
คำนำ 
วิทยาลัยชุมชนนาน มีมติใหจัดตั้งศูนยนานศึกษา เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการหออัตลักษณ

นครนาน ใหเปนไปตามเจตนารมยแหงการจัดต้ัง เน่ืองดวยเล็งเห็นวา วิทยาลัยชุมชนนาน มีพันธกิจในการพัฒนา
การศึกษาพื้นถิ่นนานตามแนวพระราชดำริฯรวมกับเครือขายชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนานในมิติ
ตาง ๆ โดยมีวิสัยทัศนมุงพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรู วัฒนธรรมลานนาตะวันออก ที่สนับสนุนสรางชุมชนแหง
การเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตและเผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา 
ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู การจัดการการทองเที่ยวแกคนเมืองนานและสาธารณชนตามแนวพระราชดำริฯ 
และมพัีนธกิจของศูนยนานศึกษา ดังนี้ 

1. เปนศูนยกลางคลังภูมิปญญาของเมืองนานและลานนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองคความรู 
เพื่อการอนุรักษ การศกึษา การเผยแพร การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชนและภาคี
เครือขายอื่น ๆ เชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน  

2. เปนศูนยกลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณความรูเมืองนาน เพื่อการอนุรักษ สรางสรรค วิจัย  
สืบสาน และพัฒนาศิลปะพื้นบาน ศิลปะเมืองนาน และศิลปะรวมสมัย  

3. เปนองคกรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมสรางสรรคองคความรูแบบมีสวนรวม และเผยแพรบริการ
วิชาการแกสังคม ท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

4. เปนองคกรที ่นำความรู มาปรับใชกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติตาง ๆ และสงเสริม 
การทองเท่ียวอยางย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร ของหออัตลักษณนครนาน 

4.1 เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูการเผยแพรและแลกเปล่ียน  
4.2 เสริมสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับสังคมนาน สังคมไทย สังคมโลก  
4.3 สงเสริมบุคลากรดานการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย รวมทั้งงานวิชาการอื่น ๆ  

ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
4.4 สงเสริมดานการศึกษาแบบการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมนาน  
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน  

มีมติ ใหแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน” ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ติดตามการบริหาร
จัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินชี้ขาดการแกไขปญหาและอุปสรรค ควรซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารและผูแทนจากสวนงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนที่แสดงถึงการบริหารจัดการอยางมี 
สวนรวมอยางแทจริง ในป 2561 ไดเสนอโครงการบริหารหออัตลักษณนครนานและในโครงการฯ นี้ถือเปน
โครงการบริหารตอเนื่องป 2562 ในการของการออกแบบพื้นท่ีแหงการเรียนรู หออัตลักษรนครนาน วิทยาลัย
ชุมชนนาน Learning Commons: พื้นที่เรียนรูไรพรมแดน อีกกาวของความพยายามสรางพื้นที่เรียนรูใหกับ 
คนนาน ในบทบาทหนาท่ีของศูนยนานศึกษา หออัตลักษณนครนาน ทดลองสราง Public Space การสงเสริมการ
มีสวนรวมของคนนาน กลายเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เปดกวางในทุกมิติบนฐานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของอัตลักษณนครนาน เปนไดทั้ง learning Archives พัฒนาเปนพื้นที่สะสม องคความรูของคนนานทุกมิติเพื่อ
ยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู  เพื่อเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน บน
ฐานศักยภาพพื้นที่ดวยกระบวนการเรียนรู/การใชความรู /ชุดหลักสูตร และทำงานรวมกับชุมชนในการพัฒนา
อาชีพ และคุณภาพชีวิตในฐานะที่ชุมชนเปนผูรับประโยชน และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน นำไปสูการพัฒนา
ทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพ และดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชน
ในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว สรางเวทีแลกเปลี่ยนทางปญญาและสรางสรรคกิจกรรมเชิงสาธารณะ   
เพื่อพัฒนาคน  พัฒนาเมือง ใหคนนานเปนเมืองแหงการเรียนรูการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชนและความ
เขมแข็งของชุมชน 
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ปรัชญา:วิสัยทัศน:พันธกิจ 

เปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนสรางชุมชนแหงการเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตและ

เผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสูการจัดการการทองเที่ยวแก 

คนเมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ 

พันธกิจ 
1. เปนศูนยกลางคลังภูมิปญญาของเมืองนานและลานนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองคความรู       

เพื่อการอนุรักษ การศึกษา การเผยแพร การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชนและภาคี
เครือขายอ่ืน ๆ เชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน 

2. เปนศูนยกลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณความรูเมืองนาน เพ่ือการอนุรักษ สรางสรรค วิจัย สืบสาน
และพัฒนาศิลปะพ้ืนบาน ศิลปะเมืองนาน และศิลปะรวมสมัย 

3. เปนองคกรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมสรางสรรคองคความรูแบบมีสวนรวม และเผยแพรบริการ
วิชาการแกสังคม ท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

4. เปนองคกรที่นำความรูมาปรับใชกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติตาง ๆ และสงเสริมการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูการเผยแพรและแลกเปลี่ยน 

2. เสริมสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับสังคมนาน สังคมไทย  สังคมโล 

3. สงเสริมบุคลากรดานการสรางสรรคศิลปกรรม งานวิจัย รวมทั้งงานวิชาการอื่น ๆ ในระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4. สงเสริมดานการศึกษา แบบการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมนาน 
 
ประวัติความเปนมาการกอสรางหออัตลักษณนครนาน 

จังหวัดนานไดดำเนินการกอสราง หออัตลักษณนครนาน ตามโครงการบูรณาการความรวมมือเพ่ือ
จัดสรางอนุสรณหอศิลปลานนาตะวันออก ปงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ  

1. เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองนานและกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร นาน)  

2. เปนสถานท่ีทองเท่ียว สามารถใหความรูและแนะนำแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดนาน  
3. สรางแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจจะเที่ยวตอไปในแหลงทองเที่ยวจริง คาดหวังใหเกิด

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชนทองถ่ิน  

ประวัติความเปนมาในการจัดตั้งศูนยนานศึกษา  
          วิทยาลัยชุมชนนาน มีว ิส ัยทัศนในการมุ งเปนผู นำดานการพัฒนาการศึกษาพื ้นถิ ่นนานตามแนว

พระราชดำริรวมกับเครือขายชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนาน โดยสภาวิทยาลัยชุมชนนาน มีมติในการ

ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เห็นชอบใหดำเนินการเตรียมความพรอมเพื่อจัดตั้ง  

“ศูนยนานศึกษา” ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงาน

ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กำหนดวา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตั้ง 

สวนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทำเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา

 เพื่อประโยชนแหงการศึกษาเพื่อชุมชนทองถิ่นนาน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาอยาง

ยั่งยืน และเปนการตอบสนองยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน พ.ศ. 2557-2560 อันจะเปนการยกระดับ 

การพัฒนาการจัดการการศึกษาและบริการวิชาการตามปณิธานแหงวิทยาลัย สภาวิทยาลัยชุมชนนาน จึงมีมติ 

จึงจัดตั ้ง “ศูนยนานศึกษา” ขึ ้น เปนสวนงานภายในวิทยาลัยชุมชนนาน ตามความขอ 3 แหงประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  

อีกทั้งจังหวัดนานไดดำเนินการกอสราง หออัตลักษณนครนาน ตามโครงการบูรณาการความรวมมือ 

เพื ่อจัดสรางอนุสรณหอศิลปลานนาตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหเปนแหลงเรียนรู ประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองนานและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ตลอดจน

เปนสถานที่ทองเที่ยว สามารถใหความรูและแนะนำแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนาน สรางแรงจูงใจให

นักทองเที่ยวเกิดความสนใจจะเที่ยวตอไปในแหลงทองเที่ยวจริง คาดหวังใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน

ทองถิ่น และมอบใหวิทยาลัยชุมชนนานเปนผูดูแลและบริหารจัดการ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

จัดการหออัตลักษณนครนาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน มีมติใหวิทยาลัยชุมชนนาน 

โดย ศูนยนานศึกษา เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการหออัตลักษณนครนานใหเปนไปตามเจตนารมยแหง

การจัดตั ้ง เนื ่องดวยเล็งเห็นวา วิทยาลัยชุมชนนาน มีพันธกิจในการพัฒนาการศึกษาพื ้นถิ ่นนานตามแนว

พระราชดำริรวมกับเครือขายชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนานในมิติตาง ๆ ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม  

อีกท้ังท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการหออัตลักษณนครนาน เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัย

ชุมชนนาน มีมติใหแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน” ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ติดตาม

การบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินชี้ขาดการแกไขปญหาและอุปสรรคควร ซึ่งควร

ประกอบดวยที่ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากสวนงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน ที่แสดง

ถึงการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมอยางแทจริง  

  

 

 

 

 
 
วิทยาลัยชุมชนนาน มีวิสัยทัศนในการมุงเปนผูนำดานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนถ่ินนาน ตามแนว

พระราชดำริรวมกับเครือขายชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนาน โดยออกแบบยุทธศาสตรพัฒนาเปน
ศูนยเรียนรู  

เปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนสรางชุมชนแหงการเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตและ
เผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู การจัดการการทองเท่ียวแกคน
เมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริ 

4 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กำหนดวา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตั้ง 

สวนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทำเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา

 เพื่อประโยชนแหงการศึกษาเพื่อชุมชนทองถิ่นนาน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาอยาง

ยั่งยืน และเปนการตอบสนองยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน พ.ศ. 2557-2560 อันจะเปนการยกระดับ 

การพัฒนาการจัดการการศึกษาและบริการวิชาการตามปณิธานแหงวิทยาลัย สภาวิทยาลัยชุมชนนาน จึงมีมติ 

จึงจัดตั ้ง “ศูนยนานศึกษา” ขึ ้น เปนสวนงานภายในวิทยาลัยชุมชนนาน ตามความขอ 3 แหงประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  

อีกทั้งจังหวัดนานไดดำเนินการกอสราง หออัตลักษณนครนาน ตามโครงการบูรณาการความรวมมือ 

เพื ่อจัดสรางอนุสรณหอศิลปลานนาตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหเปนแหลงเรียนรู ประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองนานและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ตลอดจน

เปนสถานที่ทองเที่ยว สามารถใหความรูและแนะนำแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนาน สรางแรงจูงใจให

นักทองเที่ยวเกิดความสนใจจะเที่ยวตอไปในแหลงทองเที่ยวจริง คาดหวังใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน

ทองถิ่น และมอบใหวิทยาลัยชุมชนนานเปนผูดูแลและบริหารจัดการ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

จัดการหออัตลักษณนครนาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน มีมติใหวิทยาลัยชุมชนนาน 

โดย ศูนยนานศึกษา เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการหออัตลักษณนครนานใหเปนไปตามเจตนารมยแหง

การจัดตั ้ง เนื ่องดวยเล็งเห็นวา วิทยาลัยชุมชนนาน มีพันธกิจในการพัฒนาการศึกษาพื ้นถิ ่นนานตามแนว

พระราชดำริรวมกับเครือขายชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนานในมิติตาง ๆ ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม  

อีกท้ังท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการหออัตลักษณนครนาน เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัย

ชุมชนนาน มีมติใหแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน” ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ติดตาม

การบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินชี้ขาดการแกไขปญหาและอุปสรรคควร ซึ่งควร

ประกอบดวยที่ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากสวนงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน ที่แสดง

ถึงการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมอยางแทจริง  

  

 

 

 

 
 
วิทยาลัยชุมชนนาน มีวิสัยทัศนในการมุงเปนผูนำดานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนถ่ินนาน ตามแนว

พระราชดำริรวมกับเครือขายชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนาน โดยออกแบบยุทธศาสตรพัฒนาเปน
ศูนยเรียนรู  

เปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนสรางชุมชนแหงการเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตและ
เผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู การจัดการการทองเท่ียวแกคน
เมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริ 

5 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 

1. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการ กับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) สอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนนาน  

พันธกิจ 
[   ] 1. จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน และ
พัฒนาอาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู ใหกับชุมชน (basic skill/up-skill/re-skill) 
[   ] 2. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาใหผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค และเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานท่ี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนด 
[   ] 3. พัฒนางานวิจัยท่ีนำมาใชประโยชนกับชุมชน สังคม และตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
[   ] 4. ทำนุบำรุง อนุรักษ สืบสาน สรางสรรค พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

[   ] 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และมุงสูองคกรคุณภาพ 
 

2) สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน 
ยุทธศาสตร 

[   ] 1. การเรียนรูตลอดชีวิต (Life long leaning  : LLL) 
[   ] 2. การวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยความทาทายของสังคม 
[   ] 3. การเพ่ิมคุณคาดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษสิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพ่ิม
ภูมิวัฒนธรรมสังคม 
[   ] 4. บริหารจัดการวิทยาลยัชุมชนดวยหลักธรรมาภิบาล และมุงเนนเขาสูองคกรคุณภาพ 

 
3) สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 

องคประกอบ 
[   ] องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
[   ] องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
[   ] องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
[   ] องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

[   ] องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 
2. วัตถุประสงคโครงการ   

2.1 เพ่ือยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 
2.2 เพื่อศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ สูการเรียนรูของ

ชุมชน ภาคีเครือขาย 
2.3 เพื่อสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพื้นถิ่นนาน

และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 
2.4 เพ่ือสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูและการสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสราง

ความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 
และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารศูนยนานศึกษา : หออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 1.1 ประชมุคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 1/2564 

กิจกรรมท่ี 1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 2/2564 

กิจกรรมท่ี 1.3 ประชมุคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 3/2564 

กิจกรรมท่ี 1.4 จัดจางบุคลากรและพนักงานประจำศูนยนานศึกษาและหออัตลักษณนครนาน จำนวน 3 อัตรา 

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 1.6 คาวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณทำความสะอาดหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 1.7 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

กิจกรรมท่ี 1.8 คาซอมบำรุง 

กิจกรรมท่ี 1.9 เผยแพรและประชาสัมพันธหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 2 จัดจางรวบรวมองคความรูพ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 2.1 จัดจางรวบรวมองคความรูดานชาติพันธุไทลื้อ  

กิจกรรมท่ี 2.2 จัดจางรวบรวมองคความรูดานแผนท่ีบานศิลปนพ้ืนถ่ินนาน 

กิจกรรมท่ี 2.3 จัดจางรวบรวมองคความรูดานบานพ้ืนถ่ินนาน (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินนาน) 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรู 

พ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน 

กิจกรรมที ่ 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ศิลปวัฒนธรรม สู ชุมชน วิทยาลัยชุมชนนาน สู  

"บานดอนมูล Street Art, Graffiti " 

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รวมผูสูงวัยและเยาวชน รุนท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

กิจกรรมมัด ยอม ผา จากสีธรรมชาติ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ  

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเดินทางไปราชการ 

 

 

 

 

 

6 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 
และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารศูนยนานศึกษา : หออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 1.1 ประชมุคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 1/2564 

กิจกรรมท่ี 1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 2/2564 

กิจกรรมท่ี 1.3 ประชมุคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 3/2564 

กิจกรรมท่ี 1.4 จัดจางบุคลากรและพนักงานประจำศูนยนานศึกษาและหออัตลักษณนครนาน จำนวน 3 อัตรา 

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 1.6 คาวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณทำความสะอาดหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 1.7 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

กิจกรรมท่ี 1.8 คาซอมบำรุง 

กิจกรรมท่ี 1.9 เผยแพรและประชาสัมพันธหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรมท่ี 2 จัดจางรวบรวมองคความรูพ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 2.1 จัดจางรวบรวมองคความรูดานชาติพันธุไทลื้อ  

กิจกรรมท่ี 2.2 จัดจางรวบรวมองคความรูดานแผนท่ีบานศิลปนพ้ืนถ่ินนาน 

กิจกรรมท่ี 2.3 จัดจางรวบรวมองคความรูดานบานพ้ืนถ่ินนาน (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินนาน) 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรู 

พ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน 

กิจกรรมที ่ 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ศิลปวัฒนธรรม สู ชุมชน วิทยาลัยชุมชนนาน สู  

"บานดอนมูล Street Art, Graffiti " 

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รวมผูสูงวัยและเยาวชน รุนท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

กิจกรรมมัด ยอม ผา จากสีธรรมชาติ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ  

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเดินทางไปราชการ 

 

 

 

 

 

7 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 

 

กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพการบริหาร 

ศูนยนานศึกษา : 

หออตัลักษณนครนาน 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564 

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

ในวันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน

() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ     มี   ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน     √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ     √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน     √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ          ๙๖ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน          ๙๔ 

๓. การอำนวยความสะดวก          ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ          ๙๒ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๔ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี ๑.๕ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณ

นครนาน "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

ในวันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยัลยชุมชนนาน ท่ีผานมา swot analysis คือการ

วิเคราะหสถานะหา ขอดี ขอเสียของหออัตลักษณนครนาน จากมุมมองปจจัยภายในและภายนอก โดยหา 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เขามาใชพิจารณา และวิเคราะหสถานภาพของกิจการ เพื่อประโยชน 

ในการใชวางแผนงาน ตลอดจนการสรางกลยุทธตางๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินกิจการองคกรใหไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของหออัตลักษณนครนานท่ีสุด 

การวิเคราะห swot ชวยใหไดเปรียบทางการแขงขันและทำใหคุณมองภาพท่ีแทจริงหรือธุรกิจกอนท่ีจะ

ลงมือทำโดยเฉพาะการออกแบบการทำงานการบริหารหออัตลักษณนครนานรูปแบบใหม โดยเฉพาะการ

บริหารงานที่ดำเนินการอยูและการทำ swot analysis จะชวยใหองคกรดำเนินงานไดราบรื่นขึ้น สามารถ

คาดการณถึงปญหาท่ีจะเกิดในอนาคต ไมวาจะเปนการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือการตัดสินใจไดอยางดีเยี่ยม 



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564 

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

ในวันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน

() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ     มี   ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน     √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ     √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน     √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ          ๙๖ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน          ๙๔ 

๓. การอำนวยความสะดวก          ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ          ๙๒ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๔ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี ๑.๕ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณ

นครนาน "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

ในวันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยัลยชุมชนนาน ท่ีผานมา swot analysis คือการ

วิเคราะหสถานะหา ขอดี ขอเสียของหออัตลักษณนครนาน จากมุมมองปจจัยภายในและภายนอก โดยหา 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เขามาใชพิจารณา และวิเคราะหสถานภาพของกิจการ เพื่อประโยชน 

ในการใชวางแผนงาน ตลอดจนการสรางกลยุทธตางๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินกิจการองคกรใหไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของหออัตลักษณนครนานท่ีสุด 

การวิเคราะห swot ชวยใหไดเปรียบทางการแขงขันและทำใหคุณมองภาพท่ีแทจริงหรือธุรกิจกอนท่ีจะ

ลงมือทำโดยเฉพาะการออกแบบการทำงานการบริหารหออัตลักษณนครนานรูปแบบใหม โดยเฉพาะการ

บริหารงานที่ดำเนินการอยูและการทำ swot analysis จะชวยใหองคกรดำเนินงานไดราบรื่นขึ้น สามารถ

คาดการณถึงปญหาท่ีจะเกิดในอนาคต ไมวาจะเปนการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือการตัดสินใจไดอยางดีเยี่ยม 

9 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



การวิเคราะห SWOT หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

         SWOT Analysis จะตองสามารถพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ที ่แวดลอมหออัตลักษณนครนาน  

ที่กำลังวิเคราะหอยู  ซึ ่งประกอบไปดวย ๔ ปจจัยสำคัญ โดย ทฤษฎี SWOT แบงออกเปน ปจจัยภายใน 

(Internal factors) และปจจยัภายนอก (External factors) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายใน (Internal factors) 

S : Strength จุดแข็ง 

         คือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในหออัตลักษณนครนาน ลักษณะพิเศษหรือ

ลักษณะเดนขององคกรท่ีเอ้ือตอการประสบความสำเร็จ ซึ่งตองเปนสิ่งท่ีคูแขงในตลาดสามารถเลียนแบบไดยาก

และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกร สามารถนำมาใชประโยชนและใชแขงขันกับคูแขงได เชน 

         S๑ ขอมูลชุดองคความรูท่ีเราทำจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ คนอ่ืนลอกเลียนแบบไมได 

         S๒ มีบุคคลากรใบการบริหารงานท่ีมีความรู ความสามารถเหนือกวาคูแขง 

         S๓ มีพ้ืนท่ีและแผนงานการดำเนินงานท่ีชัดเจน จับตองได 

W : Weakness จุดออน 

         คือจุดออน ขอเสียเปรียบ หรือปญหาขอบกพรองที่เกิดมาจากสภาพแวดลอมภายในองคกร ที่สงผล

กระทบดานลบตอการดำเนินธุรกิจขององคกร ซึ ่งเปนสิ ่งที ่องคกรจะตองหาวิธีแนวทางการแกไขปญหา 

ตัวอยางเชน 

         W๑ ขอมูลเนื้อหาเดิม ท่ีไมถูกตองบางสวน 

         W๒ มีหนี้  

         W๓ วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีไมตอบโจทยการทำงานของหออัตลักษณนครนาน 

         W๔ โครงสรางองคกรซับซอน มีปญหาในการจัดการหรือเปลี่ยนแปลง 

ปจจัยภายนอก (External factors) 

O : Opportunity โอกาส 

         คือโอกาสความเปนไปไดทางธุรกิจของหออัตลักษณนครนาน ซึ่งก็คือสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

ที่เอื้อประโยชนตอการดำเนินธุรกิจขององคกร โดยโอกาสตางจากจุดแข็งตรงที่ เปนปจจัยที่เกิดจากภายนอก

องคกรแตสงผลในทางท่ีดีกับหออัตลักษณนครนาน ตัวอยางเชน 

         O๑ แนวทาง แผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร ๒๐ ป  

         O๒ Trend การพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

         O๓ อยูในองคกรท่ีเห็นความสำคัญ 

 

T: Threats อุปสรรค 

         คือความเสี่ยง ภัยคุกคาม ขอจำกัด หรืออุปสรรคตาง ๆ ขององคกร ซึ่งก็คือสภาพแวดลอมภายนอก

องคกรที่สงผลผลเสียตอการดำเนินงานขององคกร ซึ่งเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขได ตัวอยางเชน 

         T๑ การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน  

         T๒ สถานการณพิเศษ เชน สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID ๒๐๑๙ 

         T๓ กิจกรรมแผนงานท่ีอยูกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

 

การแบง SWOT ๔ ตัว โดยแบงไดตามนี้ 

SWOT ดานบวก ดานลบ 

ปจจัยภายใน Strengths Weaknesses 

ปจจัยภายนอก Opportunities Threats 

Strengths และ weaknesses โดยท่ัวไปเนนท่ีปจจุบัน ขณะท่ี opportunities และ threats เนนไปท่ีอนาคต 

จุดแข็งและจุดออน ถาในแงขององคกร สามารถควบคุมไดแมวาจะยาก แตเปลี่ยนไดตลอดเวลา เชน 

• วัฒนธรรมองคกร 

• ชื่อเสียง 

• ท่ีตั้ง ท่ีอยู ชื่อเว็บไซต 

• พนักงาน 

• หุนสวน 

• ทรัพยทางปญญา 

• สินทรัพยอ่ืน ๆ 
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         W๓ วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีไมตอบโจทยการทำงานของหออัตลักษณนครนาน 

         W๔ โครงสรางองคกรซับซอน มีปญหาในการจัดการหรือเปลี่ยนแปลง 

ปจจัยภายนอก (External factors) 

O : Opportunity โอกาส 

         คือโอกาสความเปนไปไดทางธุรกิจของหออัตลักษณนครนาน ซึ่งก็คือสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

ที่เอื้อประโยชนตอการดำเนินธุรกิจขององคกร โดยโอกาสตางจากจุดแข็งตรงที่ เปนปจจัยที่เกิดจากภายนอก

องคกรแตสงผลในทางท่ีดีกับหออัตลักษณนครนาน ตัวอยางเชน 

         O๑ แนวทาง แผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร ๒๐ ป  

         O๒ Trend การพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

         O๓ อยูในองคกรท่ีเห็นความสำคัญ 

 

T: Threats อุปสรรค 

         คือความเสี่ยง ภัยคุกคาม ขอจำกัด หรืออุปสรรคตาง ๆ ขององคกร ซึ่งก็คือสภาพแวดลอมภายนอก

องคกรที่สงผลผลเสียตอการดำเนินงานขององคกร ซึ่งเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขได ตัวอยางเชน 

         T๑ การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน  

         T๒ สถานการณพิเศษ เชน สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID ๒๐๑๙ 

         T๓ กิจกรรมแผนงานท่ีอยูกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

 

การแบง SWOT ๔ ตัว โดยแบงไดตามนี้ 

SWOT ดานบวก ดานลบ 

ปจจัยภายใน Strengths Weaknesses 

ปจจัยภายนอก Opportunities Threats 

Strengths และ weaknesses โดยท่ัวไปเนนท่ีปจจุบัน ขณะท่ี opportunities และ threats เนนไปท่ีอนาคต 

จุดแข็งและจุดออน ถาในแงขององคกร สามารถควบคุมไดแมวาจะยาก แตเปลี่ยนไดตลอดเวลา เชน 

• วัฒนธรรมองคกร 

• ชื่อเสียง 

• ท่ีตั้ง ท่ีอยู ชื่อเว็บไซต 

• พนักงาน 

• หุนสวน 

• ทรัพยทางปญญา 

• สินทรัพยอ่ืน ๆ 
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ซ่ึงตรงขามกับ โอกาสและอุปสรรค ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม เชน 

• กฎระเบยีบ ขอกฎหมาย 

• ซัพพลายเออร 

• สภาวะเศรษฐกิจ 

• การเงิน 

• สภาพอากาศ 

 

 
 

ขอสรุปการวิเคราะห swot analysis ของหออัตลักษณนครนาน  

• การจัดทำแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยใชนโยบาย ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) คุณภาพ โดยเนน

หลักการเชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางข้ึน ผานเครือขายของการสื่อสาร เผยแพร 

จัดกิจรรม เทศกาล 

• ๒๕๖๕ ปของการวิจัย การอบรมศิลปวัฒนธรรม และการสรางพื ้นท่ีสรางสรรค ฮอมครูบานาน 

เทศกาลดนตรี 

• ๒๕๖๖ ชาติพันธ ุ ศ ึกษา ว ิถ ีเกษตรนาน people manage art ปญญาปฏิบัต ิส ุขภาวะองครวม  

ฮอมครูบานาน 

• ๒๕๖๗ เทศกาล ๑๐ ป หออัตลักษณนครนาน 

• ๒๕๖๘ เชื่อตอถักทอภูมิปญญารุนตอรุน GOAL ท่ีสำคัญ 

 

บทบาทของหออัตลักษณนครนานท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม วิสยัทัศน พันธกิจท่ีตอบโจทยและใชงานไดจริง 

• บทบาทของหออัตลักษณนครนาน เสมือน พาหะ คุย/พูด/สื่อสาร 

• อาคารจัดแสดง เนื้อหาสื่อ 

• NEW NORMAL 

• เปนศูนยกลาง นำมาเชิดชู 

• มองตางมุมแตจุดหมายเดียวกัน 

• เชือ่มนามธรรมกับรปูธรรม 

• เผยแพร สรางแกนนำของชุมชนมาทำงานรวม สะทอนและเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีมี 

• การจัดการเชิงการศึกษา 

• การจัดการเชิงธุรกิจ 

• การแบงปนบทบาทของหออัตลักษณนครนาน 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๓๓ คน คน ประกอบดวยนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน 

คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน 

บุคลากรหออัตลักษณนครนาน เยาวชนอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน กลุมผูแทนชุมชนบานดอนมูล ตำบลดูใต 

อำเมืองนาน จังหวัดนาน 

- มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๑.๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน เปนจำนวนรอยละ ๙๕.๖ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- หออัตลักษณนครนาน แผนการปฏิบัติงานอยางเจน โดยใชนโยบาย ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) คุณภาพ 

โดยเนนหลักการเชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางขึ้น ผานเครือขายของการสื่อสาร 

เผยแพร จัดกิจรรม เทศกาล 

- หออัตลักษณนครนาน เกิดแผนการพัฒนาบทบาทของหออัตลักษณนครนานที่ชัดเจนรวมกับชุมชน  

เปนรูปธรรม วิสัยทัศน พันธกิจท่ีตอบโจทยและใชงานไดจริง 

 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

เกิดการจัดทำแผนการปฏิบัติงานอยางเจน โดยใชนโยบาย ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) คุณภาพ โดยเนน

หลักการเชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางขึ้น ผานเครือขายของการสื่อสาร เผยแพร 

จัดกิจรรม เทศกาล 
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



บทบาทของหออัตลักษณนครนานท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม วิสยัทัศน พันธกิจท่ีตอบโจทยและใชงานไดจริง 

• บทบาทของหออัตลักษณนครนาน เสมือน พาหะ คุย/พูด/สื่อสาร 

• อาคารจัดแสดง เนื้อหาสื่อ 

• NEW NORMAL 

• เปนศูนยกลาง นำมาเชิดชู 

• มองตางมุมแตจุดหมายเดียวกัน 

• เชือ่มนามธรรมกับรปูธรรม 

• เผยแพร สรางแกนนำของชุมชนมาทำงานรวม สะทอนและเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีมี 

• การจัดการเชิงการศึกษา 

• การจัดการเชิงธุรกิจ 

• การแบงปนบทบาทของหออัตลักษณนครนาน 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๓๓ คน คน ประกอบดวยนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน 

คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน 

บุคลากรหออัตลักษณนครนาน เยาวชนอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน กลุมผูแทนชุมชนบานดอนมูล ตำบลดูใต 

อำเมืองนาน จังหวัดนาน 

- มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๑.๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน เปนจำนวนรอยละ ๙๕.๖ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- หออัตลักษณนครนาน แผนการปฏิบัติงานอยางเจน โดยใชนโยบาย ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) คุณภาพ 

โดยเนนหลักการเชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางขึ้น ผานเครือขายของการสื่อสาร 

เผยแพร จัดกิจรรม เทศกาล 

- หออัตลักษณนครนาน เกิดแผนการพัฒนาบทบาทของหออัตลักษณนครนานที่ชัดเจนรวมกับชุมชน  

เปนรูปธรรม วิสัยทัศน พันธกิจท่ีตอบโจทยและใชงานไดจริง 

 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

เกิดการจัดทำแผนการปฏิบัติงานอยางเจน โดยใชนโยบาย ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) คุณภาพ โดยเนน

หลักการเชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางขึ้น ผานเครือขายของการสื่อสาร เผยแพร 

จัดกิจรรม เทศกาล 
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•   2565 ปของการวิจัย การอบรมศิลปวัฒนธรรม และการสรางพ้ืนท่ีสรางสรรค ฮอมครูบานาน เทศกาล
ดนตรี 

•   2566 ชาติพันธุศึกษา วิถีเกษตรนาน people manage art ปญญาปฏิบัติสุขภาวะองครวม ฮอมครู
บานาน 

•   2567 เทศกาล 10 ป หออัตลักษณนครนาน 

•   2568 เชื่อตอถักทอภูมิปญญารุนตอรุน GOAL ท่ีสำคัญ 
เกิดแผนการพัฒนาบทบาทของหออัตลักษณนครนานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม วิสัยทัศน พันธกิจที่ตอบ
โจทยและใชงานไดจริง 

•   บทบาทของหออัตลักษณนครนาน เสมือน พาหะ คุย/พูด/สื่อสาร 

•   อาคารจัดแสดง เนื้อหาสื่อ 

•   NEW NORMAL 

•   เปนศูนยกลาง นำมาเชิดชู 

•   มองตางมุมแตจุดหมายเดียวกัน 

•   เชื่อมนามธรรมกับรูปธรรม 

•   เผยแพร สรางแกนนำของชุมชนมาทำงานรวม สะทอนและเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีมี 

•   การจัดการเชิงการศึกษา 

•   การจัดการเชิงธุรกิจ การแบงปนบทบาทของหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมายและ

จำนวน 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 1.5  
กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หออัตลักษณนครนาน 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
การบริหารรวมกับชุมชน 
- เปดมุมมองและ
ประสบการณในการ
บริหารจัดการหนวยงาน
ใหแกผูเขารวมกิจกรรม 
สามารถนำมาปรับใชกับ
การทำงานของ 
หออัตลักษณนครนาน  
ใหเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
นานบนฐานความสุขและ
ความเขมแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืน 

- คณะกรรมการ
บริหารหออัตลักษณ
นครนาน 
- คณะท่ีปรึกษา
กรรมการบรหิาร 
หออัตลักษณนครนาน 
- สภาวิทยาลัยชุมชน
นาน 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- คณะอนุกรรมการ
ดานการสงเสริมการมี
สวนรวมหออัตลักษณ
นครนาน 
- บุคลากร 
หออัตลักษณนครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 

- ผูเขารวม
กิจกรรม
จำนวน  
15 คน 
 
 

- รอยละของ
ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจตอกิจกรรม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 
- ผูเขารวมกิจกรรม
โครงการไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
พัฒนาศักยภาพในการ
ดำเนินงาน 
หออัตลักษณนครนาน
เพ่ิมข้ึน 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

ในวันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

ในวันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

16 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

17 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
กิจกรรม 

เผยแพรและ

ประชาสัมพันธ 

หออตัลักษณนครนาน 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.9 เผยแพรและประชาสัมพันธหออัตลักษณนครนาน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 
ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย 
และจำนวน 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 1.9 
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 
หออัตลักษณนครนาน 

เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 
หออัตลักษณนครนาน  
ใหหออัตลักษณนครนาน
เปนแหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริม
การทองเท่ียวและ 
เกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางสูงสุด  

- นักเรียน 
นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- คณะอนุกรรมการ
ดานการสงเสริม
การมีสวนรวม 
หออัตลักษณ 
นครนาน 
- บุคลากร 
หออัตลักษณ 
นครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 
 

- หนังสือสรุป
กิจกรรมตลอด
ท้ังป 
หออัตลักษณ
นครนาน 
- แผนพับ
ประชาสัมพันธ
หออัตลักษณ
นครนาน 
- หนังสือชาติ
พันธุนานศึกษา 
- จัดจางออก
แบบและจัดทำ
หนังสือบาน 
พ้ืนถ่ินนาน
(สถาปตยกรรม
พ้ืนถ่ินนาน) 
- จัดจางผลิตสื่อ
เสนทางแผนท่ี
แนะนำบาน
ศิลปนพ้ืนถ่ิน
นาน 

- ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

 

 

 
 

 



กิจกรรมที่ 1.9 เผยแพรและประชาสัมพันธหออัตลักษณนครนาน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 
ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย 
และจำนวน 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 1.9 
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 
หออัตลักษณนครนาน 

เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 
หออัตลักษณนครนาน  
ใหหออัตลักษณนครนาน
เปนแหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริม
การทองเท่ียวและ 
เกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางสูงสุด  

- นักเรียน 
นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- คณะอนุกรรมการ
ดานการสงเสริม
การมีสวนรวม 
หออัตลักษณ 
นครนาน 
- บุคลากร 
หออัตลักษณ 
นครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 
 

- หนังสือสรุป
กิจกรรมตลอด
ท้ังป 
หออัตลักษณ
นครนาน 
- แผนพับ
ประชาสัมพันธ
หออัตลักษณ
นครนาน 
- หนังสือชาติ
พันธุนานศึกษา 
- จัดจางออก
แบบและจัดทำ
หนังสือบาน 
พ้ืนถ่ินนาน
(สถาปตยกรรม
พ้ืนถ่ินนาน) 
- จัดจางผลิตสื่อ
เสนทางแผนท่ี
แนะนำบาน
ศิลปนพ้ืนถ่ิน
นาน 

- ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

 

 

 
 

 

19 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



จัดจางพิมพและออกแบบหนังสือชุดองคความรูพ้ืนถิ่นนาน ดังนี ้

 
 

 

 
20 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



  ๑. จัดจางทำปายประชาสัมพนัธ วชช.นาน เพื่อคนนาน ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน  

 
 

 

 

21 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๒. จัดจางพิมพและออกแบบหนังสือชาติพันธุนานศึกษา ชาตพิันธุไทลื้อ 

 
 

๓. จัดจางพิมพและออกแบบหนังสือองคความรูดานบานพืน้ถ่ินนาน (สถาปตยกรรมพื้นถ่ินนาน) 

 

สถาปตยกรรมพืน้ถิ่นนาน 

เรือนพื้นถ่ินนาน 
โครงการรวบรวมองคความรูดานสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นนาน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

22 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



๓. จัดจางพิมพและออกแบบหนังสือองคความรูดานบานพืน้ถ่ินนาน (สถาปตยกรรมพื้นถ่ินนาน) 

 

สถาปตยกรรมพืน้ถิ่นนาน 

เรือนพื้นถ่ินนาน 
โครงการรวบรวมองคความรูดานสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นนาน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

๓. จัดจางพิมพและออกแบบหนังสือองคความรูดานบานพืน้ถ่ินนาน (สถาปตยกรรมพื้นถ่ินนาน) 

 

สถาปตยกรรมพืน้ถิ่นนาน 

เรือนพื้นถ่ินนาน 
โครงการรวบรวมองคความรูดานสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นนาน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

23 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๔. จัดจางผลติสื่อเสนทางแผนทีแ่นะนำบานศิลปนพื้นถ่ินนาน 

 
 

 

จัดจางผลิตสื่อเสนทางแผนท่ีแนะนำบานศิลปนพ้ืนถ่ินนาน 

 
 

24 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



๔. จัดจางผลติสื่อเสนทางแผนทีแ่นะนำบานศิลปนพื้นถ่ินนาน 

 
 

 

จัดจางผลิตสื่อเสนทางแผนท่ีแนะนำบานศิลปนพ้ืนถ่ินนาน 

 
 

25 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 

 

กิจกรรม 

สรางพ้ืนที่เรียนรู

เสริมสรางความสุข

และความเขมแข็ง

ของชุมชน 

 
 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรู 

พ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรู
พ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 
กิจกรรมท่ี 3.1  
รักบานเกิด  
เชิดชู 
อัตลักษณนาน 
(รถโมบาย
เคลื่อนท่ี) 

เพ่ือนำเสนอองคความรู 
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินนาน
ไดรับการเผยแพรภายใต 
ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุด
แนวคิด “นาเคนทรพลวัต 
ชลทัศนวัฒนธรรม”  
ใหผู เขารวมกิจกรรมเกิด
ความรักความเขาใจใน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  
เกิดความการมีสวนรวม 

- นักเรียน นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- บุคลากร 
หออัตลักษณนครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 
 

- มีจำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
100 คน 

- ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80 
- การเผยแพร
ความรูเชิงรุก โดย
รถโมบายเคลื่อนท่ี 
สูกลุมเปาหมายเพ่ือ
สรางองคความรูรัก
บานเกิดนาน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ          ๙๕ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน          ๙๐ 

๓. การอำนวยความสะดวก          ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ          ๙๐ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๔ 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) "โครงการ

พัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๖๔ วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน ที่ผานมา ผลที่เกิดเปน

ประโยชนตอบุคคลและองคกรสืบสานตอยอดศิลปวัฒนธรรม เขาใจถึงประโยชนของการศึกษาองคความรู



กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรู 

พ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรู
พ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 
กิจกรรมท่ี 3.1  
รักบานเกิด  
เชิดชู 
อัตลักษณนาน 
(รถโมบาย
เคลื่อนท่ี) 

เพ่ือนำเสนอองคความรู 
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินนาน
ไดรับการเผยแพรภายใต 
ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุด
แนวคิด “นาเคนทรพลวัต 
ชลทัศนวัฒนธรรม”  
ใหผู เขารวมกิจกรรมเกิด
ความรักความเขาใจใน 
ภมิูปญญาทองถ่ิน  
เกิดความการมีสวนรวม 

- นักเรียน นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- บุคลากร 
หออัตลักษณนครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 
 

- มีจำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
100 คน 

- ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80 
- การเผยแพร
ความรูเชิงรุก โดย
รถโมบายเคลื่อนท่ี 
สูกลุมเปาหมายเพ่ือ
สรางองคความรูรัก
บานเกิดนาน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ          ๙๕ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน          ๙๐ 

๓. การอำนวยความสะดวก          ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ          ๙๐ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๔ 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) "โครงการ

พัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๖๔ วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน ที่ผานมา ผลที่เกิดเปน

ประโยชนตอบุคคลและองคกรสืบสานตอยอดศิลปวัฒนธรรม เขาใจถึงประโยชนของการศึกษาองคความรู

27 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เรื่องราวเจาผูครองนครนาน ท้ัง ๖๔ พระองครวมท้ังประวัติศาศาตรศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินของเมือง

นานและยึดโยงกับชุมชนและทองถ่ิน เปนการสงเสริมและพัฒนาสรางองคกรแหงการเรียนรู เกิดผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการยังนำมาซึ่งผลประโยชนตอพี่นองประชาชนในพื้นที่การจัดกิจกรรมทำใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความ

ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูประวัติศาสตรนาน และความเขาใจในความสำคัญของประวัติศาสตร

ชุมชน ศึกษาเรียนรู รวมแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในบทเรียนการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมนาน และเปนตนทุนพัฒนาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชองคความรูที่มีอยูและใชคนเปนศูนยกลาง

ในการพัฒนาเมืองนาน ในปจจุบันคนในทองถิ ่นไดเขามามีสวนรวมและเห็นความสำคัญของเรื ่องราว

ประวัติศาสตรของเมืองนานเพ่ือสืบสาน ฟนฟู อนุรักษและสามารถถายทอดองคความรูประวัติศาสตรนาน 

กลุมผูที่สนใจจำนวน ๑๑๖ คน เขารวมกิจกรรมรักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

แลกปลี่ยนและนำเสนอองคความรู มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นนานถายทอดเรื่องจากชุดแนวคิด 

“นาเคนทรพลวัตชลทัศนวัฒนธรรม” ใหผู เขารวมกิจกรรมเกิดความรักความเขาใจในภูมิปญญาทองถ่ิน  

เกิดความการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนบานคือเวียง ขับเคลื่อนภายใตแนวความคิด ชุมชนศึกษา คือเวียง  

ตนธารเวียงปอ จดหมายเหตุแผนดินนครนาน 
 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๑๑๖ คน ดวยนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน นางสาว

พิมลพรรณ สกิดรัมย รองผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 

หออัตลักษณนครนาน นายกเทศบาลตำบลสาน ปลัดตำบลสาน คณะทำงาน U2T ตำบลสานมหาวิทยาลัยแมโจ 

คณะกรรมการหมูบาน ผูใหญบานคือเวียงและปราชญชุมชน เยาวชน ผูสูงอายุ อสม บานคือเวียง 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๑๑๖ คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) เปนจำนวน 

รอยละ ๙๒.๘ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- เกิดกระบวนการชุมชนศึกษา : บานคือเวียง ความสุขและความเขมแข็ง ของชุมชน ผูนำชุมชนและคนใน

ชุมชนเขาใจถึงการกิจกรรมในครั้งนี้ เปนพลังแหงการพัฒนา การสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ

ชุมชนในลักษณะ รวมคิด รวมทำ รวมเรียนรู ในการเสริมสรางความเขมแข็งภายในชุมชน มองการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ เพื่อการพัฒนาบนฐานทุนชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การคนหาคุณคาศักยภาพของชุมชน และการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการจัดทำแผนความตองการ ของชุมชน รวมท้ังการสรางประชาคมภายในชุมชน

และการสรางเครือขายของชุมชน มองความเปนไปไดในการพัฒนาชุมชนคือเวียงตอไป 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตรวิถีชุมชน สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามี

สวนรวมในการแสดงออก ความทรงจำ ตำนาน เรื่องเลา ท่ีเปนขอมูลสำคัญของชุมชน 

- ชุดองคความรูคอเวียงศึกษา 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผูเขารวมกิจกรรมรับความรูดานประวัติศาสตร องคความรู มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นนาน

ไดรับการเผยแพรภายใต ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุดแนวคิด “นาเคนทรพลวัตชลทัศนวัฒนธรรม” 

- ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรักความเขาใจในภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดความการมีสวนรวมในการแสดงออก 

ถึงความชุมชนบานคือเวียง รวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนไดมีการรวมตัว เกิดการแสดงความคิดเห็นในการ พัฒนา อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประจำชุมชน   

 

๒. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  ๒.๑ ปญหาอุปสรรค 

  - 

  

๒.๒ ขอเสนอแนะ 

  - ชุมชนอยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนได 

 - อยากใหมีกิจกรรมนั่งรถรางเท่ียวชมเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผูเขารวมกิจกรรมรับความรูดานประวัติศาสตร องคความรู มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นนาน

ไดรับการเผยแพรภายใต ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุดแนวคิด “นาเคนทรพลวัตชลทัศนวัฒนธรรม” 

- ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรักความเขาใจในภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดความการมีสวนรวมในการแสดงออก 

ถึงความชุมชนบานคือเวียง รวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนไดมีการรวมตัว เกิดการแสดงความคิดเห็นในการ พัฒนา อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประจำชุมชน   

 

๒. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  ๒.๑ ปญหาอุปสรรค 

  - 

  

๒.๒ ขอเสนอแนะ 

  - ชุมชนอยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนได 

 - อยากใหมีกิจกรรมนั่งรถรางเท่ียวชมเมือง 
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ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคล่ือนท่ี) 

ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน   

 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคล่ือนท่ี) 

ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน   

 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคล่ือนท่ี) 

ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน   

 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคล่ือนท่ี) 

ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน   

 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๑ รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบายเคล่ือนท่ี) 

ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน   
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31 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน  

ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
 

ผลการดำเนินงาน 

  เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ          ๙๐ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน          ๙๔ 

๓. การอำนวยความสะดวก          ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ          ๙๒ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๕ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัด กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำ

ตนกุมสักการะพระเจานาน ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล 

บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ไดผลสรุปจากการ

จัดกิจกรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด ๖๐ คน และประดิษฐตนกุม

แบบโบราณเพื่อใชในพิธิสักการะพระเจานานไดทั้งหมด ๓๐ ตน โดย

วิทยากรปราญชชุมชน สอนเทคนิคและวิธีการประดิษฐตนกุ มแบบ

โบราณ โดยผูเขารวมกิจกรรมไดทราบถึงประวัติความเปนมาของตนกุม 

ตนกุ มคือพฤกษบูชาที ่มีรูปลักษณะคลายพานพุมดอกไมทำมาจาก 

ตนกลวยทั ้งตน โดยชาวบานจะนำตนกลวยทั ้งกิ ่ง กาน และใบมา

ประดิษฐเปนรูปทรงคลายพานพุมหรือรูปดอกบัวตกแตงใหสวยงามดวย

หมาก พล ูและดอกไมตางๆ เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาแดองคพระรัตนตรัย 

ตนกุม 1 ตนจะประกอบดวย 3 สวนดวยกันคือ สวนฐาน สวนกิ่ง และสวนยอดสิ่งสำคัญในการ

ประดิษฐตนกลุมคือตองทำมาจากตนกลวยทั้งตน ไมวาจะเปนลำตน กาน ใบ เครื่องตกแตงประกอบดวยตน

32 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน  

ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
 

ผลการดำเนินงาน 

  เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ          ๙๐ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน          ๙๔ 

๓. การอำนวยความสะดวก          ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ          ๙๒ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๕ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัด กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำ

ตนกุมสักการะพระเจานาน ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล 

บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ไดผลสรุปจากการ

จัดกิจกรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด ๖๐ คน และประดิษฐตนกุม

แบบโบราณเพื่อใชในพิธิสักการะพระเจานานไดทั้งหมด ๓๐ ตน โดย

วิทยากรปราญชชุมชน สอนเทคนิคและวิธีการประดิษฐตนกุ มแบบ

โบราณ โดยผูเขารวมกิจกรรมไดทราบถึงประวัติความเปนมาของตนกุม 

ตนกุ มคือพฤกษบูชาที ่มีรูปลักษณะคลายพานพุมดอกไมทำมาจาก 

ตนกลวยทั ้งตน โดยชาวบานจะนำตนกลวยทั ้งกิ ่ง กาน และใบมา

ประดิษฐเปนรูปทรงคลายพานพุมหรือรูปดอกบัวตกแตงใหสวยงามดวย

หมาก พล ูและดอกไมตางๆ เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาแดองคพระรัตนตรัย 

ตนกุม 1 ตนจะประกอบดวย 3 สวนดวยกันคือ สวนฐาน สวนกิ่ง และสวนยอดสิ่งสำคัญในการ

ประดิษฐตนกลุมคือตองทำมาจากตนกลวยทั้งตน ไมวาจะเปนลำตน กาน ใบ เครื่องตกแตงประกอบดวยตน

33 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



หมากพู ดอกไมตามฤดูกาล และเทียน โดยเลือกใชวัสดุในการ

ตกแตงที่หาไดจากทองถิ่นซึ่งแตละชุมชนก็จะทำตนกลุมที่แตกตาง

กันไปวิธีการประดิษฐตนกลุมนั้นข้ึนอยูกับความชำนาญในการทำให

เกิดความสมดุล และความคิดสรางสรรคของแตละชุมชนการ

ประดิษฐตนกลุม มีการประยุกตโดยการใชฐานเปนพานที่ทำจากไม

หรือเหล็กเพราะเปนโครงสรางถาวรคงทนและมีน้ำหนักเบากวาโดย

ทำรูปลักษณะใหเหมือนตนกุมที่ทำมาจากตนกลวยและนำดอกไม

และใบตองมาประดับเปนตนกลุมซึ่งสามารถทำไดงายและรวดเร็ว

กวา 

         ที ่มาของตนกุ มไมอาจสืบไดแนชัดวาเกิดขึ ้นในสมัยใด  

เชื่อกันวาพระเจานานในอดีต ไดเคยประดิษฐตนกลุมเพื่อไปถวายเปนเครื่องพุทธบูชา โดยตนกลุมที่นำไปถวาย

นั้นทำมาจากตนกลวย โดยมีการนำกาบกลวยมาพันรอบตนกลวยจากนั้นประดับดวยใบตองและดอกไมทำให

ตนกุมโดยทั่วไปมีขนาดกวางประมาณเกือบ ๑ ฟุตตอมาไดมีการฟนฟูการประดิษฐตนกุม โดยสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนานรวมกับพระครูธรรมธานี ไดมีการประกวดตนกลุมในเขตเทศบาลเมืองนานและมีการ

รณรงคใหประดิษฐตนกลุมอีกครั้งในงานวันเมืองเกานาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานไดขอความรวมมือ

ใหชุมชนและหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมกันผลิตตนกุมมาถวายพุทธบูชาอดีตพระเจาหนาทั้ง ๖๔ 

พระองคณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนาน และในปจจุบันยังสามารถพบเห็นตนกลุมที่ชาวบานประดิษฐ

ขึ ้นเพื่อใชถวายเปนพุทธบูชาในวันพระขึ้น ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ งานขึ้นพระธาตุ สืบชะตา การแสดงธรรมเทศนา  

งานสมโภช งานถวายทานเจดียและการขอขมาผูใหญไดดวยเชนกัน 

ชุมชนกลุมคนท่ีประดิษฐตนกลุมจะอยูในชวงวัยผูสูงอายุ วัยกลางคนและวัยเด็ก หออัตลักษณนครนาน 

วิทยาลัยชุมชนนาน เห็นความสำคัญและสงเสริมใหตนกุมเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในการสงเสริมทองเที่ยวและ 

การเรียนรูเชิงวัฒนธรรมรวม ทั้งการกระตุนการถายทอดวิธีการประดิษฐตนกุมไปสูเด็กและเยาวชน เพื่อเปน

การอนุรักษภูมิปญญาทางดานศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนในเมืองนานใหสืบตอไป 

โดยหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดนำตนกุม จำนวน ๑๐ คู ใหหนวยงานที่สนใจใชตนกุมแบบ

โบราณในการเขารวมพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระเจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวันพิราลัย

ของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕64 ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระเจานาน หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

นาน ซึ่งถึงเปนการฝกอบรมที่เกิดประโยชนทั้งทางดานการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาดั้งเดิม และเกิดการ

นำไปใชไดจริงในพิธีกรรมตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ หออัตลักษณนครนานและทางชุมชนที่เขารวมกิจกรรม  

จะดำเนินการทำคูมือขั้นตอนการประดิษฐตนกุมแบบโบราณเพื่อเปนการเผยแพรและอนุรักษภูมิปญญาของ 

คนนานใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป 
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๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

- ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน  

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๖๐ คน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน เปนจำนวน

รอยละ ๙๓.๒ 

- จำนวนตนกุมแบบโบราณ ๓๐ ตน 

 

๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและชุมชนผูเขารวมกิจกรรม การบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูเรื่อง ตนกุม 

เครื่องสักการะพระเจานาน  

- ชุมชนและภาคีเครือขายของหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เกิดแผนการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนรวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความสำคัญ 

และวิธีการประดิษฐตนกุมเครื่องสักการะพระเจานานแบบโบราณ ใหคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรูตอไป 

- ชุดองคความรู ตนกุมเครื่องสักการะพระเจานาน 

  

๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 ๑.๓.๑ เกิดการฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระ

เจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวันพิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕ ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระ

เจานาน หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ของตนในชุมชน 

๑.๓.๒ เกิดการมีสวนรวม การเรียนรู และอนุรักษ สืบสานการจัดทำเครื่องสูงสักการะ (กุม) ของคนใน

ชุมชน 

๑.๓.๓ เกิดการจัดทำและสืบสานชุดองคความรูการประดิษฐตนกุม 

 

๒. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  ๒.๑ ปญหาอุปสรรค 

   -  

 

 ๒.๒ ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมใหกวางขวาง 
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ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน  

ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
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ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน  

ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

 
 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน  

ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

 
 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๒ กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน  

ในวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
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กิจกรรมที่ 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล Street Art, Graffiti " 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันท่ี 2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 
กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ     มี   ไมมี 
1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน     √  
2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ     √  
3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน     √  
ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 
*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ 
(รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 85 
2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 90 
3. การอำนวยความสะดวก 95 
4. คุณภาพการใหบริการ 83 
5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 94 
สรุปผลการดำเนินงาน  
         จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน วิทยาลัย
ชุมชนนาน สู "บานดอนมูล Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื ้นที ่การเรียนรู
เสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี 2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัย
ชุมชนนาน ที่ผานมา ผลการดำเนินงานไดแนวทางและความตองการของชุมชน ในการจัดเวทีประชาคม
แลกเปลีย่นเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน โดยสรุปได ดังนี้ 

1. สรางพ้ืนท่ีใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานกิจกรรมศิลปะบนกำแพง 
เปนแนวทางในการดำเนินการสราง Street Art วาดภาพกำแพงใหเกิดอัตลักษณของชุมชนตามความตองการ
ของชุมชน และคนในพ้ืนท่ี โดยกำหนดแนวทางการวาดภาพเพ่ือดำเนินการจัดจางวาดภาพไดดังนี้ 

  ๑.๑ อัตลักษณวิถีชุมชนดานการเกษตรปลอดสาร 
  ๑.๒ ความเชื่อ เรื่องผี 
  ๑.๓ ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนบานดอนมูล 
  ๑.๔ ปูมาน ยามาน บานดอนมูล 

2. กำหนดระยะเวลาในการจัดจางวาดภาพ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
3. สรางพื้นในการแสดงออกทางความคิดของกลุมเยาวชนที่มีความคิดสรางสรรค ไดเขามามีสวนรวม 

และแสดงออกในการสรางสรรคพ้ืนท่ี 
4. เกิดการตอยอดไปยังการจัดงาน เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน บานดอนมูลในชวงเดือนเมษายน 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน 

 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

  - ผู เขารวมกิจกรรมจำนวน 30 คน เปนคนในชุมชน ผูนำทองถิ่น ผูมีสวนไดสวนเสีย คณะผูบริหาร

วิทยาลัยชุมชนนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน และ

กลุมผูท่ีสนใจ จำนวน 30 คน 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  

วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art, Graffiti "เปนจำนวนรอยละ 89.4 

 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

- ชุมชนเกิดการรวมตัวระดมความ แสดงออกถึงความตองการ เกิดการกำหนดขอตกลงรวมกันโดย

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  วิทยาลัย

ชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art, Graffiti " 

- ชุมชนและภาคีเครื่อขายเขามามีสวนรวมในการจัดการองคความพื้นถิ่นนาน รวมกับหออัตลักษณนคร

นาน วิทยาลัยชุมชนนาน ในการวางแผนกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานประเด็น

กิจกรรมศิลปะบนกำแพง 

- เกิดการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน สงเสริมการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน เปนแนวทางการสรางความ

ภาคภูมิใจใหกับชุมชนในการเผยแพรภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากร สรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวให 

ผูมาเยือนมีสวนรวมในการอนุรักษ จัดสรรรายไดจากการทองเท่ียวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สรางความ

รวมมือของหนวยงานในการทำงานเปนพันธมิตรรวมกับชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผู เขารวมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ศิลปะวัฒนธรรม สู ช ุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู  

"บานดอนมูล Street Art, Graffiti " 
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1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

  - ผู เขารวมกิจกรรมจำนวน 30 คน เปนคนในชุมชน ผูนำทองถิ่น ผูมีสวนไดสวนเสีย คณะผูบริหาร

วิทยาลัยชุมชนนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน และ

กลุมผูท่ีสนใจ จำนวน 30 คน 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  

วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art, Graffiti "เปนจำนวนรอยละ 89.4 

 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

- ชุมชนเกิดการรวมตัวระดมความ แสดงออกถึงความตองการ เกิดการกำหนดขอตกลงรวมกันโดย

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  วิทยาลัย

ชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art, Graffiti " 

- ชุมชนและภาคีเครื่อขายเขามามีสวนรวมในการจัดการองคความพื้นถิ่นนาน รวมกับหออัตลักษณนคร

นาน วิทยาลัยชุมชนนาน ในการวางแผนกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานประเด็น

กิจกรรมศิลปะบนกำแพง 

- เกิดการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน สงเสริมการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน เปนแนวทางการสรางความ

ภาคภูมิใจใหกับชุมชนในการเผยแพรภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากร สรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวให 

ผูมาเยือนมีสวนรวมในการอนุรักษ จัดสรรรายไดจากการทองเท่ียวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สรางความ

รวมมือของหนวยงานในการทำงานเปนพันธมิตรรวมกับชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผู เขารวมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ศิลปะวัฒนธรรม สู ช ุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู  

"บานดอนมูล Street Art, Graffiti " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล Street Art, Graffiti" โครงการพัฒนาศนูยนานศึกษาให 

เปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน  

วันท่ี 2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 
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สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล Street Art, Graffiti" โครงการพัฒนาศนูยนานศึกษาให 
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สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล Street Art, Graffiti" โครงการพัฒนาศนูยนานศึกษาให 

เปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน  

วันท่ี 2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล Street Art, Graffiti" โครงการพัฒนาศนูยนานศึกษาให 

เปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน  

วันท่ี 2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 
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ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล Street Art, Graffiti" โครงการพัฒนาศนูยนานศึกษาให 
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คายอาสาสมัคร 

หออัตลักษณนครนาน 

รวมผูสูงวัยและเยาวชน 

รุนที่ 4 
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คายอาสาสมัคร 

หออัตลักษณนครนาน 

รวมผูสูงวัยและเยาวชน 

รุนที่ 4 

 
 

 

 



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๓.๔ คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี ๔ 

วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
   

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ    มี  ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน    √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ    √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน    √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ         ๙๐ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน         ๙๓ 

๓. การอำนวยความสะดวก         ๙๐ 

๔. คุณภาพการใหบริการ         ๙๒ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ         ๙๐ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 

ศึกษาและจัดการองคความรูพื ้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ สูการเรียนรูของชุมชน ภาคี

เครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน  

จากผลการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานใหมี

ความรู ความสามารถในการใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน เพื่อใหเยาวชนไดมีสวนรวม 

ในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน เพื่อรวม

ระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนานในการจัด

กิจกรรม คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน ครั้งนี้มีกลุมเปาหมายจำนวนท้ังสิ้น ๖๐ คน ไดแก กลุมเยาวชน 

ประชาชน ภาคีเครือขายที่สนใจเขารวมกิจกรรม และกลุมผูสูงวัยในชุมชนตำบล ดูใต อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

เกิดกระบวนการสรางพ้ืนท่ี เปดพ้ืนท่ี เปดมุมมอง รับทราบความตองการของชุมชน โดยใชทุนทางภูมิวัฒนธรรม

ที่มีอยูเดิมของชุมชน  และรวมสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนานโดย 

คนนานอยางแทจริง เพื่อสรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานใหมีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน รุนเยาวชนและผูสูงอายุ เพื่อใหเยาวชนและผูสูงอายุไดมี 

สวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน 

เพื่อรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนาน  

มีการแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมของกลุมผูเขารวมกิจกรรม 

เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีเสริมสรางความสุข

และความเขมแข็งของชมุชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ อาทิ เชน 

๑. กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

๒. อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน 

๓. จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลใหนอง ๆ ดอยโอกาส 

๔. อาสาปลูกปา เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

๕. อาสาปลูกปาชายเลนบางปู เรียนรูนวัตกรรมโกงกางเทียม 

๖. อาสาพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

       ฯลฯ 
 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คนโดยมีนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน กลาวเปด

กิจกรรมคายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานรุน ๔ สำหรับการกิจกรรมท่ี ๓.๔ คายอาสาสมัครหออัตลักษณ 

นครนาน รุนท่ี ๔ วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ สรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณ

นครนาน ใหมีความรู ความสามารถในการใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน เพื่อใหเยาวชนไดมี

สวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน  

เพ่ือรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนาน 

จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด ๖๐ คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เปนจำนวนรอยละ ๖๐ 

วิดีโอสั้นแนะนำตนเอง แนะนำหองนิทรรศการ แนะนำเสนทางทองเท่ียวชุมชนบานดอนมูลของผูอาสาสมัครหออัตลกัษณ

นครนาน รุน ๔ จำนวน 1๑๔ วิดีโอ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

 - ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะ ความกลาแสดงออก พัฒนาตนเอง 

 - เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่เสริมสรางความสุข

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ อาทิ เชน 

     ๑. กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

     ๒. อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน  

     ๓. จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลใหนอง ๆ ดอยโอกาส 

     ๔. อาสาปลูกปา เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

46 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



สวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน 

เพื่อรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนาน  

มีการแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมของกลุมผูเขารวมกิจกรรม 

เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีเสริมสรางความสุข

และความเขมแข็งของชมุชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ อาทิ เชน 

๑. กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

๒. อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน 

๓. จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลใหนอง ๆ ดอยโอกาส 

๔. อาสาปลูกปา เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

๕. อาสาปลูกปาชายเลนบางปู เรียนรูนวัตกรรมโกงกางเทียม 

๖. อาสาพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

       ฯลฯ 
 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คนโดยมีนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน กลาวเปด

กิจกรรมคายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานรุน ๔ สำหรับการกิจกรรมท่ี ๓.๔ คายอาสาสมัครหออัตลักษณ 

นครนาน รุนท่ี ๔ วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ สรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณ

นครนาน ใหมีความรู ความสามารถในการใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน เพื่อใหเยาวชนไดมี

สวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน  

เพ่ือรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนาน 

จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด ๖๐ คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เปนจำนวนรอยละ ๖๐ 

วิดีโอสั้นแนะนำตนเอง แนะนำหองนิทรรศการ แนะนำเสนทางทองเท่ียวชุมชนบานดอนมูลของผูอาสาสมัครหออัตลกัษณ

นครนาน รุน ๔ จำนวน 1๑๔ วิดีโอ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

 - ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะ ความกลาแสดงออก พัฒนาตนเอง 

 - เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่เสริมสรางความสุข

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ อาทิ เชน 

     ๑. กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

     ๒. อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน  

     ๓. จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลใหนอง ๆ ดอยโอกาส 

     ๔. อาสาปลูกปา เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

47 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



     ๕. อาสาปลูกปาชายเลนบางปู เรียนรูนวัตกรรมโกงกางเทียม 

     ๖. อาสาพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ฯลฯ 

- มีพื ้นที ่ในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนและอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน เกิดการ

เสริมสรางความสุขและความเขาแข็งของชุมชน 

 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - เกิดกิจกรรมจิตอาสาหออัตลักษณนครนาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ จากการระดมความคิดเห็น

ของผูเขารวมกิจกรรม อาทิเชน กิจกรรมอาสาพาไปหลงรัก ธรรมชาติ ปลูกปา ทำฝายและไดใกลชิดธรรมชาติ 

ในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยภูคา มีจุดมุงหมายใหการปลูกปาไดสรางความชุมชื่นใหกับปาและอยูคูชุมชน เรียนรู 

วิถีชีวิตผูคนในชนบททำกิจกรรมรวมกับชุมชน ไดศึกษาเสนทางธรรมชาติ รูจักการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ 

และเปนการปลูกฝงการเสียสละสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 

๒. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  ๒.๑ ปญหาอุปสรรค 

  การเตรียมความพรอม การประสานงาน หลังจากสถานณโควิด-๑๙ คลี่คลาย ดวยกรอบระยะเวลาการ

ทำงานตามแผนงานโครงการ ทำใหมีการจัดกิจกรรมที ่เรงดวน และการประสานงานที่คลาดเคลื ่อน มีการ

ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินกิจกรรมหลายครั้ง 

 

 ๒.๒ ขอเสนอแนะ 

  - เด็ก ๆ อยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถทำผานระบบออนไลนได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขแ 

ละความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

กิจกรรมท่ี ๓.๑ คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี ๔ 

วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔   

ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

48 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขแ 

ละความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

กิจกรรมท่ี ๓.๑ คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี ๔ 

วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔   

ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขแ 

ละความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

กิจกรรมท่ี ๓.๑ คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี ๔ 

วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔   

ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขแ 

ละความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

กิจกรรมท่ี ๓.๑ คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี ๔ 

วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔   

ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขแ 

ละความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

กิจกรรมท่ี ๓.๑ คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี ๔ 

วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔   

ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

49 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

 

 

 

50 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

51 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

52 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

53 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

54 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 
 

 

55 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



กิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

วันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล วิทยาลัยชุมชนนาน  

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ     มี   ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน     √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ     √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน     √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ           ๘๙ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน           ๙๒ 

๓. การอำนวยความสะดวก           ๙๐ 

๔. คุณภาพการใหบริการ           ๙๐ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ           ๙๔ 

สรุปผลการดำเนินงาน  

          โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 

ศึกษาและจัดการองคความรูพื ้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ สูการเรียนรูของชุมชน ภาคี

เครือขาย สรางพื้นที่เรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน  

          เกิดการสรางพื้นที่แหงการเรียนรู ผานความเปนอัตลักษณในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และ 

วิถีการดำรงชีวิต ทำใหเกิดความนาสนใจ อันมีที่มาจากภูมิปญญาของคนในชุมชน สงผลใหเกิดงานหัตถศิลป 

สูชีวิตจริงประจำวัน พัฒนาเปนเมือง เศรษฐกิจสรางสรรค ณ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอ

เมืองนาน จังหวัดนาน เกิดการจัดเสนทางทองเที่ยวชุมชน จัดงานเทศกาลประจำชุมชน ศูนยนานศึกษา  

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนไดรวมมือกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือขาย และดำเนินการจัด

จากการดำเนินจัด เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน จึงเกิดพื้นที่แหงการเรียนรูของ

ชุมชนระหวางศูนยนานศึกษา หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน  

          ผลลัพทที่เห็นไดชัดเจน เกิดแผนการพัฒนาชุมชนในภาพรวม รวมกับหนวยงานหลัก ไดแก เทศบาล

ตำบลดูใต ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวตำบลดูใต สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ และเกิดสรางผลงานภาพวาดบน

กำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณของชุมชนและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการสราง
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เสนทางการทองเท่ียวชุมชน สรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงานเทศกาลประจำชุมชน

ในปตอไป  

องคความรู ชุดความรูท่ีไดจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวความคิดดานศิลปะวัฒนธรรมรวมกัน  
 

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวความคิดดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน 

ผูรวมเสวนา  

 อ.วินัย ปราบวิปู 

 อ.มานิตย โกวฤทธิ์  

 อ.พิกุลทอง เวียงนิล  

 อ.มานพ สิระแปง  
 

ผูดำเนินรายการ  

 อ.ยุทธภูมิ สุประการ  

 นายณัฐกร วงศเงินนัย 

ประเด็นเรื่อง “ศิลปะเพ่ือชุมชน” ทุกทานมีมุมมองอยางไร   

อ.วินัย ปราบวิปู : ทำอยางไรที่จะอนุรักษศิลปกรรมเมืองนาน คือการจุดใหเกิดกำเนิดงานศิลปะตอเนื่อง 

ขึ้นไปอีก คำวา ทำอยางไรถึงจะมีการอนุรักษเรื่องศิลปกรรมเมืองนาน อนุรักษหมายถึงพัฒนาสิ่งที่เรามีอยูแลว 

เชน วัดแสงดาว วัดสวนหอม จะมีหนาบังสวยๆ มีการแกะสลักเรื่องราวเมืองนาน มีการออกแบบ มีดีไซนท่ี 

ลงตัวกับพ้ืนท่ี เปนตน ศิลปกรรมของเมืองนานแลวแยกสาขาวิชา...โดยเนนเรื่องของเมืองนาน งานศิลปะชุมชน

ที่ทำสืบตอกันมา และอะไรที่เปนเอกลักษณที่ทำตอ ถาขาดชวงก็จะกระเทือนตัวอื่น เชน ประเพณีการแขงเรือ

ลูกเรือที่เราเห็น จะตองมีเรียนรูการแกะสลักเรื่องเรือ หัวทายเปนเอกลักษณเมืองนานและเขียนลวดลาย เรื่อง

ตาง ๆ ศิลปะกับชุมชนอยูดวยกัน ไมไดหนี แตวาอยูในยุครวมสมัยเลยมีรูปแบบศิลปะที่เราเขาใจวา ตองอยูกับ

ยุคท่ีเรามองใหรูวาเปนสื่อสารกันกับคนรวมสมัย เพราะคนรวมสมัยเกิดมา สวนในยุคของผมเปนยุคเกา มีสื่อให

เห็นตั้งแตโปสเตอรหนัง และถัดมาเราก็เรียนรูกับสถาบันควบคูกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้น

สิ่งที่ทัศนะมองเห็นรูปแบบที่เหมือนจริง ไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง พึ่งจะเริ ่มเขามากขึ้นจากเดิมไปดูภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง ดูไมสวย เพราะวาเราเรียนรู ใหมจากภาพเหมือนจริงในนี ้มีคนภาพเหมือนจริงเยอะ 

เพราะฉะนั้นในงานท่ีเดินเขามาก็จะสื่อภาพของเมืองนานท่ีเหมือนจริง มีการละเลนตาง ๆ ก็จริง  

วันนี้ตองขอขอบคุณอาจารยมานิตย ไดพาทีมงานมาสรางสรรคเรื่องสิลปกรรมในชุมชนเชื่อมตอกับ

ศิลปะกรรมรวมสมัย ท่ีมีประวัติ มีชีวิตอยูกับชุมชน  

คำวา ชุมชน จะดูกวางมาก  

หอศิลปริมนาน กอตั้งขึ ้นมาปที่ ๑๗-๑๘ ป ถือวาเราเปนแหลงเพาะศิลปกรรมสมัยใหมในชุมชน 

เพราะวาหอศิลปะถาไปตั้งอยูตรงไหนกคือสวนหนึ่งของชุมชน ตั้งชื่อวา หอศิลปริมนานเพราะวาเราอยูในชุมชน
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เมืองนาน แตตรงนี้ที่เรามีพิพิธภัณฑชุมชน มีหอศิลปชุมชน มีสิ่งแวดลอมที่เขียนบนฝาผนัง เราไดเห็นศิลปะ 

รวมสมัยกับชุมชน เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไมได ศิลปะสมัยใหมรวมกับศิลปะกับชุมชน  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : ศิลปะเปนสวนหนึ่งของผูคน  

ณัฐกร วงศเงินนัย : ศิลปะแทรกศซึมอยูกับทุก ๆ สังคม  

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ประเด็นเรื่องของศิลปะแฝงอยูกับมนุษยทุกคน สวนใหญถาพวกเรามักจะมองวา ถาไมได

เรียนศิลปะเราทำศิลปะไมเปน ถาพูดถึงเราใชศิลปะอยูแลวในการเลือกเสื้อผา การตัดผม แตงหนา ใชศิลปะ 

อยูแลว ใชศิลปะอยูแลว การทำกับขาวใหนากิน ดังนั้นถาเราลงลึกไปจนถึงงานศิลปะที่มันจะอยูในชุมชน 

สำหรับผมทำโครงการวิจัยมาชวงหนึ่ง คิดวาศิลปะในชุมชนเปนสิ่งที่จำเปนมาก ซึ่งจริง ๆ มันมีอยูแลว เชน  

การกอสรางบาน สรางบานไมเกา ไดมาจากการกลั่นกรองของฝมือชาง ไดมาจากการคิด คำนวณวิเคราะห  

แตอาจจะอยูกับการใชงานไปดวยกัน แตท่ีจริงทุกคนมีศิลปะอยูในตัวของทุกคน  

ศิลปกรรม เราคิดถึงเรื่องทัศนศิลป ปะติมากรรม การมองเห็นวาการมีทัศนธาตุที่มันดึงใหพื้นที่ใดพื้นท่ี

หนึ่งมันสงา มีคาขึ้นมา ดวยความรู ความสามารถ การคิดวิเคราะหในเชิงชาง นำไปสูการพัฒนางานศิลปะ 

ใหรวมสมัยมากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชน ท่ีตอนนี้เรากำลังพัฒนา จริงๆ ยุโรปมันมีอยูแลว  ไทย มีอยูแลว แตเรา

มักจะตองคิดวา ตองออนชอย ตองวาดขึ้นมา ... แตมันตองอยูในบริบทที่เหมาะสม ซึ่งไทยก็มีอยูนานสวนใหญ

จะอยูในวัด ตามฝาผนัง ปูนปน จริงๆ มันมีอยูแลว แตเราอาจจะมองวามันจะตองเปนปติมากรรมที่งดงาม  

ที่ออนชอยที่ตองปนขึ้นมา ภาพที่เราวาดอยางเดียว แตถางานที่เราทำมาใกลตัวเรามากขึ้น เชน ภาพวาดที่ทำ 

เปนตัวลอ สะดุดตาใหคนเขามารับชม อาจจะตองแปลกนิดนึง แตไมควรจะลืมอัตลักษณพ้ืนถ่ินนั้น ๆ มีอยู 

 การทดลองงานวิจัยในหลาย ๆ ครั้งที่ทำมา คือ การที่เอาศิลปะที่เปนเชิงอัตลักษณที่นั้นมาเปนตัว

ทดลอง ซ่ึงเอาความเปนสมัยใหม Painting, ๓D, Street art เปนงานรวมสมัยท่ีคนกำลังชอบ และเปนตัวดึงให

คนรุนใหม ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อน Social ใหคนอ่ืนเขามา ซ่ึงถาคนอ่ืนเขามามาเดินเท่ียว ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน 

และซื้อขาย พอเกิดการซื้อขายชุมชนก็จะได แตก็ตองมีหลายจุดเพื่อใหลอคนเขามา ก็จะเกิดการพัก ที่พักก็จะ

อยูได คิดวาตัวนี้เปนตัวดึงใหกับเศรษฐกิจบานเราใหดีข้ึน  

 ผมเลยทางไปดูงานศิลปะท่ีประเทศจีน ๗๘๙ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมราง แตวาเขาไมปลอยให

มันราง เขาเอาศิลปนเขาไปอยู แตเปนระบบ ระเบียบและสรางผลงานศิลปะขึ้นมา เปดใหคนเขาชม ทั้ง ๆ ท่ี 

พื้นถิ่นนั้นไมมีอะไรที่นาสนใจ แตพอศิลปะเขาไปดึงดูดใหคนเขาไปเยี่ยมชมจึงเกิดการซื้อขายตั้งแตของกิน 

ไปจนถึงของท่ีระลึกในนั้น เชนกันกับงานศิลปะท่ีจัดข้ึน ในอนาคตเราอาจจะนำรูปท่ีวาดลงมาใสในเสื้อ กระเปา

ใหกลายเปนของท่ีระลึกในชุมชนได กระจายไปสูผูสูงอายุ หรือเยาวชน ท่ีผลิตมา ซ่ึงอาจจะสรางรายไดข้ึนมาใน

อนาคตได  

อ.พิกุลทอง เวียงนิล : ความประทับใจที่มาบานดอนมูล จากการรวมกิจกรรมตาง ๆ อาจารยไดพาชมหมูบาน 

ไดไปตามสถานที่ตาง ๆ ในหมูบาน รูสึกวาเขามีตนทุนของหมูบานเยี่ยมมาก ที่เห็นชัดเจนคือ เรื่องผัก ผักที่นี่

อรอยจริง ๆ จะทำเปนสถานที่ทองเที่ยวได อยางเรามีทาน้ำ เราสามารถจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวตรงที่ทานำ้ได 

สามารถนั่งรถแลวชมหมูบานไดเลย  

จุดแข็ง คือ ผัก เราไปชมที่เขาปลูกจริงๆ  เลี้ยงวัว นำมูลวัวไปใสในแปลงผัก ทำใหเปนเกษตรอินทรีย

จริง ๆ ถาตอยอดตรงนี้สามารถเปนแหลงเดียวของจังหวัดนาน ผักปลอดสารพิษจริง ๆ และนำไปตอยอดฐาน

ธุรกิจได 

สวนในงานศิลปะแตละพื้นที่จะมีอัตลักษณของตนเอง ท่ีเราไปสัมผัสมาหลายพื้นที่กับอาจารยมานิตย 

เขาจะภูมิใจในความเปนตัวเอง เขามีอะไรที่เขามีในหมูบานก็จะนำมาเสนอพวกเรา เราเปนศิลปนเราจะรูวา 

ถาเรามองในอีกมุมได เชน ตุงท่ีแขวนอยูนี้ เปลี่ยนมาทำเปนอันเล็กๆ เปนพวกกุญแจ เปนตน เลยมีความรูสึกวา 

การท่ีเราไดลงพ้ืนท่ีกับชุมชนจริง ๆ และเรานำศิลปะไปแลกเปลี่ยนกับชุมชน เรารูสึกภูมิใจ วาเรามีสวนรวมท่ีจะ

ชวยชุมชนจริง ๆ เขาอาจจะไมเขาใจในวันนี้แตเขาก็คอย ๆ ปรับไปเรื่อย ๆ  

ขอบคุณอาจารยที่ดูแลเราเปนอยางดี ขอบคุณโอกาสที่ทำใหเราไดแสดง ศักยภาพของพวกเรา เราก็

หวังลึก ๆ ในใจวา เด็กตัวเล็ก ๆ ท่ีมาเห็นงานของพวกเรา ใหเขาเกิดแรงบันดาลใจในอนาคต  

อ.มานพ สิระแปง : ผมมานานหลายครั้ง บอกไดคำเดียวนานมีเสนห จุดขายเยอะ ไปแตละหมูบาน นานมีความ

เปนบานนอกท่ีมีเสนห เพราะถาเปนบานผมบานไมไมคอยมี สวนเรื่องศิลปะกับชุมชน ผมดีใจเพราะยกตัวอยาง

บางที่ ถาชาวบานไมเขาใจก็ไมใหวาด ซึ่งกำแพงของบานหลังนั้นเปนมุมที่สวยแตไมใหวาด (แตก็ไปตะลอม 

จนไดวาด) และอีกอยางกำแพงท่ีผมจะวาดสวนใหญเปนกำแพงท่ีอยูบนท่ีสาธารณะ ขับรถผานตองเห็น  

 ผมคิดวา ปจจุบันพลังที่สำคัญคือ คือพลังโซเซี่ยล เราจะวาดกะหล่ำหัวเล็กแลวใหคนมาถายรูปก็จะ 

ไมสวยเลยจัดไปเลยหัวใหญ เพื่อใหคนมาถายรูป ใหคนกดไลคและแชร ดึงดูดใหคนมาถายรูป เปนไปตามยุค 

แตกอนผมไปเที่ยวตามวัดดูรูปวาดรูปในวิหาร แตยุคสมัยใหม จุดขาย คือ การแสดงศิลปะรวมสมัย เพราะวา

เดี๋ยวนี้เงินมาจากนักทองเที่ยวและจังหวัดนานเปนจังหวัดที่มีเสนห และเราอาจจะประชาสัมพันธหมูบานให 

คนนอกไดรู ยกตัวอยางบานดอนมูลมีผักปลอดสารพิษ เราอาจจะใสถุงอยางดี และมีโลโกตัวหนอนติด เพื่อมี

ความสวยงามและเพ่ิมมูลคา  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : บทบาทของศิลปะสูชุมชนชัดมาก  

อ.วินัย ทำใหเราเห็นวา ศิลปะท่ีอยูในตัววิหารมาจนถึงวิถีชีวิตท่ีเปนปกติ  

อ.มานิตย ทำศิลปะอยางตอเนื่อง โดยใชศิลปะขางถนนหรือวา street art  

โจทยตอมาคือ คำวา “street art” คืออะไร เราทำแลวจะเหมาะกับชุมชนนั้น ๆ หรือไม เราเริ่มทำแลว

จะไปอยางไรตอ บทบาทของ street art จะขยับตัวอยางไรตอ  

อ.วินัย ปราบวิปู : พูดถึง street art ไมรูวาการจับศิลปะใหกับชุมชนอยางไร โดยเปนเหมือนทำแลวถาวร หรือ

ทำแลวยุติ หรือแคบันทึกเหตุการณ และมีกิจกรรมใหมีการดำเนินอยางสนุกสนาน ก็มีความหลากหลายบน 

street art เราก็เลยเห็นวาบางครั้งบางพื้นที่เขาก็ทำใหเห็นความนาสนใจ และเด็กที่เรียนรูและสนใจ อนาคต 

มีโอกาสไดไปเรียนและกลับมาทำงาน แตถาเวลาทำแลวทำใหกับชุมชน เชน เขียนฝาผนัง พื้นที่วางของอาคาร 

นานเราไมคอยจะมี บานที่มีพื้นที่ มีที่วางก็ไมอนุญาตใหทำ และเทาที่สังเกต คือ นานเรายังไมมีศิลปนหรือ 

กลุมกอนท่ีจะไปทำงานใหกับชุมชน ตรงนี้ก็ขอชื่นชมทางเชียงใหม   

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ขออนุญาตตอยอดอาจารยวินัย ท่ีรวมกลุมกันกับเพราะสรางแรงบันดาลใจเปนอันดับตนๆ 

พอเดินทางทำแลวจะสรางเด็กรุนใหมทำและเด็กกลุมนี้จะไปตอยอดและกลับมาทำบานตนเอง แตที่สำคัญ 

ผูใหญใหโอกาสเด็กจะปลอยใหเด็กเลนกับฝาผนังหนาบานหรือเปลา เพิ่มการจินตนาการใหกับเด็กหรือเปลา  

58 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



จุดแข็ง คือ ผัก เราไปชมที่เขาปลูกจริงๆ  เลี้ยงวัว นำมูลวัวไปใสในแปลงผัก ทำใหเปนเกษตรอินทรีย

จริง ๆ ถาตอยอดตรงนี้สามารถเปนแหลงเดียวของจังหวัดนาน ผักปลอดสารพิษจริง ๆ และนำไปตอยอดฐาน

ธุรกิจได 

สวนในงานศิลปะแตละพื้นที่จะมีอัตลักษณของตนเอง ท่ีเราไปสัมผัสมาหลายพื้นที่กับอาจารยมานิตย 

เขาจะภูมิใจในความเปนตัวเอง เขามีอะไรที่เขามีในหมูบานก็จะนำมาเสนอพวกเรา เราเปนศิลปนเราจะรูวา 

ถาเรามองในอีกมุมได เชน ตุงท่ีแขวนอยูนี้ เปลี่ยนมาทำเปนอันเล็กๆ เปนพวกกุญแจ เปนตน เลยมีความรูสึกวา 

การท่ีเราไดลงพ้ืนท่ีกับชุมชนจริง ๆ และเรานำศิลปะไปแลกเปลี่ยนกับชุมชน เรารูสึกภูมิใจ วาเรามีสวนรวมท่ีจะ

ชวยชุมชนจริง ๆ เขาอาจจะไมเขาใจในวันนี้แตเขาก็คอย ๆ ปรับไปเรื่อย ๆ  

ขอบคุณอาจารยที่ดูแลเราเปนอยางดี ขอบคุณโอกาสที่ทำใหเราไดแสดง ศักยภาพของพวกเรา เราก็

หวังลึก ๆ ในใจวา เด็กตัวเล็ก ๆ ท่ีมาเห็นงานของพวกเรา ใหเขาเกิดแรงบันดาลใจในอนาคต  

อ.มานพ สิระแปง : ผมมานานหลายครั้ง บอกไดคำเดียวนานมีเสนห จุดขายเยอะ ไปแตละหมูบาน นานมีความ

เปนบานนอกท่ีมีเสนห เพราะถาเปนบานผมบานไมไมคอยมี สวนเรื่องศิลปะกับชุมชน ผมดีใจเพราะยกตัวอยาง

บางที่ ถาชาวบานไมเขาใจก็ไมใหวาด ซึ่งกำแพงของบานหลังนั้นเปนมุมที่สวยแตไมใหวาด (แตก็ไปตะลอม 

จนไดวาด) และอีกอยางกำแพงท่ีผมจะวาดสวนใหญเปนกำแพงท่ีอยูบนท่ีสาธารณะ ขับรถผานตองเห็น  

 ผมคิดวา ปจจุบันพลังที่สำคัญคือ คือพลังโซเซี่ยล เราจะวาดกะหล่ำหัวเล็กแลวใหคนมาถายรูปก็จะ 

ไมสวยเลยจัดไปเลยหัวใหญ เพื่อใหคนมาถายรูป ใหคนกดไลคและแชร ดึงดูดใหคนมาถายรูป เปนไปตามยุค 

แตกอนผมไปเที่ยวตามวัดดูรูปวาดรูปในวิหาร แตยุคสมัยใหม จุดขาย คือ การแสดงศิลปะรวมสมัย เพราะวา

เดี๋ยวนี้เงินมาจากนักทองเที่ยวและจังหวัดนานเปนจังหวัดที่มีเสนห และเราอาจจะประชาสัมพันธหมูบานให 

คนนอกไดรู ยกตัวอยางบานดอนมูลมีผักปลอดสารพิษ เราอาจจะใสถุงอยางดี และมีโลโกตัวหนอนติด เพื่อมี

ความสวยงามและเพ่ิมมูลคา  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : บทบาทของศิลปะสูชุมชนชัดมาก  

อ.วินัย ทำใหเราเห็นวา ศิลปะท่ีอยูในตัววิหารมาจนถึงวิถีชีวิตท่ีเปนปกติ  

อ.มานิตย ทำศิลปะอยางตอเนื่อง โดยใชศิลปะขางถนนหรือวา street art  

โจทยตอมาคือ คำวา “street art” คืออะไร เราทำแลวจะเหมาะกับชุมชนนั้น ๆ หรือไม เราเริ่มทำแลว

จะไปอยางไรตอ บทบาทของ street art จะขยับตัวอยางไรตอ  

อ.วินัย ปราบวิปู : พูดถึง street art ไมรูวาการจับศิลปะใหกับชุมชนอยางไร โดยเปนเหมือนทำแลวถาวร หรือ

ทำแลวยุติ หรือแคบันทึกเหตุการณ และมีกิจกรรมใหมีการดำเนินอยางสนุกสนาน ก็มีความหลากหลายบน 

street art เราก็เลยเห็นวาบางครั้งบางพื้นที่เขาก็ทำใหเห็นความนาสนใจ และเด็กที่เรียนรูและสนใจ อนาคต 

มีโอกาสไดไปเรียนและกลับมาทำงาน แตถาเวลาทำแลวทำใหกับชุมชน เชน เขียนฝาผนัง พื้นที่วางของอาคาร 

นานเราไมคอยจะมี บานที่มีพื้นที่ มีที่วางก็ไมอนุญาตใหทำ และเทาที่สังเกต คือ นานเรายังไมมีศิลปนหรือ 

กลุมกอนท่ีจะไปทำงานใหกับชุมชน ตรงนี้ก็ขอชื่นชมทางเชียงใหม   

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ขออนุญาตตอยอดอาจารยวินัย ท่ีรวมกลุมกันกับเพราะสรางแรงบันดาลใจเปนอันดับตนๆ 

พอเดินทางทำแลวจะสรางเด็กรุนใหมทำและเด็กกลุมนี้จะไปตอยอดและกลับมาทำบานตนเอง แตที่สำคัญ 

ผูใหญใหโอกาสเด็กจะปลอยใหเด็กเลนกับฝาผนังหนาบานหรือเปลา เพิ่มการจินตนาการใหกับเด็กหรือเปลา  

59 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ทุกคนถูกดา พวกเรามาสราง เราจะตอยอดใหกับเขา แตละเมืองเปนเมืองวัฒนธรรมที่อยากจะโชวศิลปะ  

แตไมมีกลุมศิลปนในจังหวัด อำเภอและชุมชนของตนเอง มันคอนขางที่จะทำยาก จึงเกิดการวิจัยรวมตัว 

การทำกอน ถาเราไมทำคนอ่ืนก็ไมทำ ถาเราไม stoke ผนังบานใคร เจาของบานก็ไมกลาใหใครไปทำเหมือนกัน 

แตทำแลวมันตองสวยและทำใหมีประโยชน ตองมีรายไดหรือมันจะมีอะไรตอไปอีก ตองเกิดประโยชน ดังนั้นเขา

ถึงจะให แตอาจจะสรางความเขาใจใหกับผนังของเจาของบาน แตก็ตองมีการประชาคมประชาพิจารณกันกอน 

ทำใหคนเฒาคนแกเห็นประโยชนกอน เพื่อใหมองภาพออก แตพวกผมทำก็เปนการจุดประเด็น เริ่มตนใหกับ

พื้นที่อื่น ๆ เราเริ่มจากศิลปนที่เขาทำ street art อยูแลว จริง ๆ ผมไมไดทำพวก art แบบสามมิติหรือผนังมา

กอน เขียนผนังที่ใกลตัวที่สุดคือโบสถ วิหาร แตสุดทายพอเราเห็นกลุ มเพื ่อน พี่นองที ่ทำอยู เขารับงาน

ตางประเทศมาทำงาน เราเห็นวามันมีพลัง แลวทำไมบานเราที่จะทำมันตองใชเงินสูง จนไมมีทางที ่จะมี

งบประมาณท่ีจำทำได จึงชวนศิลปนพ่ี ๆ นอง ๆ มารวมทำ พอไปทำเรื่อย ๆ เขากลาและปลอยอนุญาตใหเราทำ 

โดยที่ความคิดและแรงบันดาลใจที่เราทำ เราคิดขึ้นมา ดังนั้นตองคอย ๆ ทำไป อยางเชนวันนี้เราไดมาทำตรงนี้ 

และมีอีกชุมชนตองการที่อยากจะทำตอ โดยที่วิทยาลัยชุมชนเปนผูอำนวยตอ “ชุมชนบานเจดีย” และหวังวา

ตอไปจะมีศิลปนรุนใหม ๆ ของเมืองนานเกิดข้ึนมา และสรางใหท่ัวเมืองนาน  

อ.พิกุลทอง เวียงนิล : จากท่ีเคยไดเห็นมา บางพ้ืนท่ีไดสรางผนังข้ึนมา เปนผนังท่ีตั้ง ถาแขกไปใครมา สามารถ

เขียนลงไปให เขียนภาพหรือตัวอักษร เปนพื้นที่เลนของเด็ก แตก็ไมใชวาจะเขียนสิ่งที่ไมมีสาระ แตวาเราทำ

พ้ืนท่ีใหเด็กเขาไดมีพ้ืนท่ีทำงานศิลปะ อันนี้ก็ขอฝากไวดวย   

อ.มานพ สิระแปง : ในความคิดของผมเทาที่ไปเห็นมาในตางประเทศ ในประเทศ จังหวัดนานภูมิประเทศเอ้ือ 

กำแพงยาว มีบานติดกัน และยินดีรวมกันทั้งหมูบาน แตบานเราอาจจะมีกำแพงที่ไมเอื้อเพราะภูมิประเทศเรา

ไมได แตถาเรามีกำแพงท่ียาว จนใหเราชมไดเต็มท่ีเขาจะจัดเปนถนนคนเดิน เพ่ือใหคนไดขายของได เพ่ือใหคน

ไดมากินไปชมไป มีการขายของได ถามีท่ี สถานท่ีสามารถวาดได สรางเปนผนังข้ึนมาคิดวามีประโยชนมาก และ

จะไดเริ่มเปนถนนคนเดินได  

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ขอเพ่ิมเติม ถาผนังในชุมชนอยางพ้ืนท่ีตรงนี้ ถาเปนไปได (ฝากนิดนึง) วา รูปท่ีแสดงตรงนี้

อาจจะไมดึงดูดคน บางพ้ืนท่ีจะใชท้ังหมูบาน แตเราจะตอยอดและมีวิธีการอีกหลายอยางท่ีมันจะทำใหเต็มพ้ืนท่ี 

ผมก็พูดทุกพื้นที่ เปดประเด็นใหเขาสนใจตอ จริง ๆ แลวกอนหนาที่เราจะทำงานเราตองไปไปคุยกับพื้นท่ี  

มีคำตอบวาจะตอยอดทำตอ แตเทาที ่เราทำวิจัยมาพบวา สุดทายยังไมมีที ่ไหนยังไมไดเกิดการตอยอด  

เลยกลายเปนวาอยูแคนั้น   

ณัฐกร วงศเงินนัย : เนนย้ำเรื่องความเขาใจ ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญ บุคคลในชุมชนตองเขาใจ เราก็สามารถเดินไปตอ 

๑ ๒ ๓ ๔ ได บุคคลในชุมชนไมเขาใจมันก็จะจบแคนั้น ดังนั้นเรื่องของคนเปนสิ่งสำคัญ ศิลปะจะเกิดขึ้นจะตอง

เกิดความเขาใจ ศิลปะเขาไปอยูในใจใคร อยูในสังคมไหน สังคมนั้นจะนาอยูมากข้ึน ศิลปะทำอะไรไดมากกวาท่ี

เราคิดมากกวาท่ีจะอยูแคในเฟรม  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : เราพยายามใชศิลปะเชื่อมโยงกับชุมชน กรณีศึกษาชุมชนดอนมูล ใชงาน street art 

ศิลปะรวมสมัยสื่อสารกับชุมชน หัวใจสำคัญ คือการเขาใจของชุมชน และการที่ชุมชนจะมามีสวนรวมในการ

พัฒนาตอยอดตอไป ในสวนของทางคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนนาน เราก็พยายามสรางกลไกหรือหารูปแบบท่ี

จะทำงานกับชุมชนไปพรอม ๆ กันกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนดอนมูล ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนานเปนสมาชิกหนึ่ง

ของหมูบาน และครั้งนี้เราจะไปดวยกัน เปนจุดเริ่มตนของการรวมกันออกแบบในพื้นที่ แตวามันตองไปตอ

เหมือนท่ี อ.วินัยและทีมคณะศิลปนบอก ตองไปตอ เราตองชวยกันสรางกลไกใหไปตอพรอม ๆ กัน  

วิทยาลัยชุมชนนาน เปนสถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน สิ่งที่เราวางไว เดินเขามาตรง street art ที่เรา

ออกแบบรวมกัน “วิทยาลัยชุมชนนาน เพ่ือคนนาน”  

 
 

 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๒๕๐ คน โดยไดรับเกียรติจาก นายนิวัฒน งามธุระ รองผูวาราชการจังหวัด

นาน เปนประธานเปดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เพ่ือสรางพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน และสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยววิถีชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายสุเมษ 

สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน กลาวรายงานความเปนมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีหัวหนาสวน

ราชการและชาวบานชุมชนบานดอนมูลเขารวมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน

ในครั้งนี้ เพื่อสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา

คน พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและพัฒนาดานการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรม ๒๕๐ คน ไดแก กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม และผูนำชุมชนทองถ่ิน 

 - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๒๕๐ คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เปนจำนวนรอยละ ๙๑ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

 - ประชาชนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่น  สิ่งแวดลอม ดวยนวัตวิถีที่สรางคุณคาแกสังคมและประเทศชาติ จากการจัดการความรู พัฒนา

เปนหลักสูตร กิจกรรม ที่สามารถเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 

- เกิดแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมกับหนวยงานหลัก ไดแก เทศบาลตำบลดูใต ชมรมสงเสริม

การทองเท่ียวตำบลดูใต สำนักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 และเกิดสรางผลงานภาพวาดบนกำแพง ท่ีแสดงถึงเอกลักษณของ

ชุมชนและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสนทางการทองเที่ยวชุมชน สราง

ความสุขและความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงานเทศกาลประจำชุมชนในปตอไป 

- มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

 

 

60 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



ของหมูบาน และครั้งนี้เราจะไปดวยกัน เปนจุดเริ่มตนของการรวมกันออกแบบในพื้นที่ แตวามันตองไปตอ

เหมือนท่ี อ.วินัยและทีมคณะศิลปนบอก ตองไปตอ เราตองชวยกันสรางกลไกใหไปตอพรอม ๆ กัน  

วิทยาลัยชุมชนนาน เปนสถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน สิ่งที่เราวางไว เดินเขามาตรง street art ที่เรา

ออกแบบรวมกัน “วิทยาลัยชุมชนนาน เพ่ือคนนาน”  

 
 

 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๒๕๐ คน โดยไดรับเกียรติจาก นายนิวัฒน งามธุระ รองผูวาราชการจังหวัด

นาน เปนประธานเปดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เพ่ือสรางพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน และสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยววิถีชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายสุเมษ 

สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน กลาวรายงานความเปนมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีหัวหนาสวน

ราชการและชาวบานชุมชนบานดอนมูลเขารวมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน

ในครั้งนี้ เพื่อสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา

คน พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและพัฒนาดานการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรม ๒๕๐ คน ไดแก กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม และผูนำชุมชนทองถ่ิน 

 - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๒๕๐ คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เปนจำนวนรอยละ ๙๑ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

 - ประชาชนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่น  สิ่งแวดลอม ดวยนวัตวิถีที่สรางคุณคาแกสังคมและประเทศชาติ จากการจัดการความรู พัฒนา

เปนหลักสูตร กิจกรรม ที่สามารถเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 

- เกิดแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมกับหนวยงานหลัก ไดแก เทศบาลตำบลดูใต ชมรมสงเสริม

การทองเท่ียวตำบลดูใต สำนักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 และเกิดสรางผลงานภาพวาดบนกำแพง ท่ีแสดงถึงเอกลักษณของ

ชุมชนและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสนทางการทองเที่ยวชุมชน สราง

ความสุขและความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงานเทศกาลประจำชุมชนในปตอไป 

- มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

 

 

61 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปนพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

 - ภาพวาดบนกำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณของชุมชนและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สงเสริมและ

สนับสนุนการสรางเสนทางการทองเที่ยวชุมชน สรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงาน

เทศกาลประจำชุมชนในปตอไป 

  

๒. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  ๒.๑ ปญหาอุปสรรค 

  การเตรียมความพรอม การประสานงาน หลังจากสถานณโควิด-๑๙ คลี่คลาย ดวยกรอบระยะเวลาการ

ทำงานตามแผนงานโครงการ ทำใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเรงดวน และการประสานงานท่ีคลาดเคลื่อน  

กิจกรรมวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปนกิจกรรมสาธิตดานศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียน ซึ่งมีจำนวน

นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากชวงเวลาจัดกิจกรรมเปนชวงเวลาเรียน และเนื่องจาก 

ท่ีผานมีสถานการณโควิด-๑๙ ทำใหเวลาเรียนของนักเรียนไมครบ จึงไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  

 

 ๒.๒ ขอเสนอแนะ 

  - ชุมชนอยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนได เชน การจัดถนน

คนเดินบานดอนมูล เปนตน 

 - อยากใหมีกิจกรรมนั่งรถรางเท่ียวชมบานดอนมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

วันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล วิทยาลัยชุมชนนาน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

62 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

วันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล วิทยาลัยชุมชนนาน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

วันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล วิทยาลัยชุมชนนาน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

วันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล วิทยาลัยชุมชนนาน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี ๓.๕ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

วันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล วิทยาลัยชุมชนนาน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
63 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

64 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 

 

 
 

 

65 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 66 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 
 

 

67 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ     มี   ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน     √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ     √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน     √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ           ๘๕ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน           ๙๐ 

๓. การอำนวยความสะดวก           ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ           ๙๒ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๐.๕ 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 

ศึกษาและจัดการองคความรูพื ้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ สูการเรียนรูของชุมชน ภาคี

เครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ดำเนินการกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 25 - 27 สิงหาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบล
กองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  

โดยการใชเทคนิคการฝกอบรมคือ “ชิโบริ” (Shibori) ศิลปะการมัดยอมผาแบบญี่ปุ น  "ชิโบริ” 
(Shibori) คือ คำในภาษาญี่ปุน ที่หมายถึงเทคนิคการสรางลวดลายลงบนผา โดยการกันสี ไมใหซึมเขาไปใน 
ลายผา โดยวิทยากรอาจารย เทิดศักดิ์ อินแสง ผูจัดการรานฝายเงิน เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน (ฝายเงิน) 
ไดนำใหทุกคนไดเขาใจกระบวนการสรางสรรค “การมัดยอม”, “การหนีบผา”, “การสอยผา” ซึ่งเทคนิคชิโบริ 
เปนเทคนิคท่ีใชกันอยางแพรหลายในโลก ไมใชเฉพาะแค ญี่ปุน, แตหมายรวมถึง แอฟริกา, อินเดีย, และอเมริกา
ใต เสนหของงานประเภทนี้ก็คือ ผลลัพธ หลังการยอม ทำใหงานผาแตละผืน ตางก็มีเอกลักษณ - คุณคา - และ
เสนห - แตกตางกันไป  

68 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 

ผลการดำเนินงาน 

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ     มี   ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน     √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ     √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน     √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ           ๘๕ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน           ๙๐ 

๓. การอำนวยความสะดวก           ๙๕ 

๔. คุณภาพการใหบริการ           ๙๒ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ          ๙๐.๕ 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 

ศึกษาและจัดการองคความรูพื ้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ สูการเรียนรูของชุมชน ภาคี

เครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ดำเนินการกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 25 - 27 สิงหาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบล
กองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  

โดยการใชเทคนิคการฝกอบรมคือ “ชิโบริ” (Shibori) ศิลปะการมัดยอมผาแบบญี่ปุ น  "ชิโบริ” 
(Shibori) คือ คำในภาษาญี่ปุน ที่หมายถึงเทคนิคการสรางลวดลายลงบนผา โดยการกันสี ไมใหซึมเขาไปใน 
ลายผา โดยวิทยากรอาจารย เทิดศักดิ์ อินแสง ผูจัดการรานฝายเงิน เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน (ฝายเงิน) 
ไดนำใหทุกคนไดเขาใจกระบวนการสรางสรรค “การมัดยอม”, “การหนีบผา”, “การสอยผา” ซึ่งเทคนิคชิโบริ 
เปนเทคนิคท่ีใชกันอยางแพรหลายในโลก ไมใชเฉพาะแค ญี่ปุน, แตหมายรวมถึง แอฟริกา, อินเดีย, และอเมริกา
ใต เสนหของงานประเภทนี้ก็คือ ผลลัพธ หลังการยอม ทำใหงานผาแตละผืน ตางก็มีเอกลักษณ - คุณคา - และ
เสนห - แตกตางกันไป  
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วิธีการมัดยอมแบบชิโบริ จะมีวิธีการทำลวดลาย ที่ละเอียดกวาการมัดยอมของไทย ดวยการเย็บดาย
เปนลายตาง ๆ เขาไปในเนื้อผาแทนการใชเชือกมัด ซึ่งหลังการยอมจะไดลวดลายที่ละเอียดและสวยงาม 
กวามาก อีกทั้งการยอมผาแบบชิโบริจะเปนการยอมผาแบบเย็น ไมจำเปนตอง 
นำผาท่ีจะยอมลงไปตมในน้ำเดือด “ผาท่ียอมแบบชิโบริของชาวญี่ปุน เราจะเห็น
ไดจากชุดกิโมโนลายโบราณ ซึ่งศิลปนที ่ทำผาเหลานี้ เขาจะมีเทคนิคในการ
ทำลายเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนลายนก ดอกซากุระ เขาจะทำ
ไดอยางละเอียดมาก วิธีการยอมแบบ  ชิโบรินิยมยอมกับผาเนื้อบาง เพราะจะทำ
การมัดไดแนนกวาเนื้อผาหนาๆ ท่ีมาถึงการยอมผาแบบชิโบริ  

อุปกรณหลักที่ใชในการทำกิจกรรม ผาใยธรรมชาติ, ผาลินิน, กรรไกร, 
เข็ม, ดาย, เทียน  

พืชที่ใหสีธรรมชาติ ดอกดาวเรือง แกนฝาง ใบมะมวง เปลือกมะพราว, 
สารสม, ปูนแดง,  

วัสดุสรางลาย เชน ลูกปด เม็ดถ่ัวเขียว หนังยาง ไมหนีบผา ทอพีวีซี แผนไมรูปทรงตาง ๆ  
กระแส ความนิยม ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้ถือเปนการตอยอดไปสูงาน Organic การอนุรักษ และการมอง

วิถีกลับคืนสู ธรรมชาติ มองปจจัยสุขภาพ และเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม (Healthy & Environmentally 
Friendly)  การตื ่นตัวดานการอนุรักษสิ ่งแวดลอมและระบบนิเวศ  
ทำใหเกิดคานิยมตอตานสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการใช
สินคาที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมหรือ “ผลิตภัณฑฉลากเขียว” เพ่ิม 
มากขึ้น โดยสินคาที่ดีจะตองเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไมทำลาย
สิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบตอผูบริโภค และสินคาใชแลวเมื่อเปนขยะ
ตองไมกอมลพิษตอไป คานิยมดังกลาวมีสวนสำคัญในการผลักดัน ใหมีการหันกลับมาใชสิ่งทอยอมสีธรรมชาติ
เพ่ิมมากข้ึน  

ศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับ เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน (ฝายเงิน) โดย
อาจารยเทิดศักดิ์ อินแสง ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ 

ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการ กับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

พันธกิจ  

- จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนา

อาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู ใหกับชุมชน (basic skill/up-skill/re-skill) 

- ทำนุบำรุง อนุรักษ สืบสาน สรางสรรค พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน 

- ดานการเพิ่มคุณคาดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษสิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพ่ิม 

ภูมิวัฒนธรรมสังคม 

สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 

- องคประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การ

เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๕-๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ท่ีผานมานั้น

ตอบวัตถุประสงคของโครงการดังนี้  

1. เพ่ือยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 

2. เพื่อศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ สูการเรียนรู

ของชุมชน ภาคีเครือขาย 

3. เพื่อสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพื้นถ่ิน

นานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ 

4. เพื่อสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูและการสรางพื้นที่เรียนรู

เสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

และเกิดการตอยอดไปยังการจัดกิจกรรมในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินกิจกรรมตามความ

ตองการของผูเขารวมกิจกรรม ตามความตองการของชุมชน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในอนาคตตอไป 

 

“สีธรรมชาติไดมาจากอะไรบาง” 
ภาพ ไดสีมาจาก สีธรรมชาติท่ีได/เทคนิคการยอม 

 

    ไมทับฝาง สีมวงอมชมพู/ครั้งน้ำแรกยอมรอน/ซักลางปกติ 

 

    สมอดาง  

 

          ขม้ิน สีเหลือง/ยอมรอน ใสเกลือ+น้ำดาง 

*มอแดนซ สารสม  

*มอแดนซ สนิม 

ซักลาง 
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       ครั่ง มวงอมชมพู/ครั่งน้ำแรก+เกลือ+สมปอย 

มอแดนซ ปูนแดง ซักลางปกติ 

 

      คราม สีคราม น้ำเงิน / ทับใบฮอมสด  

มอแดนซ สารสม 

 

ใบลำใย/สารสม  

 

      เพกา เพกาทับปูนแดง 

 

       ขม้ิน สีเหลืองทอง/ขม้ินยอมรอน ใสเกลือ + น้ำดางเค่ียว

ผสมน้ำฝาง/ลางดวนมอแดนซสารสม 

 

   คราม+ฝาง สีมวง 

 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๒๕ คน โดยไดรับเกียรติจาก นายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน

เปนประธานเปดกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ และศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับ 

เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน (ฝายเงิน) โดยอาจารยเทิดศักด์ิ อินแสง ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ 

สำหรับการจัดกิจกรรมกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติในครั้งนี้ เพื่อสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและ

สรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื ่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจ

สรางสรรคและพัฒนาดานการทองเท่ียววิถีชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ๒๐ คน ไดแก กลุมเยาวชน 

ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ ๓๐ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการจนสำเร็จบรรุลุผลตามวัตถุประสงคโครงการฯ จากผลการทำ

แบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๒๕ คน มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอ

ภาพรวมของกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ เปนจำนวนรอยละ ๙๐.๕ 

 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - เกิดพ้ืนท่ีเครือขายศูนยการเรียนรูเรื่องผา  

- มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
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๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๒๕ คน โดยไดรับเกียรติจาก นายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน

เปนประธานเปดกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ และศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับ 

เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน (ฝายเงิน) โดยอาจารยเทิดศักด์ิ อินแสง ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ 

สำหรับการจัดกิจกรรมกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติในครั้งนี้ เพื่อสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและ

สรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื ่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจ

สรางสรรคและพัฒนาดานการทองเท่ียววิถีชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ๒๐ คน ไดแก กลุมเยาวชน 

ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ ๓๐ 

 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการจนสำเร็จบรรุลุผลตามวัตถุประสงคโครงการฯ จากผลการทำ

แบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๒๕ คน มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอ

ภาพรวมของกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ เปนจำนวนรอยละ ๙๐.๕ 

 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - เกิดพ้ืนท่ีเครือขายศูนยการเรียนรูเรื่องผา  

- มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
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โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 
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และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 

 

 
 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 

 

 
 

74 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 

 

 
    

75 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

 
 

 
 

76 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



   

77 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

78 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



 
 

79 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน 

ในวันท่ี ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ผลการดำเนินงาน 
เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ       มี     ไมมี 

๑. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน       √  

๒. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ       √  

๓. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน       √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของ

กิจกรรม) *****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ (รอยละ) 

๑. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ                ๙๐ 

๒. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน                ๙๒ 

๓. การอำนวยความสะดวก                ๙๐ 

๔. คุณภาพการใหบริการ                ๙๐ 

๕. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ               ๙๐.๕ 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 
ศึกษาและจัดการองคความรูพื ้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ สูการเรียนรูของชุมชน ภาคี
เครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูเสริมสรางความสุขและความ
เขมแข็งของชุมชน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ดำเนินการกิจกรรมฝกอบรมจัดทำหัวเรือแขงอัตลักษณนาน
เปนรูปแบบของท่ีระลึก ในวันท่ี 1 – 2 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดดนาน 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยการจัดกิจกรรมดังกลาวผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเรื่องประวัติศาสตรเรือแขงของจังหวัดนาน 
ความเปนมา เรื่องราวความสัมพันธของคนนานกับสายน้ำผานกิจกรรมที่คนในชุมชนทำรวมกัน เชน ประเพณี
เรือแขงของจังหวัดนาน ซึ่งถือเปนการถอดทอดองคความรูดานเรือแขงของจังหวัดนานใหกับผูเขารวมกิจกรรม
ฝกอบรม และตรงตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม เกิดการสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มให 
คนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม ดานอัตลักษณเรือแขงในจังหวัดนาน เกิดการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการองคความรูและการสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ระหวาง
วิทยาลัยชุมชนนานและชุมชน  

เกิดการเรียนรูดานสี จากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน โดยวิทยากรครูกนกวรรณ ทิพยแสนชัย 

80 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



81 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



82 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



83 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



84 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



85 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 
ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูเทคนิคการลงสี การใชสีน้ำมันพื้นฐานซึ่งสามารถนำไปใชงานดานอื่น ๆ ไดอีก ทั้งนี้ 
ถือเปนการยอดกิจกรรมไปยังปงบประมาณ 2565 ในการสรางกิจกรรมใชเทคนิคสีโบราณภูมิปญญานานใน 
หัวเรือแขงนานไดอีกดวย 

 

 

 

 

 

๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๓๒ คน สูงกวากลุมเปาหมายที่กำหนดไว โดยไดรับเกียรติจาก นายสุเมษ  

สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนานเปนประธานเปดกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขง 

อัตลักษณนาน และศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับโดยสลาเกรียงไกร แสงทิพย และครูกนกวรรณ 

ทิพยแสนชัย ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ สำหรับการจัดกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจาก 

หัวเรือแขงอัตลักษณนานในครั้งนี้ เพื่อสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะ

และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคตอยอดไปยังการสรางอาชีพและรายได

ของคนในชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ๒๐ คน ไดแก กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ี

สนใจเขารวมกิจกรรม และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ ๓๐ 

- ของท่ีระลึกหัวเรือพรอมกรอบรูป ๓๐ อัน  

- ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการจนสำเร็จบรรุลุผลตามวัตถุประสงคโครงการฯ จากผลการทำ

แบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๓๒ คน มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอ

ภาพรวมของกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน เปนจำนวนรอยละ ๙๐.๕ 
 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

 - สรางพ้ืนท่ีในการถายทอดชุดองคความรูของหออัตลักษณนครนานแกชุมชนและภาคีเครือขาย  

- มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

- เกิดพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคน 

พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคตอยอดไปยังการสรางอาชีพและรายไดของคนในชุมชน 

 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ชุมชนและภาคีเครือขายไดเขามาใชประโยชนจากชุดองคความรูพื้นถิ่นนานของหออัตลักษณนครนาน 

เรื่องเรือแขงอัตลักษณนาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

86 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



๑. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 ๑.๑ เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน ๓๒ คน สูงกวากลุมเปาหมายที่กำหนดไว โดยไดรับเกียรติจาก นายสุเมษ  

สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนานเปนประธานเปดกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขง 

อัตลักษณนาน และศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับโดยสลาเกรียงไกร แสงทิพย และครูกนกวรรณ 

ทิพยแสนชัย ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ สำหรับการจัดกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจาก 

หัวเรือแขงอัตลักษณนานในครั้งนี้ เพื่อสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะ

และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคตอยอดไปยังการสรางอาชีพและรายได

ของคนในชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ๒๐ คน ไดแก กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ี

สนใจเขารวมกิจกรรม และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ ๓๐ 

- ของท่ีระลึกหัวเรือพรอมกรอบรูป ๓๐ อัน  

- ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการจนสำเร็จบรรุลุผลตามวัตถุประสงคโครงการฯ จากผลการทำ

แบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด ๓๒ คน มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอ

ภาพรวมของกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน เปนจำนวนรอยละ ๙๐.๕ 
 

 ๑.๒ เชิงคุณภาพ 

 - สรางพ้ืนท่ีในการถายทอดชุดองคความรูของหออัตลักษณนครนานแกชุมชนและภาคีเครือขาย  

- มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

- เกิดพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคน 

พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคตอยอดไปยังการสรางอาชีพและรายไดของคนในชุมชน 

 

 ๑.๓ ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ชุมชนและภาคีเครือขายไดเขามาใชประโยชนจากชุดองคความรูพื้นถิ่นนานของหออัตลักษณนครนาน 

เรื่องเรือแขงอัตลักษณนาน 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน  

ในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน  

ในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
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ภาพกิจกรรม เวทีเสวนา วิถีอัตลักษณนครนาน และ วิถีไทลื้อ 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

 

 
 

 

 



รายงานการดำเนินงานของหออัตลักษณนครนานตามแผนกลยุทธ 

สรุปแผนการเบิกจายงบประมาณดำเนินงาน 

ศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน)  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสรมิสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

รายละเอียดคาใชจายโครงการ งบประมาณ (บาท) การเบิกจาย คงเหลือ ตัวชี้วัด (แผน) ตัวชี้วัด (ผล) 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาศักยภาพการ 
บริหารศูนยนานศึกษา :  
หออัตลักษณนครนาน 

576,800 

  

  

กิจกรรมท่ี 1.1 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 
1/2564 

5,500 - 5,500 - จำนวนผูเขารวม
ประชุมจำนวน  
25 คน 

ไมไดดำเนินการ
จัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถาน
แพรระบาดของ
โรคไวรัสติดเช้ือ
โคโรนา 2019 

กิจกรรมท่ี 1.2 ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 
2/2564 

19,900 - 19,900 

กิจกรรมท่ี 1.3 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 
3/2564 

19,900 - 19,900 

กิจกรรมท่ี 1.4 จัดจางบุคลากรและ
พนักงานประจำศูนยนานศึกษาและ
หออัตลักษณนครนาน  
จำนวน 3 อัตรา 

360,000 
 

299,000 61,000   

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หออัตลักษณนครนาน 

21,500 21,400 100 - ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
15 คน 
- รอยละของ
ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจตอ
กิจกรรมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
80 

- ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
33 คน 
- ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมโครงการ
รอยละ 94 

กิจกรรมท่ี 1.6 คาวัสดุสำนักงาน 
และวัสดุอุปกรณทำความสะอาด
หออัตลักษณนครนาน 

35,000 26,854 8,146   

รายงานการดำเนินงานของหออัตลักษณนครนานตามแผนกลยุทธ 

สรุปแผนการเบิกจายงบประมาณดำเนินงาน 

ศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน)  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสรมิสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

รายละเอียดคาใชจายโครงการ งบประมาณ (บาท) การเบิกจาย คงเหลือ ตัวชี้วัด (แผน) ตัวชี้วัด (ผล) 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาศักยภาพการ 
บริหารศูนยนานศึกษา :  
หออัตลักษณนครนาน 

576,800 

  

  

กิจกรรมท่ี 1.1 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 
1/2564 

5,500 - 5,500 - จำนวนผูเขารวม
ประชุมจำนวน  
25 คน 

ไมไดดำเนินการ
จัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถาน
แพรระบาดของ
โรคไวรัสติดเช้ือ
โคโรนา 2019 

กิจกรรมท่ี 1.2 ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 
2/2564 

19,900 - 19,900 

กิจกรรมท่ี 1.3 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 
3/2564 

19,900 - 19,900 

กิจกรรมท่ี 1.4 จัดจางบุคลากรและ
พนักงานประจำศูนยนานศึกษาและ
หออัตลักษณนครนาน  
จำนวน 3 อัตรา 

360,000 
 

299,000 61,000   

กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หออัตลักษณนครนาน 

21,500 21,400 100 - ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
15 คน 
- รอยละของ
ผูรับบริการมคีวาม
พึงพอใจตอ
กิจกรรมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
80 

- ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
33 คน 
- ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมโครงการ
รอยละ 94 

กิจกรรมท่ี 1.6 คาวัสดุสำนักงาน 
และวัสดุอุปกรณทำความสะอาด
หออัตลักษณนครนาน 

35,000 26,854 8,146   
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กิจกรรมท่ี 1.7 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 0.- 10,000.-   

กิจกรรมท่ี 1.8 คาซอมบำรุง 
หออัตลักษณนครนาน 

35,000 - 35,000   

กิจกรรมท่ี 1.9 เผยแพร
ประชาสัมพันธหออัตลักษณนครนาน 

70,000 70,000 0.-   

กิจกรรมท่ี 2 จัดจางรวบรวมองค
ความรูพ้ืนถิ่นนานและลานนา
ตะวันออกในมิติตาง ๆ 

90,000 90,000 0.-   

2.1 จัดจางรวบรวมองคความรูดาน
ชาติพันธุนานศึกษา ชาติพันธุไทลื้อ  
(1 ชุดองคความรู) 

30,000 30,000 0.- หออัตลักษณนคร
นานมีชุดองค
ความรูท้ังหมด  
3 ชุดองคความรู 
 

- มีชุดองคความรู
จำนวน 3 ชุด 
องคความรู 

2.2 จัดจางรวบรวมองคความรูดาน
แผนท่ีบานศิลปนพ้ืนถ่ินนาน  
(1 ชุดองคความรู) 

30,000 30,000 0.- 

2.3 จัดจางรวบรวมองคความรูดาน
บานพ้ืนถ่ินนาน (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน
นาน) (1 ชุดองคความรู) 

30,000 30,000 0.- 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดช ู
อัตลักษณนาน (รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

27,200 24,912 2,288 - มีจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 100 คน 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอยละ 
80 

- มีจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 116 คน 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ
รอยละ 92.8 
-ชุดองคความรู
คือเวียงศึกษา  
1 ชุดองคความรู 

กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรม 
การทำตนกุมสักการะพระเจานาน 

32,800 32,800 0.- - จำนวนผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
60 คน 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอยละ
80 
-จำนวนตนกุม
แบบโบราณ  
30 ตน 

- จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 60 คน 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 93.2 
- จำนวนตนกุม
แบบโบราณ  
30 ตน 

กิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคม
แลกเปลีย่นเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  
สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนาน สู  
"บานดอนมูล Street Art, Graffiti " 

101,400 101,400 0.- - มีจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 30 คน
  
- ชุมชนและภาคี
เครือขายเขามามี

- มีจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 30 คน
  
- ชุมชนและภาคี
เครือขายเขามามี
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สวนรวมในการทำ
กิจกรรม 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

สวนรวมในการ
ทำกิจกรรม 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 89.4 

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัคร 
หออัตลักษณนครนาน รวมผูสูงวัย 
และเยาวชน รุนท่ี 4 

52,600 27,400 25,200 - ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
60 คน 
- ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80 
 

-ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
60 คน 
- ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 90 
-วิดีโอสั้นแนะนำ
ตนเอง แนะนำ
เสนทางทองเท่ียว
ชุมชนบาน 
ดอนมูลของ
อาสาสมัคร 
หออัตลักษณ 
นครนาน รุน 4 
จำนวน 14 วิดโีอ 

กิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาล
ศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

99,200 74,550 24,650 -ผูเขารวมกิจกรรม 
ไมนอยกวา  
250 คน 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอยละ 
80 
- พ้ืนท่ีสาธาณะ
ชุมชนใหกลายเปน
แหลงทองเท่ียว 

ผูเขารวมกิจกรรม 
ไมนอยกวา  
250 คน 
- ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 91 
- เกิดพ้ืนท่ี
สาธาณะชุมชน 
ใหกลายเปน
แหลงทองเท่ียว 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเดินทางไป
ราชการ 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ *
เปล่ียนแปลงเปนหนังสือคือเวียง 

20,000 
20,000 

20,000 0.-   

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสี
ธรรมชาติ  

50,150 50,150 0.-   

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณ
นานวันท่ี 1 – 2 กันยายน 2564  
ณ วิทยาลัยชุมชนนาน 

50,000 50,000 0.-   
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จัดจางดำเนินการออกแบบและ 
พิมพหนังสือ ตนกุม เครื่องสักการะ
พระเจานาน 

30,000 30,000 0.-   

จัดจางทำนิทรรศการสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนยนาน
ศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรู
เสริมสรางความสุขและความเขมแข็ง
ของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

81,534 81,534 0- สรุปผล 
การดำเนินงาน
และเผยแพรขอมลู
องคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาพ้ืนถ่ิน
นาน ภาพรวมการ
ใหบริการของ 
ศูนยนานศึกษา 
(หออัตลักษณ 
นครนาน) 
วิทยาลัยชุมชน
นานตลอด
ปงบประมาณ 
2564 

 

รวม 1,000,000 1,000,000 0.-   
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ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปตัวช้ีวัด (แผน) สรุปตัวช้ีวัด (ผล) 
ตัวชี้วัดตามโครงการที่ 1 ชุดองคความรูพื ้นถ่ิน
นาน จำนวน 3 ชุด  

ตัวชี้วัดตามโครงการท่ี 1 ชุดองคความรูพ้ืนถ่ินนาน จำนวน 5 ชุด  
1. องคความรูดานชาติพันธุนานศึกษา ชาติพันธุไทลื้อ 
2. องคความรูดานแผนท่ีบานศิลปนพ้ืนถ่ินนาน  
3. องคความรูดานบานพ้ืนถ่ินนาน (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินนาน) 
4. องคความรู คือเวียงศึกษา 
5. องคความรูตนกุมสักการะพระเจานาน 

ตัวชี้วัดตามโครงการตัวที่ 2 กิจกรรมสรางพื้นท่ี
เรียนรูโดยใชองคความรูพื้นถิ่นนานและลานนา
ตะวันออกในมิติตาง ๆ จำนวน 3 กิจกรรม 

ตัวชี้วัดตามโครงการตัวที่ 2 กิจกรรมสรางพื้นที่เรียนรูโดยใชองค
ความรู พื ้นถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ จำนวน  
5 กิจกรรม 

1. กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน (รถโมบาย
เคลื่อนท่ี) 

2. กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะ 
พระเจานาน 

3. ก ิจกรรมท ี ่  3.3 เวท ีประชาคมแลกเปล ี ่ยนเร ียนรู  
ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  
Street Art, Graffiti " 

4. กิจกรรมที ่ 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน  
รวมผูสูงวัยและเยาวชน รุนท่ี 4 

5. กิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 
ตัวชี้วัดตามโครงการตัวที่ 3 บุคลากรศูนยนาน
ศ ึ กษ าม ี ค ว าม ร ู  แ ล ะท ั กษะ ในกา รส ร  า ง
กระบวนการเรียนรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 30 

ตัวชี้วัดตามโครงการตัวท่ี 3 บุคลากรศูนยนานศึกษามีความรูและ
ทักษะในการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 30 

ตัวชี ้ว ัดตามโครงการตัวที ่ 4 ชุมชนและภาคี
เครือขายเขามาใชประโยชนจากองคความรู 
พื ้นถิ ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตาง ๆ  
ไมนอยกวารอยละ 30 

ตัวชี้วัดตามโครงการตัวท่ี 4  
1) เชิงคุณภาพ ประชาชนและชุมชนในเขตพื ้นที ่บริการของ
วิทยาลัยชุมชนนาน ไดร ับองคความร ู ด านศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  สิ่งแวดลอม ดวยนวัตวิถีท่ีสรางคุณคาแกสังคม
และประเทศชาติ จากการจัดการความรู พัฒนาเปนหลักสูตร 
กิจกรรม ที ่สามารถเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 

ตัวชี ้ว ัดตามโครงการตัวที ่ 5 ผู เขารับบริการ
จำนวน 700 คน 

ตัวชี้วัดตามโครงการตัวท่ี 5 ผูเขารับบริการจำนวน 754 คน 

ตัวชี้วัดตามโครงการตัวที่ 6 ความพึงพอใจของ 
ผูเขารับบริการไมนอยกวารอยละ 80 

ตัวชี้วัดตามโครงการตัวท่ี 6 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
รอยละ 91.73 
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