราชการตองนุงซิ่น 

3. เดินผานผูใหญ ตองกมหัว 

4. ถาเพื่อนคนลาวเชิญไปพกัที่บานหามใหเงิน 

5. อยาซื้อนํ้าหอมใหกัน 

6. เขาบานตองถอดรองเทา และถาเขาเสริฟนํ้าตองด่ืม  

  5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 

ขอหามควรรู : 

1. ใชมือขวาเพียงขางเดียวในการรับประทานอาหาร และรับสงของ 

2. เครื่องด่ืมแอลกฮอลเปนเรื่องตองหาม 

6. ประเทศเมียนมาร หรือพมา (Myanmar) 

ขอหามควรรู : 

1. ไมควรพูดเรื่องการเมืองกับคนไมคุนเคย 

2. เขาวัดตองถอดรองเทา ถุงเทา 

3. หามเหยียบเงาพระสงฆ 

4. ใหนามบัตรตองย่ืนใหสองมือ 

5. ไมควรใสกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานทีส่าธารณะและศาสนสถาน 

6. ผูหญงิชอบทาทะนาคา (ผูชายก็ทาดวย) ผูชายชอบเค้ียวหมาก 

  7. ประเทศฟลิปปนส (Philippines) 

ขอหามควรรู : 

1. เทาสะเอว หมายถึง ทาทาย, เลกิค้ิว หมายถึง ทักทาย 

2. ใชปากช้ีของ 

3. กินขาวบานเพื่อนสามารถหอกลบัได แตควรมีของฝากใหเขาดวย 

4. ตกแตงบาน 2 เดือน ตอนรับครสิตมาส 

  8. ประเทศสิงคโปร (Singapore) 

ขอหามควรรู : 

1. การหลบหนีเขาสงิคโปรและประกอบอาชีพเรขายบรกิารผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอยางรุนแรง 

2. การลักลอบนํายาเสพติด อาวุธปนและสิง่ผิดกฎหมายอื่นๆ จะไดรับโทษอยางรุนแรงถึงข้ันประหารชีวิต 

3. ข้ึนบันไดเลื่อนใหชิดซาย 

4. หามทิ้งขยะเรี่ยราด, หามเก็บผลไมในทีส่าธารณะ 
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  9. ประเทศเวียดนาม (Vietnam) 

ขอหามควรรู : 

1. เวียดนามไมอนุญาตใหถายภาพอาคารทีท่ําการตางๆ ของรัฐ 

2. คดียาเสพติดการฉอโกงหนวยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต 

3. ตีกลองแทนออดเขาเรียน 

4. ชุดนักเรียนหญิงเปนชุดอาวหญาย 

5. คนภาคเหนือไมทานนํ้าแข็ง 

6. ไมถายรูป 3 คนอยางเด็ดขาด เพราะถือวาจะทําใหเบื่อกนั หรือแแยกกันหรือใครคนใดเสียชีวิต 

7. ตองเชิญผูใหญกอนทานขาว 

  10. ประเทศไทย (Thailand) 

ขอหามควรรู : 

1. ไปศาสนสถานควรแตงกายเรียบรอย, กอนเขาอุโบสถตองถอดรองเทา 

2. หามพระสงฆสัมผัสสตร ี

3. สถาบันพระมหากษัตริยเปนทีเ่คารพสัการะ การละเมิดใดๆถือเปนความผิดตามรัฐธรรมนูญ 

4. ทักทายกันดวยการไหว 

5. ถือวาเทาเปนของตํ่า ไมควรพาดบนโตะ หรือเกาอี้ หรอืหนัทิศทางไปที่ใคร 

6. ธงชาติถือเปนของสงู ไมควรนํามากระทําการใดๆทีเ่ปนการเหยียดหยาม 

7. การแสดงออกทางเพศในทีส่าธารณะ ยังไมไดรบัการยอมรับในวัฒนธรรมไทย 

 
 
 

 
                                                                                                (ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
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ภาคผนวก ง   

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 

โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

“ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน” 

(ASEAN: Peoples,Lives,Lands and Cultures) 
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กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 36 ป 

โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน                                                            

ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันท่ี 5 กันยายน 2557 

          ผูรวมกิจกรรมท้ังสิ้น 342 คนดังน้ี 

- นักศึกษา มสธ. 47 คน 

- นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 15 คน 

- นักเรียน/เยาวชนและครู จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ, โรงเรียนเทศบาล, 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.20 จํานวน 270 คน 

- บุคลากรศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 10 คน 

  

 
 

นางเยียรยง ไชยรัตน ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประธานเปดงานและใหโอวาท            

โดยมี นางพรรษชล แข็งขัน หัวหนางานบริการสื่อและเทคโนโลยี กลาวรายงาน  
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ดร.มาลินี กลางประพนัธ และคณุนนัทิยา รอบรู วิทยากรใหความรู  

“ผูคน ชีวิต แผนดนิและวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples,Lives,Lands and Cultures) 
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ผูรวมกิจกรรมตอบคําถาม  

รับรางวัลจากวิทยากร 

และศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี  

การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเทศอาเซียน              

จากโรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา                      

จังหวัดอุดรธาน ี

ชุด หมอลําอาเซียน  
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การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเทศอาเซียน              

จากโรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา                      

จังหวัดอุดรธาน ี

ชุด ระบําหมวกเวียดนาม 

 

 

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเทศอาเซียน  

ดานการกีฬา  

จากสถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตอดุรธาน ี
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นางเยียรยง ไชยรตัน ผูอํานวยการศนูยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธาน ี

มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลกึแก  

ดร.มาลินี กลางประพนัธ ,คณุนนัทิยา รอบรู วิทยากร  

และสถาบนั/โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
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ผูเขารวมโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน ถายภาพทีร่ะลกึ 
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พิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 36 ป 
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บรรยากาศชมนิทรรศการระหวางวันท่ี  20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557 

         -นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน  

         -นิทรรศการการศึกษาทางไกล 

         -นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

          ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 
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ชมนิทรรศการการศกึษาทางไกล และแนะแนวหลกัสูตรสัมฤทธิบตัร  
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ชมนิทรรศการ 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 
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นักศกึษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ในเขตพืน้ที่ใหบริการ                     

 ชมนิทรรศการ 
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ภาคผนวก จ 

 แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม) 

โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

“ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน” 

(ASEAN: Peoples,Lives,Lands and Cultures) 
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แบบประเมินการโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน              หรือกรอกขอความในชองวางตามความคิดเห็นของทาน 

1. เพศ           1) ชาย                 2) หญิง                                                        

2. อายุ  ………………….. ป 

3.        กําลังศึกษา ระดับช้ัน .................................. .                       อ่ืนๆโปรดระบุ ......................................... 

4. ทานทราบกิจกรรมโครงการฯ นี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                                                 

                   1) จดหมายจากศูนยฯมสธ. อุดรธานี          2) รายการวิทยุ             3)จากโรงเรียน        

                    4)จากเพื่อน                 5) เวปไซด มสธ.อุดรธานี                         6) อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ..............  

5. สถานภาพของผูเขารวมโครงการ 

                   1) นักเรียน/เยาวชน              2) นักศึกษา          3) ครู อาจารย              4) ประชาชน       

6. อาชีพของผูเขารวมโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                   1) นักเรียน/นักศึกษา             2) รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ            3) ธุรกิจสวนตัว/เอกชน     

                      

7. ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการใหบริการ ในโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

 

กระบวนการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

7.1 ระยะเวลาฝกอบรมมีความเหมาะสม       

7.2 การติดตอส่ือสารและการประชาสัมพันธโครงการ      

7.3 ความสะดวกในการเดินทางเขารับการฝกอบรม      

7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      

7.5 การใหบริการของบุคลากรศูนยฯ มสธ.อุดรธานี      

 

 

8. ความพึงพอใจที่มีตอโครงการในโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

กระบวนการฝกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความนาสนใจของเน้ือหาในการฝกอบรม      

2. เอกสารประกอบการฝกอบรม      

3. ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบคําถาม      

4. ความเหมาะสมของส่ืออุปกรณ/เอกสารที่ใชประกอบ      

5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝกอบรม      

6. การฝกอบรมครั้งน้ีตรงกับความคาดหวัง      
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9.ความรูกอน และ หลัง ของผูเขารวมโครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

ความรู 
ระดับความรู 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

9.1 ความรูและเนื้อหาสาระที่ทานมี  กอน  ฝกอบรม                      

9.1.1 ความรูเรื่องการศึกษาทางไกล มสธ.      

9.1.2 ความรูเรื่อง  

ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน 

     

9.1.3 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน      

9.1.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน      

9.2 ความรูและเนื้อหาสาระที่ทานมี  หลัง  ฝกอบรม                      

9.2.1 ความรูเรื่องการศึกษาทางไกล มสธ.      

9.2.2 ความรูเรื่อง  

ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน 

     

9.2.3 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน      

9.2.4 นิทรรศการสารสนเทศอาเซียน      
 

10.ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการรวมโครงการ

คร้ังนี้ไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด 

     

 

11. ทานคิดวาควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม 

              1) ควร เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………............................ 

              2) ไมควร เพราะ………………………………………………………………………………………………………………........................... 

12. เหตุผลของการเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี ้

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

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

13. ส่ิงที่คาดหวังของการเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี ้

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

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

14. ความประทับใจในการรวมโครงการคร้ังนี้  

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

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

15. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ๆ (เพิ่มเติม) 

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

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

 

 ขอบพระคุณที่ใหเกียรติกับ มสธ. 
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ภาคผนวก ฉ   

รายชื่อ / ที่อยูที่สามารถตดิตอไดของผูเขารับบริการวชิาการ 

โครงการหองสมุดแหลงเรียนรูสารสนเทศอาเซียน 

“ผูคน ชีวิต แผนดินและวัฒนธรรมอาเซียน” 

(ASEAN: Peoples,Lives,Lands and Cultures) 
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