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ค าน า 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  ได้แก่  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด(โรงเรียนประจ า

จังหวัด),  มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด และฝ่ายการศึกษาของเรือนจ าประจ าจังหวัด             

ในทุกจังหวัด  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้มีส่วนช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับปี  2561  น้ี  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการสัมมนา

เครือข่ายบริการการศึกษา จังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561  

ณ โรงแรมดุสิต   อ .เมือง   จ .สกลนคร  พ ร้อมทั้ งน าคณะผู้ เ ข้าสัมมนาทัศนศึกษาอุทยานบัว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  และ วัดผา

แด่น  อ.เมือง  จ.สกลนคร  โดยมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือและความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปิดโอกาส

ให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟัง

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาใน

โอกาสต่อไป  ตลอดจนการให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับข้องการให้บริการของมหาวิทยาลัย และเป็นการขอบคุณหน่วยงาน

เครือข่ายบริการการศึกษา 

ทั้งน้ีศูนย์ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนาคร้ังน้ี  และ

ขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ทุกหน่วยงาน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้า

ร่วมการสมัมนาคร้ังน้ีอย่างพร้อมเพรียงกนั 

 

 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการ 

   

หลกัการและเหตุผล 

     ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆในพ้ืนที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.รับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้น

สร้างความร่วมมือและความเข้าใจเกี่ยวกบัมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยได้พบปะกบัผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์

ในการพัฒนางานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาในโอกาสต่อไป ตลอดจนการให้หน่วยงานเครือข่าย

บริการการศึกษา มสธ.ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีและแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับข้องการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย และเป็นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา  

ส าหรับปี 2561 น้ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  มีก าหนดการในการจัดการสัมมนาเครือข่าย

บริการการศึกษาดังกล่าวในวัน เสาร์และวันอาทิตย์ที่  26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิต  

อ.เมือง จ.สกลนคร  พร้อมน าคณะผู้เข้าสมัมนาทศันศึกษา ณ พร้อมทั้งน าคณะผู้เข้าสมัมนาทศันศึกษาอุทยาน

บัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  และวัดผา

แด่น  อ.เมือง  จ.สกลนคร  โดยได้เชิญบุคลากรจากเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน 11 

จังหวัด  ได้แก่  ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย, 

หนองบัวล าภ,ู เลย, สกลนคร และบึงกาฬ   

วตัถุประสงค ์

      1  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มี

โอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัย   

       2  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้

พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และพร้อมรับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครืองข่ายบริการการศึกษา 

      3. เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 
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กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯจาก 11 จังหวัด ได้แก่  ขอนแก่น, 

กาฬสนิธุ,์ มหาสารคาม, ชัยภมูิ นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล าภ,ู เลย, สกลนคร และบึงกาฬ    

รวมจ านวน 55 คน 

ก าหนดการด าเนนิโครงการ 

 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561ณ  โรงแรมดุสติ  อ.เมือง  จ.สกลนคร  และทศันศึกษาอุทยานบัว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  และ วัดผาแด่น  

อ.เมือง  จ.สกลนคร 

ผลการการด าเนนิโครงการ / ผลการด าเนนิงานตามตวัช้ีวดัโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน 

ผลการประเมินโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. อุดรธานี การประเมินผลคร้ังน้ีรวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม 51 ชุด คน  จากเป้าหมาย 55 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 92.72 

1. ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน (ร้อยละ) 

- เพศ  เป็นชาย  21  คน คิดเป็นร้อยละ 44.0* 

เป็นหญิง 30  คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.0 

-  อายุ  คน(ร้อยละ) 

- 25 ปีหรือต ่ากว่า  3 คน ( 6.0 ) - 26-30 ปี  1 คน (2.0)  

- 31-35 ปี  9 คน (18.0)  - 36-40 ปี  14 คน (28.0)  

 - 41 ปีข้ึนไป  23 คน (46.0)*  

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อภาพรวมของการจัดสมัมนาในคร้ังน้ี 

มีผู้ตอบ มากทีสุ่ด 27 คน (54.0)*   ตอบ  มาก 21 คน (42.0)    

และ ปานกลาง   2 คน (4.0) 
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3. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการสมัมนาในคร้ังน้ี  

(ให้เขยีนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ท่านต้องการตอบ) 

ล าดบั 

 
ขอ้ค าถาม 

5 

มากท่ีสุด 

คน(รอ้ยละ) 

4 

มาก 

คน(รอ้ยละ) 

3 

ปานกลาง 

คน(รอ้ยละ) 

2 

นอ้ย 

คน(รอ้ยละ) 

1 

นอ้ยท่ีสุด 

คน(รอ้ยละ) 

3.1 การสมัมนาคร้ังนี้ ช่วยให้ท่านเข้าใจในการด าเนนิงานที่

เกี่ยวข้องกบัมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

24(48.0)* 26(52.0) - - - 

3.2 ท่านได้รับความรู้และประโยชน์จากการสมัมนาคร้ังนี้  29(58.0)* 20(40.0) 1(2.0) - - 

3.3 เหน็ควรจัดให้มโีครงการสมัมนาเช่นนี้ ทุกปี 34(68.0)* 14(28.0) 2(4.0) - - 

3.4 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดสมัมนาคร้ังนี้ 20(40.0)* 24(48.0) 6(12.0) - - 

3.5 ความเหมาะสมของสถานที่ทศันศึกษา 30(60.0)* 19(38.0) 1(2.0) - - 

3.6 ความเหมาะสมของอาหารที่จัดให้ 30(60.0)* 18(36.0) 2(4.0) - - 

3.7 ความเหมาะสมของที่พักที่จัดให้ 18(36.0)* 25(50.0) 6(12.0) 1(2.0) - 

3.8 ท่านได้รับความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏบิตังิาน 

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

3.9 โดยภาพรวมท่านมคีวามพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการ

สมัมนาในคร้ังนี้  

27(54.0)* 21(42.0) 2(4.0)  - 

 ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจในภาพรวม 4.48    

* หมายถงึ  ค่าระดบัท่ีมีผูเ้ลือกตอบมากท่ีสุดในแต่ละขอ้ค าถาม 

4. ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  (ถา้มี)  (ในเร่ืองเดียวกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป) 

- ควรมีการจัดท าเสื้อทมีส าหรับเครือข่าย 

- ควรจัดสมัมนาที่ พัทยา 

- ควรจัดสมัมนาที่ทะเล 

- หมุนเวียนการจัดสัมมนาในครบทุกจังหวัด (11 จังหวัด) 

- ควรจัดสัมมนาในวันราชการ ไม่ควรจัดในวันหยุด  เพราะควรเป็นวันของครอบครัวและ 

                เป็นวันพักผ่อน 

- อยากให้จัดกจิกรรมในลักษณะนี้อกี  

- ต้องการให้จัดกจิกรรมในวันราชการ  (จ านวน 3 คน) 

- จัดได้เย่ียมต้องการให้จัดในลักษณะน้ีอกี 

- เหน็ความมุ่งมั่น ตั้งใจของทา่น ผอ. และทมีงาน ประทบัใจมากครับ ขอเป็นก าลังใจ 

และสนับสนุนกจิกรรมดี ๆ ของ มสธ. 

- ขอบคุณที่ให้โอกาส ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการสมัมนา  

- ควรมีการจัดท าเสื้อทมีส าหรับเครือข่าย 

- ควรจัดสมัมนาที่ พัทยา 

- ควรจัดสมัมนาที่ทะเล 

- หมุนเวียนการจัดสัมมนาในครบทุกจังหวัด (11 จังหวัด) 

- ควรจัดสมัมนาในวันราชการ ไม่ควรจัดในวันหยุด เพราะควรเป็นวันของครอบครัว 

    และเป็นวันพักผ่อน 

- อยากให้จัดกจิกรรมในลักษณะนี้อกี  

- ต้องการให้จัดกจิกรรมในวันราชการ  (จ านวน 3 คน) 

- จัดได้เย่ียมต้องการให้จัดในลักษณะน้ีอกี 

- เหน็ความมุ่งมั่น ตั้งใจของทา่น ผอ. และทมีงาน ประทบัใจมากครับ ขอเป็นก าลังใจและ   

    สนับสนุนกจิกรรมดี ๆ ของ มสธ. 

- ขอบคุณที่ให้โอกาส ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้  

 

สรุปผลความคิดเห็นตวัช้ีวดัโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยนบั 

รวมทั้งส้ิน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 

ผลผลิต (Output) 

1.เชิงปริมาณ:  

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมโครงการ 

 

 

คน 

 

 

55 

 

 

51 

2. เชิงคุณภาพ:  

   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

ร้อยละ 

 

86 

 

96 

3. เชิงเวลา: 

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

ผลลพัธ ์(Outcome) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 

90 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร     218,354       บาท 
งบประมาณที่ใช้จริง            217,818       บาท   ได้แก ่

- ค่าตอบแทน                10,800         บาท 
 - ค่าใช้สอย                 198,218         บาท 
 - ค่าวัสดุ                        8,800         บาท 

งบประมาณเหลือจ่าย                536       บาท  

สรุปผลการด าเนนิโครงการและขอ้เสนอแนะ 

 โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

อุดรธานีถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเป็นการขอบคุณและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มสธ.กับ 

บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ในส่วนภูมิภาค  นอกจากน้ียังเป็นเวทีในการเปิดโอกาสส าหรับ

บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ได้พบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ

ด าเนินกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รับทราบนโยบาย ของ

มหาวิทยาลัย พร้อมเสนอ ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่าง ๆ ทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและ

ความเข้มแขง็ของเครือข่ายบริการการศึกษาในส่วนภมูิภาค จึงควรมีโครงการลักษณะน้ีตลอดไป 

 

ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 

ดา้นสถานที ่การจัดสมัมนาคร้ังน้ีก าหนดผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 60 คน มีการประสานเช่าใช้สถานที่ 

ดังน้ี 

 สถานที่แรก ได้เดินทางไปดูสถานที่ (ห้องประชุมสัมมนา และ ห้องพักส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) และมี

การเจรจาพร้อมยืนยันการขอเช่าใช้สถานที่ ซ่ึงหน่วยงานเจ้าของสถานที่ตกลงพร้อมแนะน าให้ท าเอกสารยืนยัน

การเช่าใช้สถานที่ ระหว่างประสานทางเอกสาร ได้รับแจ้ง จากหน่วยงานเจ้าของสถานที่ “มีการจัดกิจกรรมและ

จ าเป็นต้องใช้ห้องพัก ในช่วงวัน-เวลาเดียวกนั  จึงมีห้องพักไม่เพียงพอเท่าจ านวนห้องพักที่ประสานในคร้ังแรก”   

จึงต้องยกเลิกการเช่าใช้สถานที่ 

สถานที่ ที่สอง ประสานทางโทรศัพท์ และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวห้องประชุมสัมมนาและห้องพัก ทางสื่อ 

internet (เน่ืองจากเวลากระช้ันชิดใกล้ก าหนดวันจัดกิจกรรม) จ าเป็นต้องตัดสินใจและแจ้งข้อมูลการเปล่ียน

สถานที่จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ โดยด่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่เมื่อ

เดินทางมาตรวจสอบสถานที่ พบว่า ห้องที่จัดประชุมสมัมนา กบั ห้องพัก ไม่ได้อยู่ในอาคารเดียวกนั ก าหนด 
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จัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นฤดูฝนถ้าในวันจัดกิจกรรมมีฝนตก เกรงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ

ความสะดวก จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนสถานที่ 

สถานที่ ที่สาม ได้เดินทางมาตรวจสอบสถานที่ และพบว่ามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมจึงเจรจาเช่า

ใช้ แต่ภายหลังเจ้าของสถานที่แจ้งว่า ห้องพักตามที่ได้เจรจาเช่าใช้ ไม่สามารถจัดให้ได้ตามเง่ือนไข มีความ 

จ าเป็นต้องจัดห้องพักให้เป็น สองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะจัดห้องพักในอาคารตามที่เจรจาไว้ กลุ่มที่ 2 จ าเป็นต้อง

ให้ไปพักอกีอาคาร ทางเจ้าของสถานที่ขอเพ่ิมอัตราค่าอาหารเช้าหัวละ 100 บาท  และห้อง Suite Room ส าหรับ

ผู้บริหารและวิทยากร ตามที่ได้เจรจาไว้ ไม่สามารถจัดให้ได้เน่ืองจากทางโรงแรมมีความจ าเป็นต้อง น าห้อง

ดังกล่าวไปให้บริการแก่ผู้เช่ารายอื่น ซ่ึงตามเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนสถานที่ในการจัดกิจกรรม( ได้รับ

แจ้งการเปล่ียนเงือนไขการใช้สถานที่ เม่ือเวลา 15.30 น.ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ก าหนดกิจกรรมจัดวันที่ 

26-27 พฤษภาคม 2561) 

สถานที่ ที่สี่ ได้ประสานทางโทรศัพท ์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.และตรวจสอบข้อมูล

ทางสื่อ Internet พร้อมโทร.สอบถามรายละเอียดจากบุคลากรเครือข่ายและได้รับการยืนยันว่า สถานที่ดังกล่าวมี

ความพร้อมและเหมาะสมเน่ืองจากเป็นโรงแรมที่สร้างใหม่ แต่เม่ือเดินทางมาเตรียมความพร้อมในวันที่ 25 

พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. กลับพบว่า โรงแรมดังกล่าวไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเน่ืองจากพ้ืนที่

บางส่วนของโรงแรมอยู่ในช่วงของการก่อสร้างและต่อเติมประกอบกับมีพายุฝนกระหน าท าให้มีโครงหลังคาและ

ต้นไม้ในบริเวณโรงแรมหักโค่น  จึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนสถานที่  

สถานที่ ที่ห้า ได้เดินทางมาติดต่อและประสานเม่ือวันวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. และ

ตัดสินใจเลือกใช้สถานที่ โรงแรมดุสิต อ.เมือง จ.สกลนคร การเจรจาในคร้ังน้ีมีเวลาค่อนข้างจ ากัด ต้องอาศัย

เทคนิคอย่างสูงเพ่ือไม่ให้ถูกกดดันและต้องยอมรับทุกข้อเสนอของโรงแรม ภายใต้งบประมาณและเงือนไขเดิม 

การเจรจาที่ต้องท าให้ทั้ง 2 ผ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน  ประกอบกับ ไม่มีทางเลือกอื่นและเป็นโรงแรมสุดท้ายที่

เหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี ผลจากการเจรจาพบว่าเงือนไขในบางข้อกลับเป็นผลดีให้กับการจัด

โครงการในคร้ังน้ี  

ก าหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 บุคลากรเครือข่าย จังหวัดชัยภมูิ นครราชสีมา 

และเลย เป็นจังหวัดที่มีระยะทางไกลจาก จังหวัดสกลนคร จ าเป็นต้องเดินทางมาล่วงหน้าในวันที่ 25 พฤษภาคม 

2561 ท าให้การประสานสถานที่ในการจัดกจิกรรมคร้ังน้ีฉุกละหุก และต้องท างานแข่งกับเวลา ในการแจ้งเปล่ียน

สถานที่ไปยังผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดห้องประชุมให้มีความเหมาะสม และสะดวกกับการสัมมนา รวมทั้งการ

เตรียมรายการอาหาร/อาหารว่าง และการต้อนรับ 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ให้ความส าคัญกับสถานที่ในการจัดสัมมนา โดยค านึงถึงสถานที่ที่จะ

ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทศิทางที่ดี หากเลือกสถานที่จัดสมัมนาที่ดี มีคุณภาพ ย่อมสื่อได้

ว่ามหาวิทยาลัยน้ันมีคุณภาพทดีีด้วยเช่นกนั  
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แนวทางแกไ้ข ด้านสถานที่ ควรหลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมในช่วงวันส าคัญของท้องถิ่นและช่วงวันเวลาที่

ใกล้วันหยุดนักขัตฤกษ์ เน่ืองจากในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถือเป็นฤกษ์ดีของท้องถิ่นที่เหมาะในการจัดงาน

แต่งงานท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวโรงแรมมีการเช่าใช้ในงานแต่งงานจ านวนมาก ประกอบกับวันที่ 29 พฤษภาคม 

2561 เป็นวันวิสาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการท าให้โรงแรมในจังหวัดสกลนครมีผู้มาใช้บริการจ านวนมาก จึงมี

ห้องพักไม่เพียงพอในการจัดกจิกรรม 

งบประมาณในการจัดอาหารมื้ อหลกั โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้รับการอนุมัติอาหารมื้อหลักตาม

จ านวนม้ือที่ขอในโครงการ อนุมัติเพียงอาหารม้ือเที่ยง และอาหารว่าง เท่าน้ัน ต้องมีการเกล่ียงบประมาณจึง

จ าเป็นต้องมีการต่อรองกบัทางโรงแรมในการใช้งบประมาณเพ่ือให้เพียงพอและสามารถจัดกจิกรรมในคร้ังน้ีได้   

 แนวทางแกไ้ข ขอความอนุเคราะห์กองแผนงาน พิจารณาอนุมัติงบประมาณส าหรับอาหารมื้ อหลักตาม

จ านวนม้ือที่ขออนุมัติในโครงการ เพ่ือป้องกันการเกล่ียงบประมาณ ซ่ึงเป็นการผิดต่อระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 

ประกอบกับการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมากเน่ืองจาก

หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญย่ิงส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างสัมพันธภาพและรักษาไมตรีจิตที่ดีต่อ

กันเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายสามารถเป็นพลังที่จะสร้างความส าเร็จในการบริการการศึกษาและเป็นพลังช่วย

ผลักดันการท างานของมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเรจ็ได้มากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก ก : 

แบบสรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการ 
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สรุปการด าเนนิโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

โครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้ นทีร่บัผิดชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธาน ี 

(แผน 9 แผนงานบริการวิชาการแก่เครือข่ายของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางบรรณสรณ ์ พลเทพ ศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. อุดรธานี 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  ในพ้ืนที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. รับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นสร้างความ

ร่วมมือและความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

งานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาในโอกาสต่อไป  ตลอดจนการให้หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา 

มสธ. ได้สร้างสมัพันธภาพที่ดีและแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เกี่ยวกบัข้องการให้บริการของมหาวิทยาลัย และเป็น

การขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา  

ส าหรับปี 2561  น้ี  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  มีก าหนดการในการจัดการสัมมนาเครือข่าย

บริการการศึกษาดังกล่าวในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่  26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิต  

อ.เมือง จ.สกลนคร  พร้อมน าคณะผู้เข้าสมัมนาทศันศึกษา ณ พร้อมทั้งน าคณะผู้เข้าสมัมนาทศันศึกษาอุทยานบัว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  และ วัดผาแด่น  

อ.เมือง  จ.สกลนคร      โดยได้เชิญบุคลากรจากเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ใน 11 จังหวัด  

ได้แก่  ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ นครราชสีมา อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล าภู, เลย, 

สกลนคร และบึงกาฬ   

2. วตัถุประสงค ์

1  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาส

พบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัมหาวิทยาลัย   

2  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้พบปะ

กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และพร้อมรับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครืองข่ายบริการการศึกษา 

2.3  เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด  ได้แก่  

ขอนแก่น, กาฬสนิธุ,์ มหาสารคาม, ชัยภมูิ และ นครราชสมีา อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล าภ,ู เลย, สกลนคร 

และบึงกาฬ    รวมจ านวน 55 คน 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิงาน 

4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ “สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์

วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี” ให้บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของ ศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. อุดรธานี 

4.2 จัดท าจดหมายเชิญไปยังหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาให้ทราบและแจ้งความประสงค์เข้าร่วม

โครงการโดยการย่ืนแบบใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

5. ผลภาพรวมของปัญหาและความตอ้งการหรือขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานเครือข่ายบริการ

การศึกษา 

โครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษาคร้ังน้ี  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายบริการวิชาการและ

พันธกจิสมัพันธก์บัชุมชน (รศ. ฐปนรรต  พรหมอนิทร์) ได้มาเป็นประธานในการสัมมนา  มีผู้อ านวยการ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (ผอ.เยียรยง  ไชยรัตน์)  รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมและบริการ

การศึกษา  นักแนะแนวการศึกษาของศูนย์ฯ  และบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา 

จ านวน  60 คน  เข้าร่วมในการสมัมนา 

 ส าหรบัหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมสมัมนาเครืองข่ายบริการการศึกษา  แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  ดงันี้  

1. กลุ่มโรงเรียนทีเ่ป็นศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าจงัหวดั และสนามสอบระดบัอ าเภอ  ได้แก่ 

1.1 โรงเรียนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสนิธุ์ 

1.2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

1.3 โรงเรียนราชสมีาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสมีา 

1.4 โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสมีา 

1.5 โรงเรียนบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ   

1.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

1.7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อ.เมือง  จ.สกลนคร 

1.8 โรงเรียนเลยพิทยาคม  อ.เมือง  จ.เลย 

1.9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อ.เมือง  จ.หนองคาย 

   1.10 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี  
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ปัญหาทีพ่บ 

- ศูนยบ์ริการ  

สถานทีจ่ดัสอบ  ผู้เข้าสัมมนาเหน็ว่า ค่าตอบแทนสถานที่จัดสอบเป็นอตัราที่ค่อนข้างต ่า เม่ือเทยีบกบั

สภาพทางเศรษฐกจิที่เปล่ียนไป กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบหัวละ 6 

บาท ซ่ึงเป็นอตัราที่เบิกจ่ายมาไม่น้อยกว่า 10 ปี  

แนวทางแกไ้ข สนามสอบขอเสนอให้ปรับอตัราค่าตอบแทนสนามสอบให้สูงข้ึนตามสภาพเศรษฐกจิที่

เปล่ียนไป โดยเทยีบเคียงกบัอตัราการจัดสอบของ  O-NET,GAT/PAT 

กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ที่มีค าสั่งให้ปฏบัิติงานเป็นกรรมการคุมสอบติดภารกจิเร่งด่วน กล่าวคือ 

สนามสอบมักประสบปัญหากรรมการคุมสอบติดภารกจิเร่งด่วน จึงต้องหากรรมการคุมสอบทา่นอื่นมา

ทดแทนแบบเร่งด่วน จึงเป็นปัญหาในการบริการจัดการการสอบในแต่ละภาคการศึกษา 

แนวทางแกไ้ข มหาวิทยาลัยต้องก าชับไปยังสนามสอบทุกแห่ง ให้กรรมการที่ได้รับค าสั่งให้ปฏบัิติงาน

สอบ งดเว้นการไปปฏบัิติภารกจิอื่น หากมีความจ าเป็นต้องการเปล่ียนแปลงให้แจ้งก่อนก าหนดการสอบ ไม่

น้อยกว่า 1 สปัดาห์ 

หอ้งสอบส ารองมีจ านวนชุดวิชามากเกินไป โดยเฉล่ียห้องสอบมีชุดวิชาที่จัดสอบไม่น้อยกว่า 30 ชุด

วิชา แต่มีกรรมการคุมสอบเพียง 2 คน (โดยเฉพาะห้องสอบส ารอง) จึงมีผลกระทบกบัการด าเนินการสอบไม่

สามารถแจกข้อสอบตามเวลาที่ก  าหนดไว้ 

แนวทางแกไ้ข ควรแบ่งห้องสอบส ารองออกเป็นห้องย่อยหลาย ๆ ห้อง ๆละ ไม่เกนิ 20 ชุดวิชา 

วสัดุประชาสมัพนัธ ์ มหาวิทยาลัยได้จัดท าวัสดุประชาสมัพันธใ์นการสอบ เป็น แผ่นซีดี ซ่ึงทางสนาม

สอบไม่สามารถใช้ประชาสมัพันธ ์ได้เน่ืองจาก สนามสอบไม่มีอุปกรณ์รองรับวัสดุการประชาสมัพันธ ์ดังกล่าว  

แนวทางแกไ้ข สนามสอบต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนวัสดุประชาสมัพันธ์ เป็น สื่อออนไลน์ 

หรือ เป็น MP3/MP4 แทน 

อุปกรณที์ใ่ชใ้นการสอบไม่ทนัสมยั เช่น กระดาษกาว น า้ยาลบค าผิด  

แนวทางแกไ้ข ควรใช้สติกเกอร์แทนกระดาษกาว  น า้ยาลบค าผิดเปล่ียนจากขวดเป็นแบบแทง่/ใช้

ปากกาแบบลบได้  

ความตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

- ของบประมาณสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ มสธ. ในโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  

- ผอ.ศูนย์ฯ มสธ. ควรไปให้ก าลงใจ ศูนย์บริการ 

- ควรมีเสื้อทมีในการประชุม คร้ังต่อไป 

- ต้องการให้ มสธ. จัดโครงการหรือหลักสตูรที่จะช่วยพัฒนาครู หรือบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ 

ความก้าวหน้าในทุกสาขาวิชา 
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- ศูนยส์อนเสริม  

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่น้อย (เจ้าหน้าที่,นักการ) 

- อาจารย์ผู้สอน มสธ. สอนไม่เตม็เวลา 

- จ านวนนักศึกษาน้อย 

- จ านวนรายวิชาในการจัดสอนเสริม น้อยต่อคร้ัง 

- แนวทางแกไ้ข 

- ควรเพ่ิมค่าตอบแทน 

- ควรคัดเลือกอาจารย์ที่มีความพร้อมด้านเวลา 

- ควรเน้นการประชาสมัพันธก์จิกรรมการสอนเสริมกบันักศึกษา มสธ. 

2. กลุ่มฝ่ายการศึกษาประจ าเรือนจ า  ได้แก่ 

2.1 เรือนจ ากลาง  จ.ขอนแก่น   2.2 เรือนจ า  จ.ชัยภมูิ 

2.3 เรือนจ าอ าเภอภเูขียว  จ.ชัยภมูิ  2.4 เรือนจ ากลาง  จ.นครราชสมีา 

2.5 เรือจ าอ าเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสมีา  2.6 เรือนจ ากลางคลองไผ่  จ.นครราชสมีา 

2.7 ทณัฑสถานหญิงนครราชสมีา        2.8 เรือนจ า จ.สกลนคร 

2.9 เรือนจ า  จ.มหาสารคาม     1.10 เรือนจ า จ.หนองบัวล าภ ู

2.11 เรือนจ า จ.อุดรธานี  

- ปัญหาทีพ่บ 

- คุณสมบติัของผูต้อ้งขงั กรมราชทณัฑ์ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่สามารถสมัครเรียน มสธ. 

(ช้ันผู้ต้องขัง) ซ่ึงเป็นการปิดโอกาสผู้ต้องขังที่ต้องการสมัครเรียนแต่ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเรียนได้ ไม่มี

โอกาสในการสมัครเรียน มสธ. 

แนวทางแกไ้ข เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังทุกคน มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทยีมกัน มสธ. ควร

มีการประสานกบักรมราชทณัฑใ์ห้ผ่อนผันคุณสมบัติให้อยู่ในเกณฑท์ี่ผู้ต้องขังที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ 

- การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนของนักศึกษาในเรือนจ าไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

เพราะติดขัดเร่ืองกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์  จึงต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ฝ่ายการศึกษา

ด าเนินการแทน  บางคร้ังจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงขอให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาในเร่ืองดังกล่าวน้ีให้แก่นักศึกษาผู้ต้องขังเป็นกรณีพิเศษ 

แนวทางแกไ้ข มสธ.ควรจัดล าดับความเร่งด่วนในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาและวัสดุการศึกษา 

เน้นผู้ต้องขัง ในล าดับแรก และขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของกรมราชทณัฑ์ ใส่ใจและด าเนินกิจกรรม

ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ก า ห น ด เ ว ล า ข อ ง  ม ส ธ .  เ พ่ื อ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ม ส ธ .  
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- การเคลื่อนยา้ยผูต้อ้งขงั เรือนจ ามีการเคล่ือนย้าย หมุนเวียนผู้ต้องขัง ตามระเบียบ ท าให้นักศึกษา 
บางรายไม่มช่ืีอเข้าสอบในเรือนจ าแห่งใหม่ เน่ืองจากขาดการประสานงานกบัฝ่ายจัดสอบ มสธ. 

แนวทางแกไ้ข กรณีมีการย้ายผู้ต้องขัง ต้องประสานกับฝ่ายจัดสอบโดยด่วน เพ่ือป้องกันปัญหาการไม่

มีรายช่ือในสนามสอบแห่งใหม่  

ความตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ มสธ. ควรเทียบโอนกิจกรรมของผู้ต้องขังให้เป็นส่วนหน่ึงของ

รายชวิชา/สมัฤทธบัิตร 

3. กลุ่มบรรณารกัษห์อ้งสมุดประชาชนประจ าจังหวดั (กศน.เมือง)  ได้แก่ 

3.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ. กาฬสนิธุ์ 

3.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ. ขอนแก่น 

3.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ. ชัยภมูิ 

3.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ. บึงกาฬ 

3.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา 

3.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ. สกลนคร 

3.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ. มหาสารคาม 

3.8 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ.เลย 

3.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย 

3.10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู 

3.11 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

- ปัญหาทีพ่บ 

   ดา้นสือ่ 

- สื่อไม่หลากหลาย  

-  นักศึกษายืมหนังสอืไปอ่านแล้วไม่ค่อยส่งหนังสอืคืนห้องสมุด หรือส่งคืนล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด 

-  หนังสอืบางชุดวิชายังไม่เป็นปัจจุบันและยังมีน้อย  บางชุดวิชามีค าผิดมาก 

- มีปัญหาการดูแลรักษา และจัดเกบ็สื่อ 

- ปัญหาด้านการส่งสื่อล่าช้า 

- แบบทดสอบหายบ่อยเน่ืองจากเล่มบาง 

- แนวทางแกไ้ข 

    -  มหาวิทยาลัยสนับสนุน สื่อประเภททั่วไป ที่นอกเหนือจากชุดวิชา เช่น ทอ่งเที่ยว กฬีา นิยาย 

    - ให้ห้องสมุดแต่ละแห่งหาแนวทางแก้ปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ 

    - ท าการปรับมุม มสธ. และ หมุนเวียนสื่อ 

    - ปรับปรุงรูปเล่มให้มี ปกแขง็ 
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ดา้นการบริการ 

   -  จ านวนผู้มาใช้บริการ มุม มสธ. ยังมีจ านวนน้อย 

   -  การจัดส่งสื่อไม่ตรงกบัใบรายการ 

   - ด้านการประชาสมัพันธ์ 

   - ระเบียบการสมัครเรียนหลักสตูร ต่าง ๆ มีผู้สนใจติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ 

ที่จะซ้ือระเบียบการสมัคร 

   - เพ่ิมมุม มสธ. ให้ ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”  

  - การติดต่อประสานงานกบัส่วนกลางไม่ทั่วถึง เช่น ประสานทางโทรศัพท ์ไม่มีผู้รับสาย  

บางคร้ังให้ค าอธบิายไม่ชัดเจน หรือตรงประเดน็กบัปัญหาที่สอบถาม 

   - ชมรมนักศึกษา มสธ. ไม่มาใช้บริการ มุม มสธ.  

   - บรรณารักษ์ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกบัการศึกษาต่อของ มสธ. เพ่ือให้ค าแนะน า 

แก่ผู้ที่สนใจสมัคร 

- แนวทางแกไ้ข 

   - ประชาสมัพันธ ์จัดกจิกรรม ส่งเสริมให้เครือข่ายมาใช้บริการ 

   - เพ่ิมช่องทางการตรวจสอบทางสื่อออนไลน์ 

   - เพ่ิมการประชาสมัพันธ ์เช่น ท า page , facebook 

   - มสธ. ควรประชาสมัพันธ ์ให้ชมรมนักศึกษา มสธ. มาใช้บริการ มุม มสธ. แต่ละแห่ง 

   - จัดท าเอกสารให้รายละเอยีดเกี่ยวกบั ระบบการศึกษา/ปัญหาที่พบบ่อยส าหรับนักศึกษา  

มสธ. เพ่ือให้ บรรณารักษ์มีความรู้และข้อมูลในการให้ค าแนะน าแก่ผู้สนใจที่สอบถามข้อมูลในเบ้ืองต้น 

- ความตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะ อื่นๆ 

   - ต้องการระเบียบการสมัครทุกระดับ จ าหน่าย ณ มุม มสธ.  

   - ต้องการสื่อการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์และกฎหมาย เพราะมีนักศึกษาต้องการใช้ประกอบใน

การศึกษา เรียนรู้  เพ่ือประกอบการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย 

       - ควรจัดเจ้าหน้าที่ มสธ. พบปะนักศึกษา มสธ. เดือนละ 3 คร้ัง เพ่ือผลประโยชน์กบันักศึกษาที่เข้า

มาติดต่อ สอบถามเกี่ยวกบัปัญหาการศึกษาในระดับน้ัน ๆ อย่างสม ่าเสมอ 

    - สื่อ CD ของการเรียน น่าจะเป็น PM3 เพราะง่ายและสะดวกในการเข้าถึง 

        - สื่อ สิ่งตีพิมพ์ ประเภทหนังสอือ่านนอกเวลา ควรจัดส่งควบคู่มากบั ชุดวิชาวิชาการศึกษา ได้แก่ กวีซี

ไรต์ เร่ืองสั้น เกรด็ความรู้ วารสารของ มสธ. จิตวิทยา เคลด็ลับต่าง ๆ  

    - ต้องการสนับสนุนหนังสอืวิชาการ หรือ นวนิยาย ที่นอกเหนือจาก เอกสารของ มสธ. 

    - ให้เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกบัหลักสูตรต่าง ๆ ของ มสธ.เพ่ือเผยแพร่ ณ มุม มสธ. 

    - นักศึกษาต้องการวิทยานิพนธ ์และสารนิพนธ ์ในการน ามาประกอบเอกสารเพ่ือการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติมในระดับมหาวิทยาลัย 

- ต้องการป้ายประชาสมัพันธห์ลักสตูรต่างๆ ของ มสธ. ที่จะน าไปติดที่มุม มสธ. 

- ขอให้เปิดหลักสตูรที่ช่วยให้ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
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- ขอให้ มสธ. จัดหลักสตูรอบรมบรรณารักษ์  เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

 

 

******************************* 
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ภาคผนวก ข 

 

บนัทึกขอ้ความและค าสัง่ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน 
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ค าสั่ง  ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

ครั้งที่  9   / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ประจ าปี 2561 

--------------------------------- 
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี   จะจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ประจ าปี 

2561  ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที ่ 26-27  พฤษภาคม  2561 ณ โรงแรมดุสิต  อ.เมือง  จ.สกลนคร  นั้น   เพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ดังนี้ 

1. บุคลากรท าหน้าที่เป็นประธานและท่ีปรึกษา 
1.1  นางเยียรยง  ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เป็นประธานการสัมมนา 

และท่ีปรึกษาโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ประจ าปี 2561 
2. บุคลากรท าหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินโครงการ 

2.1  นางบรรณสรณ์ พลเทพ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
ควบคุมดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3. บุคลากรท าหน้าที่ให้บริการการศึกษา 
3.1  นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
3.2  นางวสุภา   อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   
3.2  นายนิติรุจน์  ธีระวิเชษฐก์ุล   ช่างศิลป์ 

4. บุคลากรท าหน้าที่บริกรและขับรถยนต์ศูนย์ฯ  
4.1  นายปิยะทัต  อุลานันท์ พนักงานขับรถยนต์ศูนย์ฯ 
ทัง้นี้  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2561  ถึง  วันที่  28  พฤษภาคม  2561  
 

สั่ง   ณ   วันที่  22  พฤษภาคม  2561 
 
 
(นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี 
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  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  อุดรธานี  งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  โทร. 8752    
ที ่  ศธ. 0522.01(20) / 444   วันที่ 22    พฤษภาคม    2561    
เรื่อง เรียนเชิญเป็นประธานและวิทยากรในโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษามสธ.ในเขตพ้ืนที่ 
          บริการของศูนย์ฯ   

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
          (ผ่านงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.) 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี  จะจัดท าโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขต
พ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ประจ าปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 
เกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษา  การแจ้งข่าวความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จาก
เครือข่ายฯ  ก าหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่  26-27 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมดุสิต  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  ตามก าหนดการดังแนบ 

 ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน ได้โปรดกรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการสัมมนา  
ดังกล่าว  เพ่ือให้การสัมมนาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

 
 

  (นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

ที่ ศธ. 0522.01 (20) / ว 363            ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

บ้านค ากล้ิง หมู่ 10  ต.บ้านจ่ัน 

       อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 

             24   เมษายน  2561 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ก าหนดการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  จ านวน 1 ฉบับ 

 2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ   จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.  ใน

พ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังความ

คิดเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการสมัมนา 

จึ ง ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ท่ า น แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช หรือผู้แทน รวมจ านวน 2 ท่าน  เข้าร่วมการสัมมนา  ในวันเสาร์ที่ 26 และ วัน

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561      ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

ทั้งน้ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืนวันที่ 

26 พฤษภาคม 2561และค่าพาหนะเดินทาง ไว้ให้ผู้เข้าร่วมการสมัมนาคร้ังน้ีแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 

   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

 

 

 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

โทรศัพท ์ 0-4234-0033     มือถือ 093-328 4141 

โทรสาร  042-292 494 

 

ส าเนาแจ้งท้าย 
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แบบตอบรบัการเขา้ร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วนัเสารแ์ละวนัอาทิตยที์ ่ 26-27  พฤษภาคม  2561 

ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวิ์ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร  

และ ทศันศึกษา  อุทยานบวัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทย  จงัหวดัสกลนคร   และ วดัถ ้ าผาแด่น จงัหวดัสกลนคร 

ช่ือหน่วยงาน ...............................................................................................................................  

ที่ต้ัง……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

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

โทรศัพท.์........................................................   โทรสาร........................................................... 

ขอส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ดังน้ี 
 

ล าดบั ชื่อ-นามสุกล ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์หรือ 

 มือถอื 

E-mail address 

1     

     

2     

     

 

หมายเหตุ 

1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  (โดยด่วนทีสุ่ด)  

    โดยทาง E-mail  :  bannasorn129@gmail.com  หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน(E.M.S.) 

2. ติดต่อเพ่ือขอทราบรายละเอยีดเพ่ิมเติม  คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033  

    หรือ มือถือ 093-328-4141 
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รายช่ือแนบท้าย 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์ 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

3. ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภมูิภักดีชุมพล 

4. ผู้อ านวยการโรงเรียนนครราชสมีาวิทยาลัย 

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 านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

14. ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 

15. ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่ 

16. ผู้อ านวยการโรงเรียนกุมภวาปี 
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ที่ ศธ. 0522.01 (20) / ว 362            ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

บ้านค ากล้ิง หมู่ 10  ต.บ้านจ่ัน 

       อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 

             24   เมษายน  2561 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมือง............................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ก าหนดการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ านวน 1 ฉบับ 

      2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ   จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.  ใน

พ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังความ

คิดเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการสมัมนา 

จึ ง ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ท่ า น แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช หรือผู้แทน รวมจ านวน 2 ท่าน  เข้าร่วมการสัมมนา  ในวันเสาร์ที่ 26 และ วัน

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561      ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

ทั้งน้ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืนวันที่ 

26 พฤษภาคม 2561และค่าพาหนะเดินทาง ไว้ให้ผู้เข้าร่วมการสมัมนาคร้ังน้ีแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 

   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

 

 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

โทรศัพท ์ 0-4234-0033     มือถือ 093-328 4141 

โทรสาร  042-292 494 

 

ส าเนาแจ้งท้าย 
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แบบตอบรบัการเขา้ร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วนัเสารแ์ละวนัอาทิตยที์ ่ 26-27  พฤษภาคม  2561 

ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวิ์ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร  

และ ทศันศึกษา  อุทยานบวัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทย  จงัหวดัสกลนคร   และ วดัถ ้ าผาแด่น จงัหวดัสกลนคร 

ช่ือหน่วยงาน ...............................................................................................................................  

ที่ต้ัง……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

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

โทรศัพท.์........................................................   โทรสาร........................................................... 

ขอส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ดังน้ี 
 

ล าดบั ชื่อ-นามสุกล ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์หรือ 

 มือถอื 

E-mail address 

1     

     

2     

     

 

หมายเหตุ 

1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  (โดยด่วนทีสุ่ด)  

    โดยทาง E-mail  :  bannasorn129@gmail.com  หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน(E.M.S.) 

2. ติดต่อเพ่ือขอทราบรายละเอยีดเพ่ิมเติม  คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033  หรือ  

    มือถือ 093-328-4141 
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รายช่ือแนบท้าย 

1. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ 

2. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น 

3. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองชัยภมูิ 

4. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองบึงกาฬ 

5. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองนครราชสมีา 

6. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

7. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

8. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองสกลนคร 

9. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองหนองคาย 

10. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองหนองบัวล าภ ู

11. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมืองอุดรธานี 
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ที่ ศธ. 0522.01 (20) / ว 364            ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

บ้านค ากล้ิง หมู่ 10  ต.บ้านจ่ัน 

       อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 

             24   เมษายน  2561 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. 

เรียน ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ก าหนดการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ านวน 1 ฉบับ 

 2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ   จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายบริการฯ มสธ.  ใน

พ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังความ

คิดเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการสมัมนา 

จึ ง ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ท่ า น ห รื อ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือผู้แทน จ านวน 1 ท่าน  เข้าร่วมการสัมมนา  ในวันเสาร์ที่ 26 และ วัน

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561      ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

ทั้งน้ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้จัดเตรียมอาหารในระหว่างการสัมมนาและที่พักในคืนวันที่ 

26 พฤษภาคม 2561และค่าพาหนะเดินทาง ไว้ให้ผู้เข้าร่วมการสมัมนาคร้ังน้ีแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 

   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

 

 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

โทรศัพท ์ 0-4234-0033     มือถือ 093-328 4141 

โทรสาร  042-292 494 

 

ส าเนาแจ้งท้าย 
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แบบตอบรบัการเขา้ร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วนัเสารแ์ละวนัอาทิตยที์ ่ 26-27  พฤษภาคม  2561 

ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวิ์ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร  

และ ทศันศึกษา  อุทยานบวัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทย  จงัหวดัสกลนคร   และ วดัถ ้ าผาแด่น จงัหวดัสกลนคร 

ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................................................. .. 

ที่ต้ัง……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

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

โทรศัพท.์........................................................   โทรสาร........................................................... 

ขอส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ดังน้ี 

 
 

ล าดบั ชื่อ-นามสุกล ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์หรือ 

 มือถอื 

E-mail address 

1     

     

2     

     

 

หมายเหตุ 

1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  (โดยด่วนทีสุ่ด)  

    โดยทาง E-mail  :  bannasorn129@gmail.com  หรือ ส่งทางไปรษณีย์จดหมายด่วน(E.M.S.) 

2. ติดต่อเพ่ือขอทราบรายละเอยีดเพ่ิมเติม  คุณบรรณสรณ์ พลเทพ โทร. 042-340 033  หรือ 

   มือถือ 093-328-4141 
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หนังสือแนบท้าย 

1. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดสกลนคร 

2. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดขอนแก่น 

3. ผู้อ านวยการทณัฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น 

4. ผู้อ านวยการทณัฑสถานหญิงนครราชสมีา 

5. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอบัวใหญ่ 

6. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสคีิ้ ว 

7. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครราชสมีา 

8. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดชัยภมูิ 

9. ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอภเูขียว 

10. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม 

11. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดอุดรธานี 

12. ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางคลองไผ่ 

13. ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
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ที่ ศธ. 0522..01 (20) / 450            ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
    บ้านค ากลิ้ง หมู่ 10  ต.บ้านจั่น 

              อ.เมือง  จ. อุดรธานี 41000 
         23    พฤษภาคม  2561 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ 
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  จะจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการ
การศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  โดยได้เรียนเชิญบุคลากรจากหน่วยงาน
เครือข่ายบริการของมหาวิทยาลัย 11 จังหวัด  จ านวน 60 คน  มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้  โดยมีก าหนดกิจกรรมเข้าชม
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด้วย 
 ศูนย์ฯ  จึงเรียนขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

1. เข้าชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 -16.30 น.   

2. รถบัส จ านวน 1 คัน (รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จาก โรงแรมดุสิต อ.เมือง จ.สกลนคร ไปยังอุทยานบัว 
เฉลิมพระเกียรติ) 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางบรรณสรณ์ พลเทพ (นักวิชาการศึกษาช านาญการ) โทร. 09 3328 4141 เป็นผู้
ประสานงาน   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
โทรศัพท์  (042) 340033 
โทรสาร (042) 292494 
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แบบค าขอโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมเพือ่ขอรบัทุนงบประมาณแผ่นดิน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(ลกัษณะโครงการไม่อิงรูปแบบวิจัย) 

 

1. ชื่อ โครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ศวน.  มสธ. อุดรธานี 

2. ลกัษณะโครงการ ข้อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. ยุทธศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. เป้าหมายการใหบ้ริการของกระทรวง  : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กบัประชาชนอย่าง

ทั่วถึง  และเสมอภาค เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม 

5. เป้าหมายการใหบ้ริการของมหาวิทยาลยั :  เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ

สงัคม        ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

6. หลกัการและเหตุผล 

    ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายบริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  ในพ้ืนที่บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. รับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นให้

หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและทักษะ

ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน

เครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  พร้อมรับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษาในโอกาสต่อไป 

 

7.วตัถุประสงค ์
 

7.1 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้มี

โอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัย 

7.2 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้

พบปะกบัผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และพร้อมรับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานเครืองข่ายบริการการศึกษา 

7.3 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.  ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ  ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายบริการ

การศึกษา มสธ. 
 

 

 

 

 

 

  ผด.บส.1 

-30- 

-31- 



 

8.ผลลพัธข์องการด าเนินโครงการ 

เชิงประมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84  

เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จาการบริการ ร้อยละ 86 

        ผลลพัธ ์

          8.1 เกดิเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ที่เข้มแขง็ และเป็นพลังในการขับเคล่ือนแผนงานโครงการได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

8.2 เป็นศูนย์ฯกลางและเป็นเวทแีลกเปล่ียนประสบการณ์ และพิจารณาแนวทางและปัญหาร่วมกนั 

8.3 เกดิความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช และ บุคลากรของ

หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 
 

 

9. ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 

         ผลกระทบ 

             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ที่ เข้มแข็งเป็นพลัง

ขับเคล่ือนแผนงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

10.ตอบสนองหลกัเกณฑก์ารเสนอโครงการ 

ข้อที่ 3 เป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายและมาตรการประจ าปี 2561 ด้านการให้บริการวิชาการแก่

สงัคม 

และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมแผนปฏบัิติการราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อ้างอิงจากแผน

แม่บทการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ .ศ.2561 ข้อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตาม

ยุทธศาสตร์                 ของมหาวิทยาลัย) 
 

11.ผูร้บัผิดชอบโครงการ (นางบรรณสรณ์  พลเทพ นักวิชาการศึกษาช านาญการ) ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.

อุดรธานี 

 

 

12.กลุ่มเป้าหมาย  

 บุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ฯ จาก 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี 

หนองคาย หนองบัวล าภ ูเลย สกลนคร  บึงกาฬ  ขอนแก่น  กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม  ชัยภมูิ หนองบัวล าภ ูและ

นครราชสมีา จังหวัดละ 5 คน รวมเป็น 55 คน 

 บุคลากรจาก ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี และบุคลากรอื่น ๆ ของ

ศูนย์ฯ 7 คน (ทั้งน้ีได้เชิญรองอธกิารบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานในการสมัมนา) 



 
    

 

13.และผูที้ม่ีส่วนไดเ้สีย 

13.1  ภาคท้องถิ่น...ชุมชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

13.2  ภาคประชาชน... ประชาชนที่เป็นบุคลากรเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพ้ืนที่บริการของ

ศูนย์ฯ  

13.3 ภาคเอกชน…ผู้ประกอบกจิการเกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยวและธุรกจิต่างๆ 

          13.4 ภาครัฐ...หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวในพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 

14.สถานทีใ่หบ้ริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

15.ระยะเวลาโครงการ เร่ิมต้นปีงบประมาณ 2561–สิ้นสดุปีงบประมาณ 2561 (26-27 พฤษภาคม 2561) 

16.เป้าหมายผลผลิต และตวัช้ีวดั 

ผลผลิต / ตวัช้ีวดั  
หน่วย 

นบั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.–

มี.ค.) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-

มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิต : สมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขต

พ้ืนที่รับผดิชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี 

    / 

ตวัช้ีวดั      

เชิงปริมาณ  :  

   1.จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมโครงการ 

 

คน 

    

56 

   2.ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อย

ละ 

   85 

 เชิงคุณภาพ :  

   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

ร้อย

ละ 

   
 

86 

เชิงเวลา :  

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

 

ร้อย

ละ 

    

100 
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แผนการด าเนินงาน (Grant Chart)  

 

ผลผลิต / กิจกรรม 

 

หน่วย 

นบั 

แผนการด าเนินกิจกรรม 
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. ในเขต

พ้ืนที่รับผดิชอบของ ศวน. มสธ. อุดรธานี 

    / 

กิจกรรม 1.ดา้นความรู ้ คร้ัง/

คน 

   1/55 

ให้ความรู้ "ภารกจิการให้บริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา  

" 

และ อทุยานบวัที่ใหญ่ที่สดุในไทย ณ จังหวัดสกลนคร 

     

กิจกรรมที ่2: ดา้นกระบวนการ       

(เกดิเครือข่ายการประชาสมัพันธท์ี่เข้มแขง็) 

(เป็นเวทแีลกเปล่ียนประสบการณ ์ และพิจารณาแนวทางและปัญหา

ร่วมกนั) 

มคีวามสมัพันธท์ี่ดรีะหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  

และ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 

     

กิจกรรมที ่3 : ติดตามและสรุปผลโครงการ      1 

กิจกรรมที ่4 : จดัท ารายงานผลการด าเนนิโครงการ     1 

หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกดิข้ึนในไตรมาส

น้ันๆ 
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17. แผนการเบกิจ่ายเงิน 

งวดที่ ภาระงานทีต่อ้งส่ง จ านวน (บาท) 

   1 1. ประสานงาน/เตรียมการด าเนินโครงการทุกด้าน 

2. ประชาสมัพันธ์โครงการ 

3. ด าเนินการโครงการสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ของ ศวน. มสธ. อุดรธานี 

4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

221,354. 

                               รวมทั้งส้ิน   (สองแสนสองหมืน่หนึง่พนัสามรอ้ยหา้สิบสี่บาทถ้วน)                  221,354. 

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉล่ียรายจ่ายทุกรายการ 

 

18. เฉพาะกรณีโครงการทีมุ่่งตอบสนองดา้นการเรียนการสอนในชุดวิชา / ผลงานวิจัย ใหร้ะบุดว้ยว่า

เป็นชุดวิชาใดหรือผลงานวิจยัเรือ่งใด  เช่น 

รหัสชุดวิชา......................ช่ือชุดวิชา.....................................   และ/หรือ 

ผลงานวิจัยเร่ือง..................................................................... 

19. การรายงานผลการด าเนนิงาน และการใชจ่้ายเงิน ใหร้ายงานตามแบบฟอรม์และระยะเวลาทีก่อง

แผนงาน 
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ก าหนดการ 

การสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้ นทีร่บัผดิชอบของศูนยวิ์ทยพฒันา  มสธ. อุดรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ณ โรงแรมดุสิต อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร 

 

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

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีนเข้าสมัมนา ณ โรงแรมดุสติ อ าเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร 

09.00-09.15 น.  กล่าวรายงาน  โดย 

  -ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อดุรธานี (นางเยียรยง  ไชยรัตน์) 

09.15-09.45 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง  “นโยบายใหม่ของ มสธ. กบัภารกจิให้บริการของหน่วยงาน 

                                   เครือข่ายบริการการศึกษา” โดย รองอธกิารบดฝ่ีายบริการวิชาการและพันธกจิสมัพันธก์บัชุมชน   

                               มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช (รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอนิทร์) 

     09.50-12.15 น. แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคดิเหน็ในการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจเกี่ยวกบัการศึกษา  

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.15-13.50 น.         เดนิทางโดยรถบสั จาก โรงแรมดุสติ  ถงึ อทุยานบวั มหาวิทยาลัย 

                                    เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดสกลนคร 

13.50-16.30 น. การบรรยายเรื่อง “อทุยานบวัที่ใหญ่ที่สดุในไทย” โดย วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร  

16.30-16.50 น. เดนิทางโดยรถบสั จาก อทุยานบวั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร  

ถงึ วัดพระธาตเุชิงชุม จังหวัดสกลนคร  และ เรียนรู้  วิถผ้ีาไทยจากภมูปัิญญาชาวบ้าน ณ ถนนผ้าคราม 

สกลนคร 

17.50-18.10 น. เดนิทางกลับถงึที่พักและพักผ่อนตามอธัยาศัย 

18.20-19.30 น. รับประทานอาหารเยน็ 

19.30-21.00 น. กจิกรรมสาระสงัสนัทน์ 

 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2561 

06.00-07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

07.00-12.00 น. ลงทะเบยีนเข้าสมัมนา และเดนิทางไปทศันศึกษา ณ วัดถ า้ผาแด่น จังหวัดสกลนคร 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.50 น. เดนิทางกลับโรงแรมที่พัก 

14.00-16.30 น. ซักถามปัญหา  สรปุและประเมนิผลโครงการ 

16.30 น.  เดนิทางกลับบ้านโดยสวัสดภิาพ 

******************************* 
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การสมัมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ณ โรงแรมดุสติ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 

 

เวลา กจิกรรม 

26 พ.ค. 2561  

08.00–08.30 น. - ลงทะเบียนเข้าสมัมนา /รับเอกสาร 

08.30–09.00 น. 

พิธเีปิด - กล่าวรายงาน โดย  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

-  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย รองอธกิารบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกจิ 

    กบัชุมชน 

09.00–12.00 น. 

- บรรยาย เร่ือง “นโยบายใหม่ของ มสธ. กบัภารกจิการให้บริการของหน่วยงานเครือข่าย 

    บริการการศึกษา 

- แบ่งกลุ่มย่อย จ านวน 3 กลุ่มตามหน่วยงาน เพ่ือระดมความคิดเหน็ในการให้บริการแก่ 

   นักศึกษา  และผู้สนใจเกี่ยวกบัการศึกษา กบั มสธ.  

วิทยากร   รศ.ฐปนรรต  พรหมอนิทร์ รองอธกิารบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกจิกบัชุมชน 

              นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

13.00–16.30 น. 

- บรรยาย เร่ือง “อุทยานบัวใหญ่ที่สดุในไทย”  ณ อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดสกลนคร 

    วิทยากร  จากมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

16.30–17.50 น. - เรียนรู้  วิถีผ้าไทยจากภมูิปัญญาชาวบ้าน ณ ถนนผ้าครามสกลนคร 

27 พ.ค. 2561  

07.00–12.00 น. - ลงทะเบียนเข้าสมัมนา และเดินทางไปทศันศึกษา ณ วัดถ า้ผาแด่น จังหวัดสกลนคร 

14.00–16.30 น. - ซักถามปัญหา สรุปและประเมินผลโครงการ 

16.30 น. - เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
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ภาคผนวก ค 

 

เนื้ อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

 

 

-37- 



-38- 

อุทยานบวัที่ใหญ่ทีสุ่ดในไทย ณ จงัหวดัสกลนคร 

 

 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ทรงเปิดอุทยานบัว และทอดพระเนต

ตัวอย่างผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากบัว ณ อุทยานบัว อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดสกลนคร 

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559 

        

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกบัวผัน – เผื่อน “สุทธาสิโนบล” 

(N.Sutdhadinobol) ซ่ึงเป็นช่ือของ บัวผัน – เผ่ือน ที่มีการน าเข้ามาสู่ประเทศไทยจากหมูเกาะชวา เม่ือ พ.ศ. 

2444  ถิ่นก าเนิดดั้ งเดิมมาจากทวีปแอฟริกา  โดยมี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Nymphasea capensis 

var.zanaibariensis  (นิมเฟียคาร์เพนซิส วาไรตี้  แซนซิบาร์เรนซิส) โดย พระมาดามเธอกรมขุนสุทธาสินีนารถ 

จึงเป็นที่มาของช่ือสามัญของบัวพันธุ์น้ีในไทย เพราะทรงดอก  กลีบดอกซ้อนมากและมีสีฟ้าอมม่วงเนียนสวน

หวาน (ลาเวนเดอร์) ที่แตกต่างจากบัวผัน – เผ่ือน ที่อยู่ในประเทศไทยสมัยน้ัน 
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 อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุต่์างๆ และรองรับการประชุม

วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดข้ึนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด

สกลนคร นอกจากน้ียังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร 

ความเป็นมาอุทยานบวั 

 อุทยานบัว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 50 ไร่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกยีรติ เดิมเป็น

พ้ืนที่ชุ่มน า้ และแปลงปลูกบัว  ต่อมาปี 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด

สกลนครได้เร่ิมน าบัวพันธุต่์าง ๆ มาทดลองปลูก และเร่ิมท าวิจัยเกี่ยวกบัพันธุบั์วและการใช้ประโยชน์จากบัว

พันธุต่์าง ๆ ต่อมาปี 2551 ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือน าบัวพันธุต่์าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพันธุบั์วหลวงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ท าการวิจัยมาอย่างต่อเน่ือง จนปี 2552 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกบัสมาคมบัว

แห่งประไทย และกลุ่มผู้รักบัว ได้ริเร่ิมด าเนินการ โครงการสร้างอุทยานบัว เพ่ือให้เป็นสถานที่จัดงานมหา

กรรมบัวนานาชาติเมื่อปี 2553 โดยใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการสนับสนุนการ

พัฒนาพ้ืนที่ ออกแบบและพันธุไ์ม้ต่าง ๆ จากสวนนงนุช และทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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อุทยานบวั แบ่งเป็น 5 ส่วนส าคญั คือ 

 ส่วนรวบรวมพันธุบั์ว ได้รวบรวมพันธุบั์วทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 34 พันธุ ์เช่น บัวกระด้ง บัว

สาย บัวผัน-เผ่ือน และบัวฝร่ัง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวพบพ้ืนที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไป

ชมบัวได้อย่งใกล้ชิด 

 ส่วนแดงพันธุบั์ว ได้น าบัวสายพันธุต่์าง ๆ จ านวน 74 สายพันธุ ์ มาจัดแสดงในกระถางกลางแจ้ง 

เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศัย และประชาชนที่มาชมสามารถถ่ายภาพกบัดอกบัวที่มีสีสนัสวยงามอย่าง

ใกล้ชิด พร้อมป้าย อธบิายช่ือวิทยาศาสตร์สายพันธุบั์ว 

 ส่วนนิทรรศการถาวร เป็นส่วนที่รวบรวมองค์ความรู้และความเป็นมาเกี่ยวกบับัวพันธุต่์าง ๆ เพ่ือ

ประโยชน์ผู้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกบับัวต่าง ๆ เช่น การจ าแนกพันธุ์

บัว ประวัติบัวในประเทศไทย การปลูกบัว การดูแลรักษา โรคและศัตรูที่ส าคัญ การปรับปรุงพันธุ ์การท านาบัว 

และประโยชน์จากบัว 

 ส่วนแสดงบัวธรรมชาติ ที่จัดเป็นพิพิธภัณฑธ์รรมชาติ และปลูกบัวหลากหลายพันธุ์ให้เจริญเติบโตมี

ความสวยงามตามธรรมชาติ และเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยบัวสายพันธุต่์าง ๆ  

 ส่วนนาบัวสลับนาข้าว เป็นพ้ืนที่ปลูกบัวเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ 

 “บัว” ราชินีของพรรณไม้น า้ 

 “บัว” จัดเป็นพันธุไ์ม้น า้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งพรรณไม้น า้” เน่ืองจากมีความงดงาม

ของดอกบัวหลวงและบัวสายที่ชูบนผิวน า้ หรือเหนือน า้ ลักษณะดอกมีขนาดใหญ่เหน็ได้ชัดเจน มีสีสนัที่สด

สวยหลากหลาย 
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คนไทยรู้จัก “บัว” มานานมาก จากศิลาจารึกที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ในสมัยพ่อขุนรามค าแหง

มหาราช ได้บันทกึถึงบัวหลายชนิด และยังพบในพระไตรปิฎก ในวรรณคดี บทประพันธุ ์ตลอดจนภาพวาดใน

วัดและศิลปะอื่นๆ อกีมากมาย คนไทยรู้จัดน า “บัว” มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะทางพุทธศาสนิกชน นิยมน า

ดอกบัวหลวงมาใช้บูชาพระและพิธทีางศาสนา แม้แต่ประเทศอนิเดีย ที่ก  าเนิดของศาสนาพุทธ กใ็ช้ดอกบัว

หลวงเป็นดอกไม้ประจ าศาสนาพุทธ และเป็นดอกไม้ประจ าชาติ ส่วน “บัวสาย” กเ็ช่นกนั เป็นพืชที่มีก าเนิดมา

ยาวนาน และยังเป็นดอกไม้ประจ าชาติของอียิปต์  

 ทั้งบัวหลวงและบัวสาย เป็นพืชที่มีมานานแล้ว และหลักฐานทางพฤกษศาสตร์ กจั็ดให้พืชในวงศ์บัว

หลวงและบัวสายอยู่ในอนัดับแรกๆ ของอาณาจักรพืช และจัดว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการต ่าสดุของกลุ่มพืชมี

ดอก ประเภทพืชใบเล้ียงคู่ 

 วงศ์บัวหลวง ลักษณะทั่วไป มีทั้งล าต้นเป็นเหง้าในดิน และไหล เหนือดิน ใต้น า้ใบเด่ียวแตกจากข้อ

ของล าต้นใต้ดิน ในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ เช่น บัวหลวงพันธุด์อกสชีมพู บัวหลวงพันธุด์อกสชีมพูซ้อน 

บัวหลวงพันธุด์อกเลก็สชีมพู บัวหลวงพันธุด์อกสขีาว บัวหลวงพันธุด์อกสขีาวซ้อน บัวหลวงพันธุด์อกเลก็สขีาว 

ซ่ึงแต่ละสายพันธุจ์ะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น สัตตบงกช สตัตบุษย์ บัวหลวงจีนชมพู เป็นต้น 

 วงศ์บัวสาย ลักษณะทั่วไป ล าต้นอยู่ในดินใต้น า้ ลักษณะเป็นเหง้า หรือ เป็นหัว มี 6 สกุล คือ สกุลใส้

ปลาไหล สกุลบัวยูรีอาเล่ สกุลนูพ่าร์ สกุลออนดิเนีย สกุลบัววิกตอเรีย (บัวกระด้ง) และสกุลบัวสาย 

 ประโยชนข์องบวั ปลูกเป็นไม้ประดับ รับประทานเป็นอาหาร ทั้งสดและสกุ เหง้า เมลด็ ดีบัว เกสร

เพศผู้ ไหลบัว กลีบดอก หรือใช้เป็นประโยชน์อื่น ๆ เช่น ใยบัว ใบบัว นอกจากน้ียังมีสรรพคุณทางยา แก้ร้อน

ใน บ ารุงกระดูก เป็นต้น 
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ตวัอย่างสายพนัธุบ์วัต่าง ๆ  ณ อุทยานบวั 
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 อุทยานบัว เปิดให้ประชาชนไปชมความงดงามและถ่ายภาพดอกบัวพร้อมทั้หาความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองบัว 

ซ่ึงที่ได้รับรวบรวมพันธุบั์วจากทั่วโลกไว้ที่อุทยานบัว กว่า 300 สายพันธุ ์ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ทุก

วัน 
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พญานาคเผือก 

 
  

เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2560  อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้เปิดแลนด์มาร์คใหม่ 

สิ่งศักด์ิคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร “พญานาคเผือก” โดยการก่อสร้างพญานาคเผือกในคร้ังน้ี จังหวัดสกลนคร

จัดท าโครงการพัฒนาหนองหารและเช่ือมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวธรรมนิเวศน์เกษตรอินทรีกลุ่มจังหวัด

สกลนคร โดยได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ด าเนินการปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบๆ

และก่อสร้างพญานาคเผือกแลนด์มาร์คใหม่ในอุทยานบัวแห่งน้ี เพ่ือให้เกิดความโดดเด่นสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมของประชาชนในเร่ืองของพญานาค ความสงู 9.80 เมตร  

 ทีต่ ั้ง : อุทยาน หนองหารเฉลิมพระเกยีรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด

สกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

การเดินทาง : อุทยานอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนหมายเลขที่ 22 ถนนสาย

สกลนคร-นครพนม ตัดผ่าน ระหว่างหลัก กม.ที่ 167-168 และห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร สามารถ

เดินทางได้ด้วยเส้นทาง  

รถยนตส่์วนตวั : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม 

รถโดยสาร : รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-นครพนม สามารถลงรถด้านหน้าอุทยานได้, รถโดยสารสาย

กรุงเทพฯ-สกลนคร สามารถลงรถที่ บ.ข.ส. แล้วต่อรถสองแถวสายสกลนคร-ทา่แร่ มาที่อุทยานฯ 

  

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น., วันเสาร์-อาทติย์ เวลา 08.30-18.00 น. (ยกเว้น

ห้องนิทรรศการบัว ปิดวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) 
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วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

 

 ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  สร้างขึ้นเมื่อใดไม่

ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็น ปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระ

ธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักด์ิสิทธิ์ เป็น ที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร   ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุท าด้วยทองค าบริสุทธิ์ หนัก 247 บาท 

ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสนัทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม  วัด

พระธาตุเชิงชุม  นับเป็นดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์ ดังค ากล่าวที่ว่า “จะมีคร้ังไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มา

บูชา พระธาตุที่สร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เช่ือกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการ

พระธาตุเชิงชุมน้ันจะก่อให้เกดิความ เป็นสริิมงคลสงูสดุแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้ว

คลาดปราศจากอนัตราย   รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อ พระองค์แสน ที่เช่ือกันว่าให้พรในด้านโชคลาภ ให้

มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต ในทุกวันจะมีประชาชนมากราบ ไหว้พระธาตุเชิงชุมและ

หลวงพ่อพระแสนเป็นจ านวนมากทเีดียว  ทุกวันพระในตอนค ่าจะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้พระธาตุ และ

หลวงพ่อองค์แสนเป็นจ านวนมาก งานประจ าปีของพระธาตุเชิงชุมจะเร่ิมตั้งแต่วันขึ้น 9 ค ่า ถึงวันขึ้น 15 ค ่า 

เดือนย่ี (2) ของทุกปี (ก าหนดตามจันทรคติ) 

ความส าคัญต่อชุมชน  

 หลักฐานการตั้งชุมชนบริเวณวัดพระ ธาตุเชิงชุมในสมัยรัตนโกสินทร์ค่อนข้างเด่น ชัด โดยเฉพาะ

พงศาวดาร ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นค า) กล่าวว่าในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ พระพุทธยอดผ้า

จุฬาโลกมหาราช โปรด เกล้าฯ ให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมไพร่พลตัวเลก มาตั้งเมืองรักษาพระธาตุ 
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เ ชิ ง ชุ ม  เ มื่ อ มี ผู้  คนมาก ขึ้ น ก็ โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ  ใ ห้ ยก บ้ า น ธ า ตุ  เ ชิ ง ชุ ม  ขึ้ น เ ป็ น เ มื อ ง สกลทว า ปี 

เมื่อปี พ .ศ.2329 อย่างไรกต็ามเมื่อเกิดศึก เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์เป็นกบฏใน พ.ศ .2370 เมืองสกลนคร

ต้องโทษเป็นกบฎขัดขืนอาญา ศึก เจ้าเมืองฝักใฝ่กับเจ้าอนุวงค์ไม่ได้เตรียม ก าลังไพร่พล กระสุนดินด า เว้ให้

ทพัหลวงตาม ค าสั่ง พระธานีเจ้าเมืองสกลทวาปีถูกประหาร ชีวิต ญาติพ่ีน้องเจ้าเมืองถูกกวาดต้อนไปอยู่ เมือง

กบิลประจันตคาม จึงท าให้บริเวณวัดพระธาตุ เชิงชุม ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของเมืองถูกทิ้งร้าง ช่ัวคราวปล่อยให้

หมู่บ้านรอบ ๆ 10 หมู่บ้านเป็นข้าพระธาตุดูแลวัดแห่งน้ีหลังการกบฎของเจ้าอนุวงศ์  ราชวงศ์ (ค า) แห่ง

เมือง มหาชัยกองแก้วได้เข้ามาพ่ึงพระโพธิสมภาร โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นพระประเทศธานี(ค า ) เจ้าเมือง

และให้ราชวงศ์เมืองกาฬสินธุ์มาด ารงต าแหน่ง อุปฮาด ให้ท้าวอินน้องชายราชวงศ์(ค า)เป็น ราชวงศ์ ให้ท้าว

บุตรเมืองกาฬสินธุ์เป็นราชวงศ์ มีการสร้าง กุฏิ ศาลาการเปรียญตั้งแต่น้ันมาวัดพระธาตุ เชิงชุมกเ็จริญขึ้ น

ตามล าดับ 

จึงถือว่าวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นศูนย์กลางของเมืองสกลนคร มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 

 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ส าคัญ ๆ นับแต่องค์พระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อพระ พุทธองค์แสน พระอุโบสถ พระวิหาร หอจ าศีล (สิมหลัง

เลก็) 90 ไตร ฯลฯ ในที่น้ีขอ อธิบายเฉพาะตัวสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุเท่าน้ัน พระธาตุเชิงชุมเป็น

เจดีย์ก่ออฐิถือปูนสี่ เหล่ียม สงู 24 เมตรเศษ มีซุ้มประตู 4 ด้าน คือ ด้านตะวันตก ด้านเหนือ ด้านใต้ ลักษณะ

ประตูเป็นประตู ปิด - เปิด ได้แต่เปิดไม่ได้มากเพราะติด องค์สถูปภายใน ซ่ึงเจดีย์องค์ใหม่สร้างครอบ

ไว้ ส่วนด้านตะวันออกเป็นประตูทางเข้าสถูปภายใน  วิหารทรวดทรงของพระธาตุเชิงชุม  เป็นทรง

เจดีย์ สี่เหล่ียมลดช้ันจากฐานข้ึนไปสู่ยอดเป็น ช่วง ๆ 3 ช่วง จึงถึงเต้าระฆัง และรับด้วย ดวงปลีที่ท  าเป็นทรง

บัวเหล่ียมปักยอดฉัตร ทองค า ลักษณะการลดช้ันเจดีย์รับด้วยดวงปลีทรงบัวเหล่ียม ท าให้องค์พระธาตุเชิงชุม

มี ความสวยงามกระทัดรัดไม่เทอะทะ  เช่น เจดีย์ทรง ฐานกว้างเตี้ ย นอกจากน้ีสถาปนิกยังสร้างให้

ซุ้ม ประตู 3 ด้าน เพ่ือให้ประชาชนเหน็องค์พระธาตุ (สถูป) เดิมภายใน ต่อมาได้มีการ น าพระพุทธรูปปาง

ห้ามญาติ อิทธิพลล้านช้าง มาติดไว้ในซุ้ มทั้ง  3 ด้าน นับว่าเป็น ส่วนประกอบองค์สถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจ และเป็นประติมากรรม แบบล้านช้างที่แท้จริง 

 องค์ประกอบส าคัญขององค์พระธาตุเชิงชุมคือ ซุ้ มประตูโขงทรงหอแก้วดอ เป็นลักษณะหอแก้ว

เฟ่ือง คือ มีขนาดพองาม และ ในพ้ืนที่คร่ึงหน่ึงของปริมณฑล ท าให้พ้ืนที่ บริเวณฐานเจดีย์องค์พระธาตุ

สวยงาม ในส่วนราย ละเอียดของซุ้มประตูน้ันเป็นงานสถาปัตยกรรมฝีมือช่าง ช้ันครู โดยเฉพาะลายของก้น

หอยซ่ึงท าขนาด ใหญ่น้อยเรียงกนัไป เพียงแต่มีปูนขาวทาบ ทบันนหนาปิดบังความคมชัดของลายก้นหอย อัน

วิจิตรบรรจง 
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วิหารวดัพระธาตุเชิงชุม 

 ภายในพระวิหารประดิษฐาน หลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปเชียง

แสน  เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว สกลนคร 

 

อุโบสถวดัพระธาตุเชิงชุม 

 พ.ศ. 2370 สร้างพระอุโบสถหลังเดิมหรือสิมเก่า มีลักษณะเป็นสมิแบบโถง โครงสร้างเป็นไม้ก่ออฐิ

ถือปูน หลังคาเป็นกระเบื้องไม้แบบ เดิม หันหน้าไปทางทศิใต้ คร้ังพระธานีเป็นเจ้าเมือง ภายในมีจิตรกรรม

เป็นภาพเถาไม้เล้ือยเป็นแนวรอบอาคาร หน้าบันมีจิตรกรรมฝา ผนังเป็นรูปเทพบุตรและเทพธดิา ดาวประจ า

ยาม มังกรและเถาไม้เล้ือย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ ทั้งที่สร้างด้วยไม้และ เป็นปูนป้ัน 
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บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ 

เป็นบ่อน า้ที่มีมาพร้อมองค์พระธาตุเชิงชุม เดิมมีน า้พุผุดข้ึนมาเน่ืองจากเป็นปลายทางของล าน า้ใต้ดินซ่ึงไหล

มาจากเทอืกเขาภพูาน ผ่านศูนย์ราชการด้านทศิเหนือ ผ่านใจกลางเมืองข้างวัดเหนือ แล้วไหลมาผุดที่น่ี 

เรียกว่า "ภนู า้ซอด" หรือ "ภนู า้ลอด" แล้วไหลผ่านไป ที่สระพังทอง ในสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ซ่ึงอยู่ติด

กบัวัด เมื่อน า้น้อยลงเร่ือยๆจึงได้มีการท าผนังกั้นไม่ให้ดินพังลงไป ในอดีตจะมี การน าน า้จากบ่อน า้ที่น่ีไป

ประกอบพิธเีมื่อมีพิธกีรรมอันส าคัญต่างๆอกีด้วย 

 

หอกลอง 

หอกลองหรือหอระฆัง เป็นหอกลองสูงทั้งหมดสามช้ัน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยชาวเวียดนามที่ได้มา

พ านักอาศัย ณ จังหวัดสกลนคร ร่วมใจกนัสร้างขึ้นถวายองค์พระธาตุเชิงชุมเพ่ือเป็นพุทธบูชาเพ่ือใช้บอกเวลา

ยามต่างๆ 

การเดินทาง 

จากจังหวัดสกลนครให้ขับเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองสกลนครไปตามถนนเจริญเมือง จนสดุถนนวัดพระธาตุ

เชิงชุมติดกบัหนองหาร หลวง 
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ย่านชุมชนเมืองเก่า ถนนผา้คราม สกลนคร 

ผ้าคราม 

 

 การทอผ้าคราม มีประวัติความเป็นมาดังน้ี  ความเป็นมาของหม้อนิล(หม้อส าหรับย้อมสีคราม)   ชาว

ดอนกอยเล่าว่าเดิมเม่ือคร้ังเร่ิมก่อตั้งหมู่บ้าน  โดยตาสนีวลกับยายด าได้อพยพมาต้ังบ้านเรือนที่บ้านดอนกอย 

ออกไปท านา ท าไร่ในป่า วันหน่ึงยายด าน่ังพักเหน่ือยร่มไม้ในป่ากเ็คี้ ยวหมากไปด้วย สังเกตเห็นแมลงชนิด

หน่ึงชาวบ้านเรียกแมงขาขง มีลักษณะเป็นสนี าเงิน ก าลังกดักนิใบไม้อยู่ 

 ยายด าสังเกตเหน็มีน า้ซึมคล้ายยางไม้ออกมาตรงที่แมลงกดั ด้วยความบังเอญิยายด าบ้วนน า้หมากไป

โดนน า้ยางที่ค้างอยู่ตามใบไม้ที่ร่วงตามพ้ืนดิน พอน า้หมากโดนกบัยางไม้ น า้หมากกก็ลายเป็นสีคราม พอลอง

อกีกเ็ป็นเหมือนเดิม เหน็แปลกดีจึงน าต้นไม้ชนิดน้ันกลับไปบ้านด้วยพอลองเอาไปแช่น า้ปรากฏว่าน า้

กลายเป็นสเีขียว ย่ิงแช่นานกย่ิ็งเด่นชัดขึ้น ยายด ากล็องเอาปูนลงไปผสม แล้วเอามือกวนให้เข้ากนัปรากฏว่า

เป็นสคีราม และติดมือขึ้นมาด้วยกเ็ลยลองเอาฝ้ายมาลองจุ่มดู ฝ้ายกเ็ป็นสีคราม แต่พอโดนน า้สกีลับจาง

หายไป ยายด ากค็ิดหาวิธีให้สคีรามติดกบัผ้าฝ้ายตลอดไป 

 โดยการทดลองเอาเปลือกไม้ชนิดต่างๆ มาต้มเพ่ือเอาน า้ แล้วน ามาผสมน า้ขี้ เถ้า (เรียกว่าน า้ดั่ง) มา

ใส่ลงไปในหม้อเดียวกนั กวนให้เข้ากนัแล้วกเ็อาฝ้ายลงแช่ ปรากฏว่าสคีรามจะอยู่ติดกบัผ้าไม่จางหาย โดนน า้

กไ็ม่จาง   จึงเรียกหม้อที่ก่อว่า “หม้อนิล”   และต้นไม้ดังกล่าวว่า “ต้นคราม” 
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หลายปีต่อมายายด าได้ลูกสะใภ้คนหน่ึงช่ือว่านางพิม  แต่ยายด ากไ็ม่ชอบสะใภ้คนน้ีนักวันหน่ึงนางพิม

น่ังต ่าหูก(ทอผ้า) อยู่เหน็นกอแีอ่นบินเป็นฝูงอยู่บนท้องฟ้า สงัเกตเหน็เหมือนลายผ้าที่ตนเองก าลังทออยู่จึงต้ัง

ลายผ้าซ่ินที่ก  าลังทอว่า“ลายนกอีแอ่น” พอทอเสร็จก็เอาไปให้ยายด ายายด าเห็นแล้วก็ถูกใจลายน้ีมาก 

หลังจากน้ันกท็ าให้ยายด าเร่ิมเอน็ดูนางพิมผู้เป็นสะใภ้ ต่อมาเมื่อนางพิมอายุมากขึ้ นกไ็ด้ก าชับลูกหลานให้

อนุรักษ์ลายผ้านี้ ไว้เพราะเป็นอนุสรณ์ที่นางพิมท าให้ยายด าผู้เป็นแม่ย่ารักตนข้ึนมาได้ ซ่ึงลูกหลานกยั็งอนุรักษ์

ไว้ และเปล่ียนช่ือเป็น “ลายนกนางแอ่น” 

 

จวบจนปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ลูกหลานบ้านดอนกอย

ยังคงมีการทอผ้าใช้กันอยู่   และปรับเปล่ียนจากการทอใช้กันในครัวเรือน กม็ีการรวมกลุ่มกัน   มีการลงหุ้น 

ออมเงิน โดยจัดต้ังกลุ่มเม่ือวันที่ 3 กันยายน 2546   โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรรณนานิคม 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง ให้การสนับสนุน  และได้รับงบประมาณจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ีริมฝั่งล าน า้อูน บ้านดอนกอย มีลักษณะเป็นผา มีดินโคลนสแีดงอยู่เป็นจ านวนมาก  ใน

อดีตชาวบ้านจะน าผ้าขาวไปย้อมกบัโคลนเพ่ือถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณ

น้ีว่า “ผามอดินแดง” ซ่ึงอ าเภอพรรณนานิคมจะมีที่บ้านดอนกอยแห่งเดียว 

 เอกลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ ์ ผ้าคราม  เป็นผลิตภัณฑท์ี่ทอด้วยมือ ท าจากผ้าฝ้าย กรรมวิธกีาร

ผลิตใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีสมุนไพรในตัว เป็นการย้อมเยน็ สวมใส่สบาย ได้หลายโอกาส ผ้าครามจะมี

สสีนั และกล่ินเฉพาะ ถือเป็นของฝากขึ้นช่ือของจังหวัดสกลนคร  ผ้าย้อมคราม มีเสนห์ในตัวเอง ในฤดูร้อนใส่

แล้วจะเยน็สบาย ฤดูหนาวใส่แล้วจะอบอุ่น 
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นับเป็นภมิูปัญญาที่สบืทอดกนัมานานนับร้อยปี ไม่น่าเช่ือว่าบรรพบุรุษในอดีต จะคิดค้นผ้าย้อมคราม

ข้ึนมาให้คนรุ่นหลังได้สบืทอด ผ้าคราม เป็นผ้าย้อมสธีรรมชาติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกนัรังส ี

UV และมีคุณสมบัติทางสมุนไพร ต้นคราม เป็นพืชล้มลุกตระกูลถั่ว สายพันธุห์ลักในภาคอสีาน คือ 

Indigofera Tinclria การย้อมสจีากครามเป็นการย้อมเยน็ที่อาศัยกระบวนการหมัก สธีรรมชาติที่ได้จากการ

ย้อมเยน็เช่นนี้  มีเพียง 2 ชนิดในโลกเทา่นั้น 

 สสีนัและเส้นใยที่ได้ จะมีความคงทนสูงกว่าการย้อมที่ใช้ความร้อน นอกจากน้ี ลักษณะเด่นคือ สีไม่

ตกติดทนนาน มีกล่ินหอมเฉพาะตัว และยังป้องกนัแสง UV ได้   

          

 

 สีครามเป็นสีย้อมธรรมชาติที่เก่าแก่มาก ซ่ึงมนุษย์รู้จักกันมามากกว่า 6000 ปี ประชากรที่อาศัยใน

เขตร้อนของโลกล้วนเคยท าสีคราม จากต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ตามภมูิภาคน้ัน ๆ แต่สีครามคุณดีผลิตจากเอเชีย 

ดังเช่น สคีรามจากอนิเดียเป็นที่นิยมของคนอังกฤษมากกว่าสีครามจากเยอรมันและฝร่ังเศส แต่การใช้สีคราม

ลดลงเหลือเพียง 4% ของทั่วโลกในปี 2547 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2535 ประเทศของเราพบกับปัญหา 

มลพิษจากสิ่งแวดล้อม สาเหตุหน่ึงเกิดจากสารเคมีสังเคราะห์ ซ่ึงรวมถึงสีย้อมด้วย สีย้อมผ้าส่วนใหญ่เป็น

ออกไซด์ของโลหะหนัก ซ่ึงโลหะหนักหลายชนิดเป็นสารก่อมะเรง็ ใส่แล้วรู้สึกร้อน ดังน้ัน จึงหันมานิยมสีย้อม

ธรรมชาติ ซ่ึงในขณะ เดียวกันกไ็ด้น าภมิูปัญญาเก่า ๆ ที่ได้สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณจากเดิมเกือบเลือน

หายไปแล้ว น้ัน กลับมาพัฒนาเป็นอาชีพหลักของลูกหลานในทุกวันนี้  

         ถนนผา้คราม อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนคร ใครที่รักและช่ืนชอบผ้าย้อม

ครามเป็นทุนเดิมลองได้มาเดินที่ น่ี เช่ือแน่ว่าจะต้องมีซ้ือติดไม้ติดมือกลับบ้านไปคนละอย่างสองอย่าง 

นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับอัธยาศัยไมตรีจิตของพ่อค้าแม่ขาย ที่พร้อมใจกันน าเสนอสินค้าของตัวเอง

อย่างไม่มีเคอะเขิน และน่ันย่ิงท าให้ผ้าครามของที่น่ีน่าซ้ือหามากกว่าเดิมเป็นสองเท่า ไม่รอช้า…รีบตามไปดู

ของดีและของเดด็ที่ถนนผ้าครามแห่งน้ีด้วยกนัเลยดีกว่า 
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ถนนผา้คราม เป็นถนนคนเดินเปิดขึ้นมาใหม่ในเมืองสกลนครตรงบริเวณหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม เป็น

แหล่งรวมสินค้าผ้าย้อมครามของชาวสกลนครจากหลายร้านมาเปิดแผงขายเรียงรายกันทุกๆ เยน็ วันเสาร์ - 

อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวสกลนครเข้าถึงผ้าย้อมครามได้ง่าย มี

แบบให้เลือกหลากหลายในที่เดียว สินค้าจากผ้าย้อมครามไม่ได้มีแต่เสื้อผ้าเท่าน้ัน ยังประยุกต์เป็น กระเป๋า 

รองเท้า และของใช้อีกหลายอย่าง ดีไซน์เก๋ไก๋ไม่ดูเป็นคนแก่ สามารถเลือกสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ด้วย

คุณสมบัติที่มีผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าผ้าย้อมครามมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV ได้ในระดับ

หน่ึงซ่ึงดีกว่าผ้าชนิดอื่นอกีหลายชนิด จึงท าให้ผ้าย้อมครามได้รับสมญานามใหม่ว่า ผ้าผิวสวย 

 

 

ย่านเมืองเก่า ถนนผ้าคราม สกลนคร สถานที่ต้ัง : อยู่บริเวณติดกบัวัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  

มีทุกวันเสาร์-อาทติย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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วัดถ้ าผาแด่น 

 

วัดถ า้ผาแด่น เป็นวัดเก่าแก่อกีวัดหน่ึงในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี และโดยมีช่ือตาม

ทะเบียนส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ตั้งอยู่เทอืกเขาภพูาน สภาพธรรมชาติร่ม

ร่ืนมีต้นไม้ และโขดหินขนาดใหญ่ เหมาะแก่การบ าเพญ็ภาวนา ซ่ึงในอดีตได้มีพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา

หลายองค์มาจ าพรรษาปฏบัิติธรรม อาท ิ หลวงปู่มั่น ภริูทัตโต มาจ าพรรษาด้วย และเมื่อช่วงปี 2550 พระ

อาจารย์ปกรณ์ กนตฺวีโร เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน ได้เข้ามาพัฒนาวัด ให้เป็นสถานที่ปฏบัิติธรรม และพัฒนาเป็น

สถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงธรรมะ เพ่ือดึงประชาชน และกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าวัดมากข้ึน โดยมีการจัดพ้ืนที่ให้สามารถชม

ทวิทศัน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดง มองเหน็ตัวเมืองสกลนคร และทะเลสาบหนองหาร ได้แบบ 180 

องศา  
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พ้ืนที่รอบวัดมีการสอดแทรกถ่ายทอดเร่ืองราวพุทธประวัติ โดยแกะสลักก่อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน 

ซ่ึงหินใหญ่ก้อนหลัก ได้แกะสลักเร่ืองราวพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสตูิ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ด้านหลังแกะหินสลัก

รูปลอยพระอริยสงฆ์ที่ส าคัญ ส่วนด้านข้าง คือ พญาครุฑเวสสวุรรณ สื่อถึงอ านาจ ความอยากได้ของมนุษย์

อย่างไม่สิ้นสดุ 

ด้านบนเป็นที่ต้ังของหินสีทอง ที่สามาถมองเหน็มาแต่ไกล เปรียบเสมือนเขาพระสเุมรุ ตามคติใน

ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา คือภเูขาที่เป็นหลักของโลก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล 

พร้อมแกะสลักหิน สื่อถึงรูปต่างๆ เป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพและภมิูต่างๆ นับแต่สตัว์นรก สตัว์

เดรัจฉาน ไปถึงมนุษย์นาค ครุฑ ยักษ์มาร และเทวดา โดยมีปลาอานนทห์นุนอยู่ รอบๆ เขาพระสเุมรุ หินก้อน

ที่ 2 อยู่ต ่าลงมาเป็นหินแกะสลักรอยพระพุทธบาท 4 รอยจ าลอง และหินก้อนที่ 3 อยู่ด้านล่างสดุ เป็นหิน

แกะสลักขององค์ 4 มหาเทพ  
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บริเวณรอบวัดยังมีการแกะสลักหินรูปป้ันหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ แกะจากหินขนาดใหญ่ทั้งก้อนมีช้าง

หมอบด้านข้าง และมีงใูหญ่คอยปกป้อง เป็นองค์ประธานให้ประชาชนได้กราบไหว้ นอกจากน้ียังมีศาลายาใจ

คนบุญ ที่น าเอาต้นไม้ขนาดใหญ่หายากอายุหลายร้อยปี มาท าเป็นเสาศาลาเป็นการอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้

ดูอกีด้วย 

 ปัจจุบันวัดถ า้ผาแด่น ก าลังกลายเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงธรรมะแห่งใหม่ ที่ก  าลังเป็นที่รู้จักของ

นักทอ่งเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ความสนใจเดินทางมาทอ่งเที่ยววันละหลายพันคน ส่วน

วันหยุดยาวช่วงเทศกาล จะมีประชาชนและนักทอ่งเที่ยว เพ่ิมเป็นวันละ 1 – 2 หมื่นคน ท าให้ทางวัดต้องมี

การห้ามน ารถขึ้นไปด้านบน ระยะทาง 3 กโิลเมตร เพ่ือความปลอดภัยและสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
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ภาคผนวก ง 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงานของโครงการ 
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ภาควิชาการ  

"นโยบายใหม่ของ มสธ. กบัภารกิจการใหบ้ริการของหน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา" 
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ภาควิชาการ 

แบ่งกลุ่มย่อยเพือ่ระดมความคิดเห็น 

ในการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและผูส้นใจเกีย่วกบัการศึกษา กบั มสธ. 
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        ทศันศึกษา 

อุทยานบวัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทย ณ จงัหวดัสกลนคร 
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ทศันศึกษา  

วดัถ ้ าผาแด่น อ.เมือง จ.สกลนคร 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบประเมินโครงการ (แบบสอบถาม) 
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แบบประเมิน 
โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จัดโดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
26-27  พฤษภาคม 2561 

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

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

 (  ) 36-40 ป ี (  ) 41 ปีข้ึนไป 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้    (ให้เขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ท่านต้องการตอบ) 

ล า 
ดับ 

ข้อค าถาม 
5 

มากที่สุด 
คน(ร้อยละ) 

4 
มาก 

คน(ร้อยละ) 

3 
ปานกลาง 

คน(ร้อยละ) 

2 
น้อย 

คน(ร้อยละ) 

1 
น้อยที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
2.1 การเข้าสมัมนาครั้งนี้ช่วยให้ท่านเข้าใจในการด าเนินงานท่ี

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
     

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

ในครั้งนี ้
     

       

3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ  (ถ้ามี) 

             
             
              
 
 

กรุณาส่งแบบประเมินคืนเจ้าหน้าที่ 
ขอขอบคุณ 
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ภาคผนวก ฉ 

 

รายช่ือ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดข้องผูเ้ขา้รบัการบริการวิชาการ 
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รายชื่อบุคลากรเครืองข่ายบริการการศึกษา มสธ. ที่เข้าร่วมการสัมมนา (26-27 พ.ค.2561) 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อดุรธานี 

หน่วยงาน รายชื่อผู้เข้าสัมมนา โทรศัพท์ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1.จังหวัดกาฬสินธุ ์  

ร.ร. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ นาย สุรศักดิ์ ศรีเกดิ 080-179-4642 คร ู  
นาง อุมาภรณ์  มดัทะมณฑล 080-545-3755 คร ู *Cancel 

กศน.เมืองกาฬสินธุ ์ น.ส. ปาริชาติ  ไชยสถิต 080-159-7874 ผอ. กศน. เมืองกาฬสินธุ ์  
นาง ธัญพร  ราชกรม 085-416-9568 บรรณารักษ์  

2. จังหวัดขอนแก่น 
ร.ร. ขอนแก่นวิทยายน นาย อดุลเดช  ฐานะ 084-428-0445 รอง ผอ.  

นาย ศิริกุล ทาแดง 082-739-4281 คร ู  
กศ.น.เมืองขอนแก่น น.ส. รวีวรรณ เชิงชัยภูม ิ 085-416-9568 บรรณารักษ์อัตราจ้าง  
เรือนจ ากลางขอนแก่น นาย ฉัตรณรงค์  ผดุงศลิปะชัย 095-8749352 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  

3. จังหวัดชัยภูม ิ
กศ.น.เมืองชัยภูม ิ นาง ล าดวน  มียิ่ง 096-996-5324 บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

น.ส. จรินทร อิทธิกุล 097-051-4729 บรรณารักษ์  
เรือนจ าจังหวัดชัยภูม ิ น.ส. ชิดชม  กุลโนนแดง 081-285-9691 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  
เรือนจ าอ าเภอภูเขียว นาง นิตยา ใจหาญ 061-147-3331 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  

4. จังหวัดนครราชสมีา 
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย นาง ลมุน โคกสูง 089-282-7658 ครู ช านาญการพิเศษ  

นาง วรรณ์เพญ็ ภูมรินทร ์ 084-962-1336 ครู ช านาญการพิเศษ  
ร.ร.บัวใหญ ่ นาย สุพัฒน์ ศรีพันธุ ์ 081-265-9015 ผอ.  

นาง ใจเพ็ชร  เจริญใจ 089-861-2400 ครู ช านาญการพิเศษ  
กศ.น.เมือง นครราชสีมา นาง อนุกูล ศรีคง 081-801-8214 บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ  

นาย ประพาส โชนกระโทก 097-050-3639 บรรณารักษ์  
เรือนจ าอ าเภอบัวใหญ ่ นาย สินใจ จงนอก 085-769-4854 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  

นาย สมบรูณ์ เนยีมไธสงค ์ 088-375-1527 อนุศาสราจารย ์  
เรือนจ ากลางนครราชสีมา นาย สิริย สมยิ่ง 088-478-7496 นักจัดการทั่วไป  
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา นาง สร้อยสดุา เกิดแปลงทอง 089-949-9482 นักวิชาการอบรมและฝึก

วิชาชีพ 
 

เรือนจ าคลองไผ ่ นาย กิตติชัย เหลาผา 084-390-3958 นักทัณฑวิทยาปฏิบตัิการ  
5. จังหวัดบึงกาฬ 

ร.ร. บึงกาฬ นาง ธนิษฐา  ทวีอุทิศ 087-421-8668 คร ู  
นางสาว กนกวรรณ พิลาบุตร 099-356-9399 คร ู  

กศ.น.เมืองบึงกาฬ นางบุญรัตน์ สุขโสม 084-419-2613 บรรณารักษ์ ช านาญการ  
น.ส. นุชจรี สีหกนาม 063-782-6598 บรรณารักษ์จ้างเหมา  
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หน่วยงาน รายชื่อผู้เข้าสัมมนา โทรศัพท ์ ต าแหน่ง หมายเหต ุ
6.จังหวัดมหาสารคาม  

ร.ร. สารคามพิทยาคม นาย วัฒนสาร ปานเพชร 081-263-0687 คร ู  
นาย ศิริธันย์ บุญพา 093-549-1677 คร ู  

กศ.น.เมืองสารคาม น.ส. ภัทรทิยา ตุมอญ 084-796-4786 บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  
น.ส. ปานรวี  ทับธาน ี 063-395-5408 บรรณารักษ์จ้างเหมา  
นาย เมธี สวาทพงษ ์ 061-805-1509 บรรณารักษ์จ้างเหมา *Cancel 

เรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม นาย จักรกฤษณ์ บุญบุตตะ 088-316-6465 เจ้าหน้าท่ีเรือจ า  
7. จังหวัดสกลนคร 

ร.ร. สกลราชวิทยานุกลู น.ส. สรวงสมร อุทัยตา 085-646-9150 คร ู  
น.ส. บุญญารัตน์ ทุมกจิจะ 086-220-0859 คร ู  
น.ส. ชุติมา รายณะสุข 089-277-4356 คร ู *Cancel 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

น.ส. ชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน 093-540-9456 คร ู *Cancel 
นาย สัญทนา พรหมสาขา 093-2359803 คร ู *Cancel 

กศ.น.เมืองสกลนคร นาย วิรัตน์  เลื่อมใสสตัย ์ 081-775-5167 บรรณารักษ์ช านาญการ  
นาย ไพโรจน์ บรรจติต ์ 088-530-8553 เจ้าหน้าท่ีโสตฯ  

เรือนจ าจังหวัดสกลนคร นาย สมศักดิ์ คตเกี้ยว 085-609-7603 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  
8. จังหวัดเลย 

ร.ร.เลยพิทยาคม นาง พรพิศ  อิ่มเอิบ 081-053-8088 คร ู  
น.ส. ปูริดา จั่นทอง 084-918-6966 คร ู  

กศ.น.เลย น.ส. ศรญัญา ชัชวาล 089-418-5358 บรรณารักษ์จ้างเหมา  
น.ส. อรุณี วิเศษนันท์ 086-264-7681 บรรณารักษ์จ้างเหมา  

9. จังหวัดหนองคาย 
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร นาย กิตติ   บุญปรุง 085-0250256 คร ู  

นาย วีระศักดิ์ สุทธิประภา 085-850-6203 คร ู  
กศ.น.เมืองหนองคาย น.ส. อาภัสสร วิเชียรพงศ ์ 081-050-4919 บรรณารักษ์  

น.ส. จิราวรรณ กรรมกังก้อน 091-417-0798 บรรณารักษ์  
10. จังหวัดหนองบัวล าภ ู

ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร อ.ช่อเพชร  เทียมดวงแข 098-2499377 คร ู *Cancel 

อ.จรีพร  โพธิ์อ่อง  คร ู *Cancel 

กศ.น.เมืองหนองบัวล าภ ู น.ส. ณัฐปภัสร์ ทองปั้น 083-353-0015 บรรณารักษ์  
น.ส. เนตรนภา สุนทวงษ์ 095-858-3683 ครู กศ.น.  

เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภ ู นาย ภูวไนย  แสนแก้ว 092-554-2227 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  
11. จังหวัดอุดรธานี 

ร.ร.อดุรพิทยานุกูล นาง อุษณีย์  จันดาวงศ์ 081-844-9963 คร ู  
น.ส. แสงจันทร์ วงศ์ค าจันทร ์ 087-491-6338 คร ู  

กศ.น.เมืองอุดรธาน ี นาย เกษม  แก้วดวง 086-850-4664 คร ู  
น.ส. นงนุช วงศ์หนองแวง 086-030-0672 บรรณารักษ์  

เรือนจ าจังหวัดอุดรธาน ี นาย ปริญญา วงศ์อนุ 085-644-1400 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  



 

 


