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คำนำ 
วิทยาลัยชุมชนนาน มีมติใหจัดตั้งศูนยนานศึกษา เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการหออัตลักษณ

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

1. เปนศูนยกลางคลังภูมิปญญาของเมืองนานและลานนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองคความรู 
เพื่อการอนุรักษ การศกึษา การเผยแพร การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชนและภาคี
เครอืขายอื่นๆ เชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน  

2. เปนศูนยกลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณความรูเมืองนาน เพื่อการอนุรักษ สรางสรรค วิจัย สืบ
สาน และพัฒนาศิลปะพื้นบาน ศิลปะเมืองนาน และศิลปะรวมสมัย  

3. เปนองคกรทางการศึกษา  ดำเนินกิจกรรมสรางสรรคองคความรูแบบมีสวนรวม และเผยแพรบริการ
วิชาการแกสังคม ท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

4. เปนองคกรที่นำความรูมาปรับใชกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติตางๆ และสงเสริมการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร ของหออัตลักษณนครนาน 

4.1 เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูการเผยแพรและแลกเปล่ียน  
4.2 เสริมสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับสังคมนาน สังคมไทย สังคมโลก  
4.3 สงเสริมบุคลากรดานการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย รวมท้ังงานวิชาการอื่น ๆ ใน 

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
4.4 สงเสริมดานการศึกษาแบบการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดาน 

ศิลปวัฒนธรรมนาน  
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน มี

มติ ใหแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน” ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ติดตามการ
บริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินช้ีขาดการแกไขปญหาและอุปสรรค  ควรซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากสวนงานตางๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน  ที่แสดงถึงการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวมอยางแทจริง  ในป 2561 ไดเสนอโครงการบริหารหออัตลักษณนครนาน
และในโครงการฯน้ีถือเปนโครงการบริหารตอเน่ืองป 2562 ในการของการออกแบบพื้นท่ีแหงการเรียนรู 
หออัตลักษรนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน Learning Commons: พื้นที่เรียนรูไรพรมแดน อีกกาวของ
ความพยายามสรางพืน้ท่ีเรียนรูใหกับคนนาน ในบทบาทหนาท่ีของศูนยนานศึกษา หออัตลักษณนครนาน 
ทดลองสราง Public Space การสงเสริมการมีสวนรวมของคนนาน กลายเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ี
เปดกวางในทุกมิติบนฐานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของอัตลักษณนครนาน เปนไดทั้ง learning Archives 
พัฒนาเปนพื้นที่สะสม องคความรูของคนนานทุกมิติเพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ความรู  เพื่อเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน บนฐานศักยภาพพื้นที่ดวยกระบวนการ
เรียนรู/การใชความรู /ชุดหลักสูตร และทำงานรวมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตใน
ฐานะที ่ชุมชนเปนผูรับประโยชน และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน นำไปสู การพัฒนาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพ และดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชนใน
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ลักษณะของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว สรางเวทีแลกเปล่ียนทางปญญาและสรางสรรคกิจกรรมเชิงสาธารณะ  
เพื่อพัฒนาคน  พัฒนาเมือง ใหคนนานเปนเมืองแหงการเรียนรูการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
และความเขมแข็งของชุมชน 
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คำนำ 
วิทยาลัยชุมชนนาน มีมติใหจัดตั้งศูนยนานศึกษา เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการหออัตลักษณ

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

1. เปนศูนยกลางคลังภูมิปญญาของเมืองนานและลานนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองคความรู 
เพื่อการอนุรักษ การศกึษา การเผยแพร การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชนและภาคี
เครอืขายอื่นๆ เชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน  

2. เปนศูนยกลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณความรูเมืองนาน เพื่อการอนุรักษ สรางสรรค วิจัย สืบ
สาน และพัฒนาศิลปะพื้นบาน ศิลปะเมืองนาน และศิลปะรวมสมัย  

3. เปนองคกรทางการศึกษา  ดำเนินกิจกรรมสรางสรรคองคความรูแบบมีสวนรวม และเผยแพรบริการ
วิชาการแกสังคม ท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

4. เปนองคกรที่นำความรูมาปรับใชกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติตางๆ และสงเสริมการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร ของหออัตลักษณนครนาน 

4.1 เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูการเผยแพรและแลกเปล่ียน  
4.2 เสริมสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับสังคมนาน สังคมไทย สังคมโลก  
4.3 สงเสริมบุคลากรดานการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย รวมท้ังงานวิชาการอื่น ๆ ใน 

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
4.4 สงเสริมดานการศึกษาแบบการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดาน 

ศิลปวัฒนธรรมนาน  
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน มี

มติ ใหแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน” ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ติดตามการ
บริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินช้ีขาดการแกไขปญหาและอุปสรรค  ควรซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากสวนงานตางๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน  ที่แสดงถึงการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวมอยางแทจริง  ในป 2561 ไดเสนอโครงการบริหารหออัตลักษณนครนาน
และในโครงการฯน้ีถือเปนโครงการบริหารตอเน่ืองป 2562 ในการของการออกแบบพื้นท่ีแหงการเรียนรู 
หออัตลักษรนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน Learning Commons: พื้นที่เรียนรูไรพรมแดน อีกกาวของ
ความพยายามสรางพืน้ท่ีเรียนรูใหกับคนนาน ในบทบาทหนาท่ีของศูนยนานศึกษา หออัตลักษณนครนาน 
ทดลองสราง Public Space การสงเสริมการมีสวนรวมของคนนาน กลายเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ี
เปดกวางในทุกมิติบนฐานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของอัตลักษณนครนาน เปนไดทั้ง learning Archives 
พัฒนาเปนพื้นที่สะสม องคความรูของคนนานทุกมิติเพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ความรู  เพื่อเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน บนฐานศักยภาพพื้นที่ดวยกระบวนการ
เรียนรู/การใชความรู /ชุดหลักสูตร และทำงานรวมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตใน
ฐานะที ่ชุมชนเปนผูรับประโยชน และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน นำไปสู การพัฒนาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพ และดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชนใน

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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ลักษณะของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว สรางเวทีแลกเปล่ียนทางปญญาและสรางสรรคกิจกรรมเชิงสาธารณะ  
เพื่อพัฒนาคน  พัฒนาเมือง ใหคนนานเปนเมืองแหงการเรียนรูการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
และความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ศูนยนานศึกษา หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

 

 

3 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        

5 
 

ปรัชญา:วิสัยทัศน:พันธกิจ 

เปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนสรางชุมชนแหงการเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตและ

เผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสูการจัดการการทองเที่ยวแกคน

เมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ 

พันธกิจ 
1. เปนศูนยกลางคลังภูมิปญญาของเมืองนานและลานนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองคความรู       

เพื่อการอนุรักษ การศึกษา การเผยแพร การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชน
และภาคีเครือขายอ่ืนๆ เชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน 

2. เปนศูนยกลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณความรูเมืองนาน เพื่อการอนุรักษ สรางสรรค         วิจัย
สืบสานและพัฒนาศิลปะพ้ืนบาน ศิลปะเมืองนาน และศิลปะรวมสมัย 

3. เปนองคกรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมสรางสรรคองคความรูแบบมีสวนรวม และเผยแพรบริการ
วิชาการแกสังคม ท้ังในระดับจังหวัด  ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

4. เปนองคกรที่นำความรูมาปรับใชกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติตางๆและสงเสริมการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูการเผยแพรและแลกเปลี่ยน 

2. เสริมสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับสังคมนาน สังคมไทย  สังคมโล 

3. สงเสริมบุคลากรดานการสรางสรรคศิลปกรรม งานวิจัย รวมท้ังงานวิชาการอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4. สงเสริมดานการศึกษา แบบการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมนาน 
 
ประวัติความเปนมาการกอสรางหออัตลักษณนครนาน 

จังหวัดนานไดดำเนินการกอสราง หออัตลักษณนครนาน ตามโครงการบูรณาการความรวมมือเพ่ือ
จัดสรางอนุสรณหอศิลปลานนาตะวันออก ปงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ  

1. เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองนานและกลุ มจังหวัด
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  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        

6 
 

“ศูนยนานศึกษา” ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงาน

ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กำหนดวา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตั้งสวน

งานภายในท่ีดำเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทำเปนประกาศของสถาบนัอุดมศึกษา  

 เพื่อประโยชนแหงการศึกษาเพื่อชุมชนทองถิ่นนาน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาอยาง

ยั่งยืน และเปนการตอบสนองยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน พ.ศ. 2557-2560 อันจะเปนการยกระดับการ

พัฒนาการจัดการการศึกษาและบริการวิชาการตามปณิธานแหงวิทยาลัย สภาวิทยาลัยชุมชนนาน จึงมีมติจึงจัดตั้ง

“ศูนยนานศึกษา”ขึ้น เปนสวนงานภายในวิทยาลัยชุมชนนาน ตามความขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  

อีกทั้งจังหวัดนานไดดำเนินการกอสราง หออัตลักษณนครนาน ตามโครงการบูรณาการความรวมมือเพ่ือ

จัดสรางอนุสรณหอศิลปล านนาตะวันออก โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อใหเปนแหลงเร ียนรู ประวัต ิศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองนานและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ตลอดจน

เปนสถานท่ีทองเท่ียว สามารถใหความรูและแนะนำแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดนาน        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 เพื่อสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนานในมิติตางๆ ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม อีก

ทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการหออัตลักษณนครนาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัย

ชุมชนนาน มีมติใหแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน” ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ติดตาม

การบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินชี้ขาดการแกไขปญหาและอุปสรรคควร ซึ่งควร

ประกอบดวยท่ีประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากสวนงานตางๆท้ังภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน ท่ีแสดงถึง

การบริหารจัดการอยางมีสวนรวมอยางแทจริง  

  

 

 

 

 

  

4 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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ปรัชญา:วิสัยทัศน:พันธกิจ 

เปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนสรางชุมชนแหงการเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตและ

เผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสูการจัดการการทองเที่ยวแกคน

เมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ 

พันธกิจ 
1. เปนศูนยกลางคลังภูมิปญญาของเมืองนานและลานนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองคความรู       

เพื่อการอนุรักษ การศึกษา การเผยแพร การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชน
และภาคีเครือขายอ่ืนๆ เชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน 

2. เปนศูนยกลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณความรูเมืองนาน เพื่อการอนุรักษ สรางสรรค         วิจัย
สืบสานและพัฒนาศิลปะพ้ืนบาน ศิลปะเมืองนาน และศิลปะรวมสมัย 

3. เปนองคกรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมสรางสรรคองคความรูแบบมีสวนรวม และเผยแพรบริการ
วิชาการแกสังคม ท้ังในระดับจังหวัด  ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

4. เปนองคกรที่นำความรูมาปรับใชกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติตางๆและสงเสริมการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูการเผยแพรและแลกเปลี่ยน 

2. เสริมสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับสังคมนาน สังคมไทย  สังคมโล 

3. สงเสริมบุคลากรดานการสรางสรรคศิลปกรรม งานวิจัย รวมท้ังงานวิชาการอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4. สงเสริมดานการศึกษา แบบการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมนาน 
 
ประวัติความเปนมาการกอสรางหออัตลักษณนครนาน 

จังหวัดนานไดดำเนินการกอสราง หออัตลักษณนครนาน ตามโครงการบูรณาการความรวมมือเพ่ือ
จัดสรางอนุสรณหอศิลปลานนาตะวันออก ปงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ  

1. เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองนานและกลุ มจังหวัด
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  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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“ศูนยนานศึกษา” ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงาน

ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กำหนดวา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตั้งสวน

งานภายในท่ีดำเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทำเปนประกาศของสถาบนัอุดมศึกษา  

 เพื่อประโยชนแหงการศึกษาเพื่อชุมชนทองถิ่นนาน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาอยาง

ยั่งยืน และเปนการตอบสนองยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน พ.ศ. 2557-2560 อันจะเปนการยกระดับการ

พัฒนาการจัดการการศึกษาและบริการวิชาการตามปณิธานแหงวิทยาลัย สภาวิทยาลัยชุมชนนาน จึงมีมติจึงจัดตั้ง

“ศูนยนานศึกษา”ขึ้น เปนสวนงานภายในวิทยาลัยชุมชนนาน ตามความขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  

อีกทั้งจังหวัดนานไดดำเนินการกอสราง หออัตลักษณนครนาน ตามโครงการบูรณาการความรวมมือเพ่ือ

จัดสรางอนุสรณหอศิลปล านนาตะวันออก โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อใหเปนแหลงเร ียนรู ประวัต ิศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองนานและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ตลอดจน

เปนสถานท่ีทองเท่ียว สามารถใหความรูและแนะนำแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดนาน        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 เพื่อสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนานในมิติตางๆ ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม อีก

ทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการหออัตลักษณนครนาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัย

ชุมชนนาน มีมติใหแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน” ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ติดตาม

การบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินชี้ขาดการแกไขปญหาและอุปสรรคควร ซึ่งควร

ประกอบดวยท่ีประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากสวนงานตางๆท้ังภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน ท่ีแสดงถึง

การบริหารจัดการอยางมีสวนรวมอยางแทจริง  

  

 

 

 

 

  

5 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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                    วิทยาลัยชุมชนนาน มีวิสัยทัศนในการมุงเปนผูนำดานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนถ่ินนาน ตามแนว
พระราชดำริรวมกับเครือขายชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนาน โดยออกแบบยุทธศาสตรพัฒนาเปน
ศูนยเรียนรู  

เปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนสรางชุมชนแหงการเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอด
ชีวิตและเผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู การจัดการการ
ทองเท่ียวแกคนเมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำร ิ

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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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. บริหารจัดการเชิงธรรมมาภิบาล และมุงสูองคกรคุณภาพ 
 

2) สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน 
ยุทธศาสตร 

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

 
3) สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( SAR ) 

องคประกอบ 
[   ] องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
[   ] องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
[   ] องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
[   ] องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

[   ] องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
2.วัตถุประสงคโครงการ   

2.1. เพ่ือยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 
2.2. เพื่อศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สูการเรียนรูของ

ชุมชน ภาคีเครือขาย 
2.3. เพื่อสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพื้นถิ่นนาน

และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 
2.4. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูและการสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสราง

ความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 
 

6 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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                    วิทยาลัยชุมชนนาน มีวิสัยทัศนในการมุงเปนผูนำดานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนถ่ินนาน ตามแนว
พระราชดำริรวมกับเครือขายชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหจังหวัดนาน โดยออกแบบยุทธศาสตรพัฒนาเปน
ศูนยเรียนรู  

เปนศูนยการเรียนรู ท่ีสนับสนุนสรางชุมชนแหงการเรียนรูของเมืองนาน แหลงศึกษาเรียนรูตลอด
ชีวิตและเผยแพรองคความรู เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู การจัดการการ
ทองเท่ียวแกคนเมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำร ิ

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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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. บริหารจัดการเชิงธรรมมาภิบาล และมุงสูองคกรคุณภาพ 
 

2) สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน 
ยุทธศาสตร 

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

 
3) สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( SAR ) 

องคประกอบ 
[   ] องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
[   ] องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
[   ] องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
[   ] องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

[   ] องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
2.วัตถุประสงคโครงการ   

2.1. เพ่ือยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 
2.2. เพื่อศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สูการเรียนรูของ

ชุมชน ภาคีเครือขาย 
2.3. เพื่อสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพื้นถิ่นนาน

และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 
2.4. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูและการสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสราง

ความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 
 

7 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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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 ประชุมคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน ครั้งท่ี 3/2564 

กิจกรรมท่ี 1.4 จัดจางบุคลากรและพนักงานประจำศูนยนานศึกษาและ  หออัตลักษณนครนาน 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 จัดจางรวบรวมองคความรูพ้ืนถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 

กิจกรรมท่ี 2.1  จัดจางรวบรวมองคความรูดานชาติพันธุไทลื้อ  

กิจกรรมท่ี 2.2 จัดจางรวบรวมองคความรูดานแผนท่ีบานศิลปนพ้ืนถ่ินนาน 

กิจกรรมท่ี 2.3 จัดจางรวบรวมองคความรูดานบานพ้ืนถ่ินนาน(สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินนาน) 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพ้ืน

ถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน 

กิจกรรมที่ 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บาน

ดอนมูล  Street Art , Graffiti " 

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รวมผูสูงวัยและเยาวชน รุนท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน 

กิจกรรมมัด ยอม ผา จากสีธรรมชาติ 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ  

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเดินทางไปราชการ 
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนา

ศักยภาพการบริหาร

ศูนยนานศึกษา : 

หออตัลักษณนครนาน 
 

 

 

 

8 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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ศักยภาพการบริหาร

ศูนยนานศึกษา : 
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โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ  2564 

กิจกรรมท่ี 1.5  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

ในวันท่ี 30  - 31 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

ผลการดำเนินงาน 
   

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของ

กิจกรรม) *****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  (รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 96 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 94 

3. การอำนวยความสะดวก 95 

4. คุณภาพการใหบริการ 92 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 94 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี 1.5  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หออัตลักษณนครนาน "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี 30-31 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยัลยชุมชนนาน ท่ีผานมา swot 

analysis คือการวิเคราะหสถานะหา ขอดี ขอเสียของหออัตลักษณนครนาน จากมุมมองปจจัยภายในและ

ภายนอก โดยหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค เขามาใชพิจารณา และวิเคราะหสถานะภาพของกิจการ 

เพ่ือประโยชนในการใชวางแผนงาน ตลอดจนการสรางกลยุทธตางๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินกิจการ

องคกรใหไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของหออัตลักษณนครนานท่ีสุด 

การวิเคราะห swot ชวยใหไดเปรียบทางการแขงขันและทำใหคุณมองภาพท่ีแทจริงหรือธุรกิจ

กอนท่ีจะลงมือทำโดยเฉพาะการออกแบบการทำงานการบริหารหออัตลักษณนครนานรูปแบบใหม โดยเฉพาะ

การบริหารงานท่ีดำเนินการอยูและการทำ swot analysis จะชวยใหองคกรดำเนินงานไดราบรื่นข้ึน สามารถ

คาดการณถึงปญหาท่ีจะเกิดในอนาคต ไมวาจะเปนการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือการตัดสินใจไดอยางดีเยี่ยม 
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การวิเคราะห SWOT หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

SWOT Analysis จะตองสามารถพิจารณาองคประกอบตางๆ ท่ีแวดลอมหออัตลักษณนครนาน ท่ีกำลัง

วิเคราะหอยู ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ปจจัยสำคัญ โดย ทฤษฎี SWOT แบงออกเปน ปจจัยภายใน (Internal 

factors) และปจจยัภายนอก (External factors) ดังนี้ 

 

ปจจัยภายใน (Internal factors) 

S: Strength จุดแข็ง 

คือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในหออัตลักษณนครนาน ลักษณะพิเศษหรือลักษณะ

เดนขององคกรท่ีเอ้ือตอการประสบความสำเร็จ ซ่ึงตองเปนสิ่งท่ีคูแขงในตลาดสามารถเลียนแบบไดยากและสง

ผลดีตอการดำเนินงานขององคกร สามารถนำมาใชประโยชนและใชแขงขันกับคูแขงได เชน 

S1 ขอมูลชุดองคความรูท่ีเราทำจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ คนอ่ืนลอกเลียนแบบไมได 

S2 มีบุคคลากรใบการบริหารงานท่ีมีความรู ความสามารถเหนือกวาคูแขง 

S3 มีพ้ืนท่ีและแผนงานการดำเนินงานท่ีชัดเจน จับตองได 

W: Weakness จุดออน 

10 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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การวิเคราะห SWOT หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

SWOT Analysis จะตองสามารถพิจารณาองคประกอบตางๆ ท่ีแวดลอมหออัตลักษณนครนาน ท่ีกำลัง

วิเคราะหอยู ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ปจจัยสำคัญ โดย ทฤษฎี SWOT แบงออกเปน ปจจัยภายใน (Internal 

factors) และปจจัยภายนอก (External factors) ดังนี้ 

 

ปจจัยภายใน (Internal factors) 

S: Strength จุดแข็ง 

คือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในหออัตลักษณนครนาน ลักษณะพิเศษหรือลักษณะ

เดนขององคกรท่ีเอ้ือตอการประสบความสำเร็จ ซ่ึงตองเปนสิ่งท่ีคูแขงในตลาดสามารถเลียนแบบไดยากและสง

ผลดีตอการดำเนินงานขององคกร สามารถนำมาใชประโยชนและใชแขงขันกับคูแขงได เชน 

S1 ขอมูลชุดองคความรูท่ีเราทำจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ คนอ่ืนลอกเลียนแบบไมได 

S2 มีบุคคลากรใบการบริหารงานท่ีมีความรู ความสามารถเหนือกวาคูแขง 

S3 มีพ้ืนท่ีและแผนงานการดำเนินงานท่ีชัดเจน จับตองได 

W: Weakness จุดออน 

11 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
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คือจุดออน ขอเสียเปรียบ หรือปญหาขอบกพรองท่ีเกิดมาจากสภาพแวดลอมภายในองคกร ท่ีสงผลกระทบดาน

ลบตอการดำเนินธุรกิจขององคกร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีองคกรจะตองหาวิธีแนวทางการแกไขปญหา ตัวอยางเชน 

W1 ขอมูลเนื้อหาเดิม ท่ีไมถูกตองบางสวน 

W2 มีหนี้  

W3 วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีไมตอบโจทยการทำงานของหออัตลักษณนครนาน 

W4 โครงสรางองคกรซับซอน มีปญหาในการจัดการหรือเปลี่ยนแปลง 

ปจจัยภายนอก (External factors) 

O: Opportunity โอกาส 

คือโอกาสความเปนไปไดทางธุรกิจของหออัตลักษณนครนาน ซ่ึงก็คือสภาพแวดลอมภายนอกองคกรท่ีเอ้ือ

ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจขององคกร โดยโอกาสตางจากจุดแข็งตรงท่ี เปนปจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองคกร

แตสงผลในทางท่ีดีกับหออัตลักษณนครนาน ตัวอยางเชน 

O1 แนวทาง แผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร 20 ป  

O2 Trend การพัฒนาดานตางๆท่ีเก่ียวของ 

O3 อยูในองคกรท่ีเห็นความสำคัญ 

 

T: Threats อุปสรรค 

คือความเสี่ยง ภัยคุกคาม ขอจำกัด หรืออุปสรรคตางๆ ขององคกร ซ่ึงก็คือสภาพแวดลอมภายนอกองคกรท่ี

สงผลผลเสียตอการดำเนินงานขององคกร ซ่ึงเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขได ตัวอยางเชน 

T1 การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน  

T2 สถานการณพิเศษ เชน สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 2019 

T3 กิจกรรมแผนงานท่ีอยูกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

 

การแบง SWOT 4 ตัวโดยแบงไดตามนี้ 

SWOT ดานบวก ดานลบ 

ปจจัยภายใน Strengths Weaknesses 

ปจจัยภายนอก Opportunities Threats 

Strengths และ weaknesses โดยท่ัวไปเนนท่ีปจจุบัน ขณะท่ี opportunities และ threats เนนไปท่ีอนาคต 
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จุดแข็งและจุดออน ถาในแงขององคกร สามารถควบคุมไดแมวาจะยาก แตเปลี่ยนไดตลอดเวลา เชน 

• วัฒนธรรมองคกร 

• ชื่อเสียง 

• ท่ีตั้ง ท่ีอยู ชื่อเว็บไซต 

• พนักงาน 

• หุนสวน 

• ทรัพยทางปญญา 

• สินทรัพยอ่ืนๆ 

 

ซ่ึงตรงขามกับ โอกาสและอุปสรรคท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม เชน 

• กฎระเบยีบ ขอกฏหมาย 

• ซัพพลายเออร 

• สภาวะเศรษฐกิจ 

• การเงิน 

• สภาพอากาศ 
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ขอสรุปการวิเคราะห swot analysis ของหออัตลักษณนครนาน  

• การจัดทำแผนการปฏิบัติงานอยางเจน โดยใชนโยบาย 4 ป(2565 - 2568)คุณภาพ โดยเนนหลักการ

เชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางข้ึน ผานเครือขายของการสื่อสาร 

เผยแพร จัดกิจรรม เทศกาล 

• 2565 ปของการวิจัย การอบรมศิลปวัฒนธรรม และการสรางพ้ืนท่ีสรางสรรค ฮอมครูบานาน เทศกาล

ดนตรี 

• 2566 ชาติพันธุศึกษา วิถีเกษตรนาน people manage art ปญญาปฏิบัติสุขภาวะองครวม ฮอมครูบา

นาน 

• 2567 เทศกาล 10 ป หออัตลักษณนครนาน 

• 2568 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 
 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 33 คน คน ประกอบดวยนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน 

คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณนครนาน บุคลากร

หออัตลักษณนครนาน เยาวชนอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน กลุมผูแทนชุมชนบานดอนมูล ตำบลดูใต อำเมืองนาน 

จังหวัดนาน 

-  มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 1.5  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน เปนจำนวนรอยละ 95.6 
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 1.2 เชิงคุณภาพ 

- หออัตลักษณนครนาน แผนการปฏิบัติงานอยางเจน โดยใชนโยบาย 4 ป(2565 - 2568)คุณภาพ โดย

เนนหลักการเชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางขึ้น ผานเครือขายของการสื่อสาร 

เผยแพร จัดกิจรรม เทศกาล 

-หออัตลักษณนครนาน เกิดแผนการพัฒนาบทบาทของหออัตลักษณนครนานที่ชัดเจนรวมกับชุมชน เปน

รูปธรรม วิสัยทัศน พันธกิจท่ีตอบโจทยและใชงานไดจริง 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

เกิดการจัดทำแผนการปฏิบัติงานอยางเจน โดยใชนโยบาย 4 ป(2565 - 2568)คุณภาพ โดยเนน

หลักการเชื่อมโยงเครือขายของหออัตลักษณนครนานและโลกใหกวางข้ึน ผานเครือขายของการสื่อสาร เผยแพร 

จัดกิจรรม เทศกาล 

•2565 ปของการวิจัย การอบรมศิลปวัฒนธรรม และการสรางพื้นที่สรางสรรค ฮอมครูบานาน เทศกาล

ดนตรี 

•2566 ชาติพันธุศึกษา วิถีเกษตรนาน people manage art ปญญาปฏิบัติสุขภาวะองครวม ฮอมครูบา

นาน 

•2567 เทศกาล 10 ป หออัตลักษณนครนาน 

•2568 เชื่อตอถักทอภูมิปญญารุนตอรุน GOAL ท่ีสำคัญ 

เกิดแผนการพัฒนาบทบาทของหออัตลักษณนครนานท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม วิสัยทัศน พันธกิจท่ีตอบ

โจทยและใชงานไดจริง 

• บทบาทของหออัตลักษณนครนาน เสมือน พาหะ คุย/พูด/สื่อสาร 

• อาคารจัดแสดง เนื้อหาสื่อ 

• NEW NORMAL 

• เปนศูนยกลาง นำมาเชิดชู 

• มองตางมุมแตจุดหมายเดียวกัน 

• เชือ่มนามธรรมกับรูปธรรม 

• เผยแพร สรางแกนนำของชุมชนมาทำงานรวม สะทอนและเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีมี 

• การจัดการเชิงการศึกษา 

• การจัดการเชิงธุรกิจ การแบงปนบทบาทของหออัตลักษณนครนาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมายและ

จำนวน 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
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กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หออัตลักษณนครนาน 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
การบริหารรวมกับชุมชน 
- เปดมุมมองและ
ประสบการณในการ
บริหารจัดการหนวยงาน
ใหแกผูเขารวมกิจกรรม 
สามารถนำมาปรับใชกับ
การทำงานของหออัต
ลักษณนครนาน ใหเปน
แหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
นานบนฐานความสุขและ
ความเขมแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืน 

- คณะกรรมการ
บริหารหออัตลักษณ
นครนาน 
- คณะท่ีปรึกษา
กรรมการบรหิารหออัต
ลักษณนครนาน 
- สภาวิทยาลัยชุมชน
นาน 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- คณะอนุกรรมการ
ดานการสงเสริมการมี
สวนรวมหออัตลักษณ
นครนาน 
- บุคลากรหอ          
อัตลักษณนครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 

- ผูเขารวม
กิจกรรม
จำนวน 15 
คน 
 
 

-รอยละของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอกิจกรรม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 
-ผูเขารวมกิจกรรม
โครงการไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
พัฒนาศักยภาพในการ
ดำเนินงานหอ 
อัตลักษณนครนาน
เพ่ิมข้ึน 
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ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ  2564 

กิจกรรมท่ี 1.5  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณนครนาน 

ในวันท่ี 30  - 31 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 
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กิจกรรมที่ 1.9 

เผยแพรและ

ประชาสัมพันธหออตั

ลักษณนครนาน 
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กิจกรรมที่ 1.9 

เผยแพรและ

ประชาสัมพันธหออตั

ลักษณนครนาน 
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กิจกรรมที่ 1.9 เผยแพรและประชาสัมพันธหออัตลักษณนครนาน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 
ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ  2564 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย 
และจำนวน 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 1.9 
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธหออัต
ลักษณนครนาน 

เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสัมพันธหออัต
ลักษณนครนาน ใหหออัต
ลักษณนครนานเปนแหลง
เรียนรูศิลปวฒันธรรม 
สงเสริมการทองเท่ียวและ
เกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางสูงสุด  

- นักเรียน 
นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- คณะอนุกรรมการ
ดานการสงเสริม
การมีสวนรวมหอ               
อัตลักษณนครนาน 
- บุคลากรหอ               
อัตลักษณนครนาน 
-ผูมีสวนไดเสีย 
 

-หนังสือสรุป
กิจกรรมตลอด
ท้ังปหออัต
ลักษณนครนาน 
-แผนพับ
ประชาสัมพันธ
หออัตลักษณ
นครนาน 
-หนังสือชาติ
พันธุนานศึกษา 
-จัดจางออก
แบบและจัดทำ
หนังสือบานพ้ืน
ถ่ินนาน
(สถาปตยกรรม
พ้ืนถ่ินนาน) 
-จัดจางผลิตสื่อ
เสนทางแผนท่ี
แนะนำบาน
ศิลปนพ้ืนถ่ิน
นาน 

-ผูรับบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80 
 

 
1. จัดจางพิมพและออกแบบหนังสอืสรุปกิจกรรมตลอดทั้งป    จำนวน    15,000   บาท 

2. จัดจางทำปายประชาสัมพนัธ วชช.นาน เพื่อคนนาน  

ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน        จำนวน    10,000   บาท 

3. จัดจางพิมพและออกแบบหนังสอืชาติพันธุนานศึกษา ชาตพิันธุไทลื้อ   จำนวน     15,000   บาท 

4. จัดจางพิมพและออกแบบหนังสอืองคความรูดานบานพืน้ถ่ินนาน 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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(สถาปตยกรรมพื้นถ่ินนาน)          จำนวน    15,000   บาท 

5. จัดจางผลิตสื่อเสนทางแผนที่แนะนำบานศิลปนพืน้ถ่ินนาน    จำนวน    15,000   บาท 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพ้ืน

ถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพ้ืนถิ่น
นานและลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 
กิจกรรมท่ี 3.1 รัก
บานเกิด เชิดชูอัต
ลักษณนาน 
(รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

เพ่ือนำเสนอองคความรู 
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินนาน
ไดรับการเผยแพรภายใต 
ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุด
แนวคิด “นาเคนทรพลวัต 
ชลทัศนวัฒนธรรม”ใหผู 
เขารวมกิจกรรมเกิดความ
รักความเขาใจในภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เกิดความ
การมีสวนรวม 

- นักเรียน 
นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- บุคลากรหออัต
ลักษณนครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 
 

- มีจำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
100 คน 

- ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 
- การเผยแพรความรู
เชิงรุก โดยรถโมบาย
เคลื่อนท่ีสู
กลุมเปาหมายเพ่ือ
สรางองคความรูรัก
บานเกิดนาน 

 

ผลการดำเนินงาน  
   

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 95 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 90 

3. การอำนวยความสะดวก 95 

4. คุณภาพการใหบริการ 90 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 94 

22 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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(สถาปตยกรรมพื้นถ่ินนาน)          จำนวน    15,000   บาท 

5. จัดจางผลิตสื่อเสนทางแผนที่แนะนำบานศิลปนพืน้ถ่ินนาน    จำนวน    15,000   บาท 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพ้ืน

ถิ่นนานและลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 

กิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรูพ้ืนถิ่น
นานและลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 
กิจกรรมท่ี 3.1 รัก
บานเกิด เชิดชูอัต
ลักษณนาน 
(รถโมบายเคลื่อนท่ี) 

เพ่ือนำเสนอองคความรู 
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินนาน
ไดรับการเผยแพรภายใต 
ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุด
แนวคิด “นาเคนทรพลวัต 
ชลทัศนวัฒนธรรม”ใหผู 
เขารวมกิจกรรมเกิดความ
รักความเขาใจในภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เกิดความ
การมีสวนรวม 

- นักเรียน 
นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนาน 
- บุคลากรหออัต
ลักษณนครนาน 
- ผูมีสวนไดเสีย 
 

- มีจำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
100 คน 

- ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 
- การเผยแพรความรู
เชิงรุก โดยรถโมบาย
เคลื่อนท่ีสู
กลุมเปาหมายเพ่ือ
สรางองคความรูรัก
บานเกิดนาน 

 

ผลการดำเนินงาน  
   

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 95 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 90 

3. การอำนวยความสะดวก 95 

4. คุณภาพการใหบริการ 90 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 94 

23 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบายเคลื ่อนท่ี) 

"โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี 

13 มีนาคม 2564 วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน ที่ผานมา ผลที่เกิดเปน

ประโยชนตอบุคคลและองคกรสืบสานตอยอดศิลปวัฒนธรรม เขาใจถึงประโยชนของการศึกษาองคความรู

เรื่องราวเจาผูครองนครนาน ท้ัง 64 พระองครวมท้ังประวัติศาศาตรศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินของ เมือง

นานและยึดโยงกับชุมชนและทองถ่ิน เปนการสงเสริมและพัฒนาสรางองคกรแหงการเรียนรู เกิดผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการยังนำมาซึ่งผลประโยชนตอพี่นองประชาชนในพื้นที่การจัดกิจกรรมทำใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความ

ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูประวัติศาสตรนาน และความเขาใจในความสำคัญของประวัติศาสตร

ชุมชน  ศึกษา เรียนรู  รวมแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในบทเรียนการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมนาน และเปนตนทุนพัฒนาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชองคความรูที่มีอยูและใชคนเปนศูนยกลาง

ในการพัฒนาเมืองนาน ในปจจุบันคนในทองถิ ่นไดเขามามีสวนรวมและเห็นความสำคัญของเรื ่องราว

ประวัติศาสตรของเมืองนานเพ่ือสืบสาน ฟนฟู อนุรักษและสามารถถายทอดองคความรูประวัติศาสตรนาน 

กลุ มผู ที ่สนใจจำนวน 116 เขารวมกิจกรรมรักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบาย

เคลื่อนท่ี) แลกปลี่ยนและนำเสนอองคความรู มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นนานถายทอดเรื่องจากชุด

แนวคิด “นาเคนทรพลวัตชลทัศนวัฒนธรรม” ใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรักความเขาใจในภูมิปญญา

ทองถิ่น เกิดความการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนบานคือเวียง ขับเคลื่อนภายใตแนวความคิด ชุมชนศึกษา คือ

เวียง ตนธารเวียงปอ จดหมายเหตุแผนดินนครนาน 
 

 

 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 116 คน คน ดวยนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน นางสาว

พิมลพรรณ สกิดรัมย รองผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักด์ิ ประธานกรรมการบริหารหออัต

ลักษณนครนาน นายกเทศบาลตำบลสาน ปลัดตำบลสาน คณะทำงาน U2T ตำบลสานมหาวิทยาลัยแมโจ คณะกรรมการ

หมูบาน ผูใหญบานคือเวียงและปราชญชุมชน เยาวชน ผูสูงอายุ อสม บานคือเวียง 

-  จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 116 คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบายเคลื่อนท่ี) เปนจำนวนรอยละ 

92.8 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

-   เกิดกระบวนการชุมชนศึกษา :  บานคือเวียง  ความสุขและความเขมแข็ง ของชุมชน   ผูนำชุมชนและ

คนในชุมชนเขาใจถึงการกิจกรรมในครั้งนี้ เปนพลังแหงการพัฒนา การสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ

ชุมชนในลักษณะ รวมคิด รวมทำ รวมเรียนรู  ในการเสริมสรางความเขมแข็งภายในชุมชน   มองการแลกเปลี ่ยน

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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ประสบการณ เพื่อการพัฒนาบนฐานทุนชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การคนหาคุณคาศักยภาพของชุมชน และการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่น ตลอดจนการจัดทำแผนความตองการ ของชุมชน รวมทั้งการสรางประชาคมภายในชุมชนและการสราง

เครือขายของชุมชน  มองความเปนไปไดในการพัฒนาชุมชนคือเวียงตอไป 

 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตรวิถีชุมชน สรางพื้นที่ใหคนในชุมชน

เขามามีสวนรวมในการแสดงออก ความทรงจำ ตำนาน เรื่องเลา ท่ีเปนขอมูลสำคัญของชุมชน 

 - ชุดองคความรูคอเวียงศึกษา 

 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผูเขารวมกิจกรรมรับความรูดานประวัติศาสตร องคความรู มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินนานไดรับการเผยแพรภายใต ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุดแนวคิด “นาเคนทรพลวัตชลทัศนวัฒนธรรม” 

- ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรักความเขาใจในภูมิปญญาทองถิ่น เกิดความการมีสวนรวมในการ

แสดงออก ถึงความชุมชนบานคือเวียง รวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนไดมีการรวมตัว เกิดการแสดงความคิดเห็นในการ พัฒนา อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประจำ

ชุมชน   

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   - 

 2.2 ขอเสนอแนะ 

   - ชุมชนอยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนได 

  - อยากใหมีกิจกรรมนั่งรถรางเท่ียวชมเมือง 
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สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัดกิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบายเคลื ่อนท่ี) 

"โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี 

13 มีนาคม 2564 วัดคือเวียง บานคือเวียง ตำบลสาน อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน ที่ผานมา ผลที่เกิดเปน

ประโยชนตอบุคคลและองคกรสืบสานตอยอดศิลปวัฒนธรรม เขาใจถึงประโยชนของการศึกษาองคความรู

เรื่องราวเจาผูครองนครนาน ท้ัง 64 พระองครวมท้ังประวัติศาศาตรศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินของ เมือง

นานและยึดโยงกับชุมชนและทองถ่ิน เปนการสงเสริมและพัฒนาสรางองคกรแหงการเรียนรู เกิดผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการยังนำมาซึ่งผลประโยชนตอพี่นองประชาชนในพื้นที่การจัดกิจกรรมทำใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความ

ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูประวัติศาสตรนาน และความเขาใจในความสำคัญของประวัติศาสตร

ชุมชน  ศึกษา เรียนรู  รวมแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในบทเรียนการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมนาน และเปนตนทุนพัฒนาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชองคความรูที่มีอยูและใชคนเปนศูนยกลาง

ในการพัฒนาเมืองนาน ในปจจุบันคนในทองถิ ่นไดเขามามีสวนรวมและเห็นความสำคัญของเรื ่องราว

ประวัติศาสตรของเมืองนานเพ่ือสืบสาน ฟนฟู อนุรักษและสามารถถายทอดองคความรูประวัติศาสตรนาน 

กลุ มผู ที ่สนใจจำนวน 116 เขารวมกิจกรรมรักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบาย

เคลื่อนท่ี) แลกปลี่ยนและนำเสนอองคความรู มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นนานถายทอดเรื่องจากชุด

แนวคิด “นาเคนทรพลวัตชลทัศนวัฒนธรรม” ใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรักความเขาใจในภูมิปญญา

ทองถิ่น เกิดความการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนบานคือเวียง ขับเคลื่อนภายใตแนวความคิด ชุมชนศึกษา คือ

เวียง ตนธารเวียงปอ จดหมายเหตุแผนดินนครนาน 
 

 

 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 116 คน คน ดวยนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน นางสาว

พิมลพรรณ สกิดรัมย รองผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักด์ิ ประธานกรรมการบริหารหออัต

ลักษณนครนาน นายกเทศบาลตำบลสาน ปลัดตำบลสาน คณะทำงาน U2T ตำบลสานมหาวิทยาลัยแมโจ คณะกรรมการ

หมูบาน ผูใหญบานคือเวียงและปราชญชุมชน เยาวชน ผูสูงอายุ อสม บานคือเวียง 

-  จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 116 คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.1 รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน(รถโมบายเคลื่อนท่ี) เปนจำนวนรอยละ 

92.8 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

-   เกิดกระบวนการชุมชนศึกษา :  บานคือเวียง  ความสุขและความเขมแข็ง ของชุมชน   ผูนำชุมชนและ

คนในชุมชนเขาใจถึงการกิจกรรมในครั้งนี้ เปนพลังแหงการพัฒนา การสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ

ชุมชนในลักษณะ รวมคิด รวมทำ รวมเรียนรู  ในการเสริมสรางความเขมแข็งภายในชุมชน   มองการแลกเปลี ่ยน

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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ประสบการณ เพื่อการพัฒนาบนฐานทุนชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การคนหาคุณคาศักยภาพของชุมชน และการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่น ตลอดจนการจัดทำแผนความตองการ ของชุมชน รวมทั้งการสรางประชาคมภายในชุมชนและการสราง

เครือขายของชุมชน  มองความเปนไปไดในการพัฒนาชุมชนคือเวียงตอไป 

 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตรวิถีชุมชน สรางพื้นที่ใหคนในชุมชน

เขามามีสวนรวมในการแสดงออก ความทรงจำ ตำนาน เรื่องเลา ท่ีเปนขอมูลสำคัญของชุมชน 

 - ชุดองคความรูคอเวียงศึกษา 

 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผูเขารวมกิจกรรมรับความรูดานประวัติศาสตร องคความรู มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินนานไดรับการเผยแพรภายใต ถายทอดเรื่องเรื่องจากชุดแนวคิด “นาเคนทรพลวัตชลทัศนวัฒนธรรม” 

- ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรักความเขาใจในภูมิปญญาทองถิ่น เกิดความการมีสวนรวมในการ

แสดงออก ถึงความชุมชนบานคือเวียง รวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

 - ชุมชนไดมีการรวมตัว เกิดการแสดงความคิดเห็นในการ พัฒนา อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประจำ

ชุมชน   

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   - 

 2.2 ขอเสนอแนะ 

   - ชุมชนอยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนได 

  - อยากใหมีกิจกรรมนั่งรถรางเท่ียวชมเมือง 
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ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 
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ในวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2564 ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
 

ผลการดำเนินงาน  
   

  เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 90 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 94 

3. การอำนวยความสะดวก 95 

4. คุณภาพการใหบริการ 92 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 95 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัด กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรม

การทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2564 ณ วัด

ดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ไดผลสรุป

จากการจัดกิจกรรม โดยมีผู เขารวมกิจกรรมทั ้งหมด 60 คน และ

ประดิษฐตนกุมแบบโบราณเพื่อใชในพิธิสักการะพระเจานานไดทั้งหมด 

30 ตน โดยวิทยากรปราญชชุมชน สอนเทคนิคและวิธีการประดิษฐตน

กุมแบบโบราณ โดยผูเขารวมกิจกรรมไดทราบถึงประวัติความเปนมา

ของตนกุม ตนกุมคือพฤกษบูชาที่มีรูปลักษณะคลายพานพุมดอกไมทำ

มาจากตนกลวยท้ังตน โดยชาวบานจะนำตนกลวยท้ังก่ิง กาน และใบมา

ประดิษฐเปนรูปทรงคลายพานพุมหรือรูปดอกบัวตกแตงใหสวยงามดวย

หมาก พล ูและดอกไมตางๆ เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาแดองคพระรัตนตรัย 

ตนกุม 1 ตนจะประกอบดวย 3 สวนดวยกันคือ สวนฐาน สวนก่ิง และสวนยอดสิ่งสำคัญในการ

ประดิษฐตนกลุมคือตองทำมาจากตนกลวยทั้งตน ไมวาจะเปนลำตน กาน ใบ เครื่องตกแตงประกอบดวยตน
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โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและ 

ความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ  2564 

กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน  

ในวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2564 ณ วัดดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
 

ผลการดำเนินงาน  
   

  เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของกิจกรรม) 

*****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 90 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 94 

3. การอำนวยความสะดวก 95 

4. คุณภาพการใหบริการ 92 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 95 

สรุปผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินจัด กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรม

การทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2564 ณ วัด

ดอนมูล บานดอนมูล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ไดผลสรุป

จากการจัดกิจกรรม โดยมีผู เขารวมกิจกรรมทั ้งหมด 60 คน และ

ประดิษฐตนกุมแบบโบราณเพื่อใชในพิธิสักการะพระเจานานไดทั้งหมด 

30 ตน โดยวิทยากรปราญชชุมชน สอนเทคนิคและวิธีการประดิษฐตน

กุมแบบโบราณ โดยผูเขารวมกิจกรรมไดทราบถึงประวัติความเปนมา

ของตนกุม ตนกุมคือพฤกษบูชาที่มีรูปลักษณะคลายพานพุมดอกไมทำ

มาจากตนกลวยท้ังตน โดยชาวบานจะนำตนกลวยท้ังก่ิง กาน และใบมา

ประดิษฐเปนรูปทรงคลายพานพุมหรือรูปดอกบัวตกแตงใหสวยงามดวย

หมาก พล ูและดอกไมตางๆ เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาแดองคพระรัตนตรัย 

ตนกุม 1 ตนจะประกอบดวย 3 สวนดวยกันคือ สวนฐาน สวนก่ิง และสวนยอดสิ่งสำคัญในการ

ประดิษฐตนกลุมคือตองทำมาจากตนกลวยทั้งตน ไมวาจะเปนลำตน กาน ใบ เครื่องตกแตงประกอบดวยตน

31 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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หมากพู ดอกไมตามฤดูกาล และเทียน โดยเลือกใชวัสดุในการ

ตกแตงที่หาไดจากทองถิ่นซึ่งแตละชุมชนก็จะทำตนกลุมที่แตกตาง

กันไปวิธีการประดิษฐตนกลุมนั้นข้ึนอยูกับความชำนาญในการทำให

เกิดความสมดุล และความคิดสรางสรรคของแตละชุมชนการ

ประดิษฐตนกลุม มีการประยุกตโดยการใชฐานเปนพานที่ทำจากไม

หรือเหล็กเพราะเปนโครงสรางถาวรคงทนและมีน้ำหนักเบากวาโดย

ทำรูปลักษณะใหเหมือนตนกุมที่ทำมาจากตนกลวยและนำดอกไม

และใบตองมาประดับเปนตนกลุมซึ่งสามารถทำไดงายและรวดเร็ว

กวา 

ท่ีมาของตนกุมไมอาจสืบไดแนชัดวาเกิดข้ึนในสมัย

ใด เชื่อกันวาพระเจานานในอดีต ไดเคยประดิษฐตนกลุมเพื่อไปถวายเปนเครื่องพุทธบูชา โดยตนกลุมที่นำไป

ถวายนั้นทำมาจากตนกลวย โดยมีการนำกาบกลวยมาพันรอบตนกลวยจากนั้นประดับดวยใบตองและดอกไมทำ

ใหตนกุมโดยทั่วไปมีขนาดกวางประมาณเกือบ 1 ฟุตตอมาไดมีการฟนฟูการประดิษฐตนกุม โดยสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนานรวมกับพระครูธรรมธานี ไดมีการประกวดตนกลุมในเขตเทศบาลเมืองนานและมีการ

รณรงคใหประดิษฐตนกลุมอีกครั้งในงานวันเมืองเกานาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานไดขอความรวมมือ

ใหชุมชนและหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมกันผลิตตนกุมมาถวายพุทธบูชาอดีตพระเจาหนาทั้ง 64 

พระองคณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนาน และในปจจุบันยังสามารถพบเห็นตนกลุมที่ชาวบานประดิษฐ

ขึ้นเพื่อใชถวายเปนพุทธบูชาในวันพระขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ งานขึ้นพระธาตุ สืบชะตา การแสดงธรรมเทศนา งาน

สมโภช งานถวายทานเจดียและการขอขมาผูใหญไดดวยเชนกัน 

ชุมชนกลุมคนท่ีประดิษฐตนกลุมจะอยูในชวงวัยผูสูงอายุ วัยกลางคนและวัยเด็ก หออัตลักษณ

นครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เห็นความสำคัญและสงเสริมใหตนกุมเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในการสงเสริมทองเท่ียว

และการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมรวม ทั้งการกระตุนการถายทอดวิธีการประดิษฐตนกุมไปสูเด็กและเยาวชน เพ่ือ

เปนการอนุรักษภูมิปญญาทางดานศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนในเมืองนานใหสืบตอไป 

โดยหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดนำตนกุม จำนวน 10 คู ใหหนวยงานที่สนใจใชตนกุม

แบบโบราณในการเขารวมพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระเจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวัน

พิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕64 ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระเจานาน หนาพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาตินาน ซึ่งถึงเปนการฝกอบรมที่เกิดประโยชนทั้งทางดานการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาดั้งเดิม และเกิด

การนำไปใชไดจริงในพิธีกรรมตางๆที่เกี่ยวของ หออัตลักษณนครนานและทางชุมชนที่เขารวมกิจกรรม จะ

ดำเนินการทำคูมือขั้นตอนการประดิษฐตนกุมแบบโบราณเพื่อเปนการเผยแพรและอนุรักษภูมิปญญาของคน

นานใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        

33 
 

หมากพู ดอกไมตามฤดูกาล และเทียน โดยเลือกใชวัสดุในการ
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เกิดความสมดุล และความคิดสรางสรรคของแตละชุมชนการ

ประดิษฐตนกลุม มีการประยุกตโดยการใชฐานเปนพานที่ทำจากไม

หรือเหล็กเพราะเปนโครงสรางถาวรคงทนและมีน้ำหนักเบากวาโดย

ทำรูปลักษณะใหเหมือนตนกุมที่ทำมาจากตนกลวยและนำดอกไม

และใบตองมาประดับเปนตนกลุมซึ่งสามารถทำไดงายและรวดเร็ว

กวา 

ท่ีมาของตนกุมไมอาจสืบไดแนชัดวาเกิดข้ึนในสมัย
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ถวายนั้นทำมาจากตนกลวย โดยมีการนำกาบกลวยมาพันรอบตนกลวยจากนั้นประดับดวยใบตองและดอกไมทำ

ใหตนกุมโดยทั่วไปมีขนาดกวางประมาณเกือบ 1 ฟุตตอมาไดมีการฟนฟูการประดิษฐตนกุม โดยสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนานรวมกับพระครูธรรมธานี ไดมีการประกวดตนกลุมในเขตเทศบาลเมืองนานและมีการ

รณรงคใหประดิษฐตนกลุมอีกครั้งในงานวันเมืองเกานาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานไดขอความรวมมือ
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ขึ้นเพื่อใชถวายเปนพุทธบูชาในวันพระขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ งานขึ้นพระธาตุ สืบชะตา การแสดงธรรมเทศนา งาน

สมโภช งานถวายทานเจดียและการขอขมาผูใหญไดดวยเชนกัน 

ชุมชนกลุมคนท่ีประดิษฐตนกลุมจะอยูในชวงวัยผูสูงอายุ วัยกลางคนและวัยเด็ก หออัตลักษณ

นครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เห็นความสำคัญและสงเสริมใหตนกุมเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในการสงเสริมทองเท่ียว

และการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมรวม ทั้งการกระตุนการถายทอดวิธีการประดิษฐตนกุมไปสูเด็กและเยาวชน เพ่ือ

เปนการอนุรักษภูมิปญญาทางดานศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนในเมืองนานใหสืบตอไป 

โดยหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดนำตนกุม จำนวน 10 คู ใหหนวยงานที่สนใจใชตนกุม
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พิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕64 ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระเจานาน หนาพิพิธภัณฑสถาน
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ตกแตงที่หาไดจากทองถิ่นซึ่งแตละชุมชนก็จะทำตนกลุมที่แตกตาง
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เกิดความสมดุล และความคิดสรางสรรคของแตละชุมชนการ

ประดิษฐตนกลุม มีการประยุกตโดยการใชฐานเปนพานที่ทำจากไม

หรือเหล็กเพราะเปนโครงสรางถาวรคงทนและมีน้ำหนักเบากวาโดย

ทำรูปลักษณะใหเหมือนตนกุมที่ทำมาจากตนกลวยและนำดอกไม

และใบตองมาประดับเปนตนกลุมซึ่งสามารถทำไดงายและรวดเร็ว

กวา 

ท่ีมาของตนกุมไมอาจสืบไดแนชัดวาเกิดข้ึนในสมัย

ใด เชื่อกันวาพระเจานานในอดีต ไดเคยประดิษฐตนกลุมเพื่อไปถวายเปนเครื่องพุทธบูชา โดยตนกลุมที่นำไป

ถวายนั้นทำมาจากตนกลวย โดยมีการนำกาบกลวยมาพันรอบตนกลวยจากนั้นประดับดวยใบตองและดอกไมทำ

ใหตนกุมโดยทั่วไปมีขนาดกวางประมาณเกือบ 1 ฟุตตอมาไดมีการฟนฟูการประดิษฐตนกุม โดยสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนานรวมกับพระครูธรรมธานี ไดมีการประกวดตนกลุมในเขตเทศบาลเมืองนานและมีการ

รณรงคใหประดิษฐตนกลุมอีกครั้งในงานวันเมืองเกานาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานไดขอความรวมมือ

ใหชุมชนและหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมกันผลิตตนกุมมาถวายพุทธบูชาอดีตพระเจาหนาทั้ง 64 

พระองคณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนาน และในปจจุบันยังสามารถพบเห็นตนกลุมที่ชาวบานประดิษฐ

ขึ้นเพื่อใชถวายเปนพุทธบูชาในวันพระขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ งานขึ้นพระธาตุ สืบชะตา การแสดงธรรมเทศนา งาน

สมโภช งานถวายทานเจดียและการขอขมาผูใหญไดดวยเชนกัน 

ชุมชนกลุมคนท่ีประดิษฐตนกลุมจะอยูในชวงวัยผูสูงอาย ุวัยกลางคนและวัยเด็ก หออัตลักษณ

นครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เห็นความสำคัญและสงเสริมใหตนกุมเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในการสงเสริมทองเท่ียว

และการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมรวม ทั้งการกระตุนการถายทอดวิธีการประดิษฐตนกุมไปสูเด็กและเยาวชน เพ่ือ

เปนการอนุรักษภูมิปญญาทางดานศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนในเมืองนานใหสืบตอไป 

โดยหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดนำตนกุม จำนวน 10 คู ใหหนวยงานที่สนใจใชตนกุม

แบบโบราณในการเขารวมพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระเจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวัน

พิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕64 ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระเจานาน หนาพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาตินาน ซึ่งถึงเปนการฝกอบรมที่เกิดประโยชนทั้งทางดานการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาดั้งเดิม และเกิด

การนำไปใชไดจริงในพิธีกรรมตางๆที่เกี่ยวของ หออัตลักษณนครนานและทางชุมชนที่เขารวมกิจกรรม จะ

ดำเนินการทำคูมือขั้นตอนการประดิษฐตนกุมแบบโบราณเพื่อเปนการเผยแพรและอนุรักษภูมิปญญาของคน

นานใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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หมากพู ดอกไมตามฤดูกาล และเทียน โดยเลือกใชวัสดุในการ

ตกแตงที่หาไดจากทองถิ่นซึ่งแตละชุมชนก็จะทำตนกลุมที่แตกตาง

กันไปวิธีการประดิษฐตนกลุมนั้นข้ึนอยูกับความชำนาญในการทำให

เกิดความสมดุล และความคิดสรางสรรคของแตละชุมชนการ

ประดิษฐตนกลุม มีการประยุกตโดยการใชฐานเปนพานที่ทำจากไม

หรือเหล็กเพราะเปนโครงสรางถาวรคงทนและมีน้ำหนักเบากวาโดย

ทำรูปลักษณะใหเหมือนตนกุมที่ทำมาจากตนกลวยและนำดอกไม

และใบตองมาประดับเปนตนกลุมซึ่งสามารถทำไดงายและรวดเร็ว

กวา 

ท่ีมาของตนกุมไมอาจสืบไดแนชัดวาเกิดข้ึนในสมัย

ใด เชื่อกันวาพระเจานานในอดีต ไดเคยประดิษฐตนกลุมเพื่อไปถวายเปนเครื่องพุทธบูชา โดยตนกลุมที่นำไป

ถวายนั้นทำมาจากตนกลวย โดยมีการนำกาบกลวยมาพันรอบตนกลวยจากนั้นประดับดวยใบตองและดอกไมทำ

ใหตนกุมโดยทั่วไปมีขนาดกวางประมาณเกือบ 1 ฟุตตอมาไดมีการฟนฟูการประดิษฐตนกุม โดยสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนานรวมกับพระครูธรรมธานี ไดมีการประกวดตนกลุมในเขตเทศบาลเมืองนานและมีการ

รณรงคใหประดิษฐตนกลุมอีกครั้งในงานวันเมืองเกานาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานไดขอความรวมมือ

ใหชุมชนและหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมกันผลิตตนกุมมาถวายพุทธบูชาอดีตพระเจาหนาทั้ง 64 

พระองคณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนาน และในปจจุบันยังสามารถพบเห็นตนกลุมที่ชาวบานประดิษฐ

ขึ้นเพื่อใชถวายเปนพุทธบูชาในวันพระขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ งานขึ้นพระธาตุ สืบชะตา การแสดงธรรมเทศนา งาน

สมโภช งานถวายทานเจดียและการขอขมาผูใหญไดดวยเชนกัน 

ชุมชนกลุมคนท่ีประดิษฐตนกลุมจะอยูในชวงวัยผูสูงอายุ วัยกลางคนและวัยเด็ก หออัตลักษณ

นครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เห็นความสำคัญและสงเสริมใหตนกุมเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในการสงเสริมทองเท่ียว

และการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมรวม ทั้งการกระตุนการถายทอดวิธีการประดิษฐตนกุมไปสูเด็กและเยาวชน เพ่ือ

เปนการอนุรักษภูมิปญญาทางดานศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนในเมืองนานใหสืบตอไป 

โดยหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดนำตนกุม จำนวน 10 คู ใหหนวยงานที่สนใจใชตนกุม

แบบโบราณในการเขารวมพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระเจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวัน

พิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕64 ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระเจานาน หนาพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาตินาน ซึ่งถึงเปนการฝกอบรมที่เกิดประโยชนทั้งทางดานการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาดั้งเดิม และเกิด

การนำไปใชไดจริงในพิธีกรรมตางๆที่เกี่ยวของ หออัตลักษณนครนานและทางชุมชนที่เขารวมกิจกรรม จะ

ดำเนินการทำคูมือขั้นตอนการประดิษฐตนกุมแบบโบราณเพื่อเปนการเผยแพรและอนุรักษภูมิปญญาของคน

นานใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

- ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 60 คน  

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกจิกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน เปนจำนวน

รอยละ 93.2 

- จำนวนตนกุมแบบโบราณ 30 ตน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและชุมชนผูเขารวมกิจกรรม การบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูเรื่อง ตนกุม 

เครื่องสักการะพระเจานาน  

- ชุมชนและภาคีเครือขายของหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เกิดแผนการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนรวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความสำคัญ 

และวิธีการประดิษฐตนกุมเครื่องสักการะพระเจานานแบบโบราณ ใหคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรูตอไป 

- ชุดองคความรู ตนกุมเครื่องสักการะพระเจานาน 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 1.3.1 เกิดการฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระ

เจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวันพิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕ ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระ

เจานาน หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ของตนในชุมชน 

1.3.2 เกิดการมีสวนรวม การเรียนรู และอนุรักษ สืบสานการจัดทำเครื่องสูงสักการะ(กุม) ของคนในชุมชน 

1.3.3 เกิดการจัดทำและสืบสานชุดองคความรูการประดิษฐตนกุม 

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   -  

 2.2 ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมใหกวางขวาง 
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หมากพู ดอกไมตามฤดูกาล และเทียน โดยเลือกใชวัสดุในการ

ตกแตงที่หาไดจากทองถิ่นซึ่งแตละชุมชนก็จะทำตนกลุมที่แตกตาง

กันไปวิธีการประดิษฐตนกลุมนั้นข้ึนอยูกับความชำนาญในการทำให

เกิดความสมดุล และความคิดสรางสรรคของแตละชุมชนการ

ประดิษฐตนกลุม มีการประยุกตโดยการใชฐานเปนพานที่ทำจากไม

หรือเหล็กเพราะเปนโครงสรางถาวรคงทนและมีน้ำหนักเบากวาโดย

ทำรูปลักษณะใหเหมือนตนกุมที่ทำมาจากตนกลวยและนำดอกไม

และใบตองมาประดับเปนตนกลุมซึ่งสามารถทำไดงายและรวดเร็ว

กวา 

ท่ีมาของตนกุมไมอาจสืบไดแนชัดวาเกิดข้ึนในสมัย

ใด เชื่อกันวาพระเจานานในอดีต ไดเคยประดิษฐตนกลุมเพื่อไปถวายเปนเครื่องพุทธบูชา โดยตนกลุมที่นำไป

ถวายนั้นทำมาจากตนกลวย โดยมีการนำกาบกลวยมาพันรอบตนกลวยจากนั้นประดับดวยใบตองและดอกไมทำ

ใหตนกุมโดยทั่วไปมีขนาดกวางประมาณเกือบ 1 ฟุตตอมาไดมีการฟนฟูการประดิษฐตนกุม โดยสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนานรวมกับพระครูธรรมธานี ไดมีการประกวดตนกลุมในเขตเทศบาลเมืองนานและมีการ

รณรงคใหประดิษฐตนกลุมอีกครั้งในงานวันเมืองเกานาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานไดขอความรวมมือ

ใหชุมชนและหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมกันผลิตตนกุมมาถวายพุทธบูชาอดีตพระเจาหนาทั้ง 64 

พระองคณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนาน และในปจจุบันยังสามารถพบเห็นตนกลุมที่ชาวบานประดิษฐ

ขึ้นเพื่อใชถวายเปนพุทธบูชาในวันพระขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ งานขึ้นพระธาตุ สืบชะตา การแสดงธรรมเทศนา งาน

สมโภช งานถวายทานเจดียและการขอขมาผูใหญไดดวยเชนกัน 

ชุมชนกลุมคนท่ีประดิษฐตนกลุมจะอยูในชวงวัยผูสูงอายุ วัยกลางคนและวัยเด็ก หออัตลักษณ

นครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เห็นความสำคัญและสงเสริมใหตนกุมเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในการสงเสริมทองเท่ียว

และการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมรวม ทั้งการกระตุนการถายทอดวิธีการประดิษฐตนกุมไปสูเด็กและเยาวชน เพ่ือ

เปนการอนุรักษภูมิปญญาทางดานศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนในเมืองนานใหสืบตอไป 

โดยหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดนำตนกุม จำนวน 10 คู ใหหนวยงานที่สนใจใชตนกุม

แบบโบราณในการเขารวมพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระเจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวัน

พิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕64 ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระเจานาน หนาพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาตินาน ซึ่งถึงเปนการฝกอบรมที่เกิดประโยชนทั้งทางดานการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาดั้งเดิม และเกิด

การนำไปใชไดจริงในพิธีกรรมตางๆที่เกี่ยวของ หออัตลักษณนครนานและทางชุมชนที่เขารวมกิจกรรม จะ

ดำเนินการทำคูมือขั้นตอนการประดิษฐตนกุมแบบโบราณเพื่อเปนการเผยแพรและอนุรักษภูมิปญญาของคน

นานใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

- ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 60 คน  

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกจิกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน เปนจำนวน

รอยละ 93.2 

- จำนวนตนกุมแบบโบราณ 30 ตน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและชุมชนผูเขารวมกิจกรรม การบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูเรื่อง ตนกุม 

เครื่องสักการะพระเจานาน  

- ชุมชนและภาคีเครือขายของหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เกิดแผนการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนรวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความสำคัญ 

และวิธีการประดิษฐตนกุมเครื่องสักการะพระเจานานแบบโบราณ ใหคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรูตอไป 

- ชุดองคความรู ตนกุมเครื่องสักการะพระเจานาน 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 1.3.1 เกิดการฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระ

เจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวันพิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕ ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระ

เจานาน หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ของตนในชุมชน 

1.3.2 เกิดการมีสวนรวม การเรียนรู และอนุรักษ สืบสานการจัดทำเครื่องสูงสักการะ(กุม) ของคนในชุมชน 

1.3.3 เกิดการจัดทำและสืบสานชุดองคความรูการประดิษฐตนกุม 

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   -  

 2.2 ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมใหกวางขวาง 
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1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

- ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 60 คน  

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกจิกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน เปนจำนวน

รอยละ 93.2 

- จำนวนตนกุมแบบโบราณ 30 ตน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและชุมชนผูเขารวมกิจกรรม การบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูเรื่อง ตนกุม 

เครื่องสักการะพระเจานาน  

- ชุมชนและภาคีเครือขายของหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เกิดแผนการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนรวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความสำคัญ 

และวิธีการประดิษฐตนกุมเครื่องสักการะพระเจานานแบบโบราณ ใหคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรูตอไป 

- ชุดองคความรู ตนกุมเครื่องสักการะพระเจานาน 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 1.3.1 เกิดการฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระ

เจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวันพิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕ ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระ

เจานาน หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ของตนในชุมชน 

1.3.2 เกิดการมีสวนรวม การเรียนรู และอนุรักษ สืบสานการจัดทำเครื่องสูงสักการะ(กุม) ของคนในชุมชน 

1.3.3 เกิดการจัดทำและสืบสานชุดองคความรูการประดิษฐตนกุม 

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   -  

 2.2 ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมใหกวางขวาง 
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1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

- ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 60 คน  

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกจิกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน เปนจำนวน

รอยละ 93.2 

- จำนวนตนกุมแบบโบราณ 30 ตน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและชุมชนผูเขารวมกิจกรรม การบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูเรื่อง ตนกุม 

เครื่องสักการะพระเจานาน  

- ชุมชนและภาคีเครือขายของหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เกิดแผนการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนรวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความสำคัญ 

และวิธีการประดิษฐตนกุมเครื่องสักการะพระเจานานแบบโบราณ ใหคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรูตอไป 

- ชุดองคความรู ตนกุมเครื่องสักการะพระเจานาน 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 1.3.1 เกิดการฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระ

เจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวันพิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕ ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระ

เจานาน หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ของตนในชุมชน 

1.3.2 เกิดการมีสวนรวม การเรียนรู และอนุรักษ สืบสานการจัดทำเครื่องสูงสักการะ(กุม) ของคนในชุมชน 

1.3.3 เกิดการจัดทำและสืบสานชุดองคความรูการประดิษฐตนกุม 

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   -  

 2.2 ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมใหกวางขวาง 
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1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

- ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 60 คน  

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกจิกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน เปนจำนวน

รอยละ 93.2 

- จำนวนตนกุมแบบโบราณ 30 ตน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและชุมชนผูเขารวมกิจกรรม การบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูเรื่อง ตนกุม 

เครื่องสักการะพระเจานาน  

- ชุมชนและภาคีเครือขายของหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน เกิดแผนการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนรวมกับหออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความสำคัญ 

และวิธีการประดิษฐตนกุมเครื่องสักการะพระเจานานแบบโบราณ ใหคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรูตอไป 

- ชุดองคความรู ตนกุมเครื่องสักการะพระเจานาน 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 1.3.1 เกิดการฝกอบรมการทำตนกุมสักการะพระเจานาน ในพิธีถวายเครื่องสักการะแดพระเจานานพระ

เจาสุริยพงษผริตเดช เนื่องวันคลายวันพิราลัยของพระองค วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕ ณ ลานดานหนาอนุสาวรียพระ

เจานาน หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ของตนในชุมชน 

1.3.2 เกิดการมีสวนรวม การเรียนรู และอนุรักษ สืบสานการจัดทำเครื่องสูงสักการะ(กุม) ของคนในชุมชน 

1.3.3 เกิดการจัดทำและสืบสานชุดองคความรูการประดิษฐตนกุม 

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   -  

 2.2 ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมใหกวางขวาง 

 

 

 

 

 

 

33 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ภาพกิจกรรม กิจกรรมที่ 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti " 
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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) 

ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ  
(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   
วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การ
เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน 
วิทยาลัยชุมชนนาน ที ่ผานมา ผลการดำเนินงานไดแนวทางและความตองการของชุมชน ในการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน โดยสรุปไดดังนี้ 

1. สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานกิจกรรมศิลปะบนกำแพง 
เปนแนวทางในการดำเนินการสราง Street Art วาดภาพกำแพงใหเกิดอัตลักษณของชุมชนตามความ
ตองการของชุมชน และคนในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการวาดภาพเพื่อดำเนินการจัดจางวาดภาพได
ดังนี้ 
1.1. อัตลักษณวิถีชุมชนดานการเกษตรปลอดสาร 
1.2. ความเชื่อ เรื่องผี 
1.3. ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนบานดอนมูล 
1.4. ปูมาน ยามาน บานดอนมูล 

2. กำหนดระยะเวลาในการจัดจางวาดภาพ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
3. สรางพ้ืนในการแสดงออกทางความคิดของกลุมเยาวชนท่ีมีความคิดสรางสรรค ไดเขามามีสวนรวม และ

แสดงออกในการสรางสรรคพ้ืนท่ี 

40 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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ภาพกิจกรรม 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) 

ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ  
(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   
วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การ
เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน 
วิทยาลัยชุมชนนาน ที ่ผานมา ผลการดำเนินงานไดแนวทางและความตองการของชุมชน ในการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน โดยสรุปไดดังนี้ 

1. สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานกิจกรรมศิลปะบนกำแพง 
เปนแนวทางในการดำเนินการสราง Street Art วาดภาพกำแพงใหเกิดอัตลักษณของชุมชนตามความ
ตองการของชุมชน และคนในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการวาดภาพเพื่อดำเนินการจัดจางวาดภาพได
ดังนี้ 
1.1. อัตลักษณวิถีชุมชนดานการเกษตรปลอดสาร 
1.2. ความเชื่อ เรื่องผี 
1.3. ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนบานดอนมูล 
1.4. ปูมาน ยามาน บานดอนมูล 

2. กำหนดระยะเวลาในการจัดจางวาดภาพ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
3. สรางพ้ืนในการแสดงออกทางความคิดของกลุมเยาวชนท่ีมีความคิดสรางสรรค ไดเขามามีสวนรวม และ

แสดงออกในการสรางสรรคพ้ืนท่ี 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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ภาพกิจกรรม 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) 

ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ  
(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   
วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การ
เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน 
วิทยาลัยชุมชนนาน ที ่ผานมา ผลการดำเนินงานไดแนวทางและความตองการของชุมชน ในการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน โดยสรุปไดดังนี้ 

1. สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานกิจกรรมศิลปะบนกำแพง 
เปนแนวทางในการดำเนินการสราง Street Art วาดภาพกำแพงใหเกิดอัตลักษณของชุมชนตามความ
ตองการของชุมชน และคนในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการวาดภาพเพื่อดำเนินการจัดจางวาดภาพได
ดังนี้ 
1.1. อัตลักษณวิถีชุมชนดานการเกษตรปลอดสาร 
1.2. ความเชื่อ เรื่องผี 
1.3. ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนบานดอนมูล 
1.4. ปูมาน ยามาน บานดอนมูล 

2. กำหนดระยะเวลาในการจัดจางวาดภาพ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
3. สรางพ้ืนในการแสดงออกทางความคิดของกลุมเยาวชนท่ีมีความคิดสรางสรรค ไดเขามามีสวนรวม และ

แสดงออกในการสรางสรรคพ้ืนท่ี 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        

42 
 

ภาพกิจกรรม 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) 

ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ  
(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   
วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การ
เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน 
วิทยาลัยชุมชนนาน ที ่ผานมา ผลการดำเนินงานไดแนวทางและความตองการของชุมชน ในการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน โดยสรุปไดดังนี้ 

1. สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานกิจกรรมศิลปะบนกำแพง 
เปนแนวทางในการดำเนินการสราง Street Art วาดภาพกำแพงใหเกิดอัตลักษณของชุมชนตามความ
ตองการของชุมชน และคนในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการวาดภาพเพื่อดำเนินการจัดจางวาดภาพได
ดังนี้ 
1.1. อัตลักษณวิถีชุมชนดานการเกษตรปลอดสาร 
1.2. ความเชื่อ เรื่องผี 
1.3. ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนบานดอนมูล 
1.4. ปูมาน ยามาน บานดอนมูล 

2. กำหนดระยะเวลาในการจัดจางวาดภาพ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
3. สรางพ้ืนในการแสดงออกทางความคิดของกลุมเยาวชนท่ีมีความคิดสรางสรรค ไดเขามามีสวนรวม และ

แสดงออกในการสรางสรรคพ้ืนท่ี 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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ภาพกิจกรรม 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) 

ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ  
(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   
วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การ
เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ในวันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน 
วิทยาลัยชุมชนนาน ที ่ผานมา ผลการดำเนินงานไดแนวทางและความตองการของชุมชน ในการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน โดยสรุปไดดังนี้ 

1. สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานกิจกรรมศิลปะบนกำแพง 
เปนแนวทางในการดำเนินการสราง Street Art วาดภาพกำแพงใหเกิดอัตลักษณของชุมชนตามความ
ตองการของชุมชน และคนในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการวาดภาพเพื่อดำเนินการจัดจางวาดภาพได
ดังนี้ 
1.1. อัตลักษณวิถีชุมชนดานการเกษตรปลอดสาร 
1.2. ความเชื่อ เรื่องผี 
1.3. ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนบานดอนมูล 
1.4. ปูมาน ยามาน บานดอนมูล 

2. กำหนดระยะเวลาในการจัดจางวาดภาพ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
3. สรางพ้ืนในการแสดงออกทางความคิดของกลุมเยาวชนท่ีมีความคิดสรางสรรค ไดเขามามีสวนรวม และ

แสดงออกในการสรางสรรคพ้ืนท่ี 

41 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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4. เกิดการตอยอดไปยังการจัดงาน เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน บานดอนมูลในชวงเดือนเมษายน 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมที่ 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti " 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันที่  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 30 คน เปนคนในชุมชน ผูนำทองถ่ิน ผูมีสวนไดสวนเสีย คณะผูบริหาร

วิทยาลัยชุมชนนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน และ

กลุมผูท่ีสนใจ จำนวน 30 คน 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  

วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "เปนจำนวนรอยละ 89.4 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

-   ชุมชนเกิดการรวมตัวระดมความ แสดงออกถึงความตองการ เกิดการกำหนดขอตกลงรวมกัน

โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  

วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti " 

- ชุมชนและภาคีเครื่อขายเขามามีสวนรวมในการจัดการองคความพ้ืนถ่ินนาน รวมกับหออัตลักษณ

นครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ในการวางแผนกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานประเด็น

กิจกรรมศิลปะบนกำแพง 

- เกิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน สงเสริมการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน เปนแนวทางการ

สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนในการเผยแพรภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากร สรางสรรคกิจกรรมการ

ทองเท่ียวใหผูมาเยือนมีสวนรวมในการอนุรักษ จัดสรรรายไดจากการทองเท่ียวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

สรางความรวมมือของหนวยงานในการทำงานเปนพันธมิตรรวมกับชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผูเขารวมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู 

"บานดอนมูล  Street Art , Graffiti " 

 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาให 

เปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน  

วันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

 

 

 
 

 

 

42 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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4. เกิดการตอยอดไปยังการจัดงาน เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน บานดอนมูลในชวงเดือนเมษายน 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน 

ภาพกิจกรรม กิจกรรมที่ 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti " 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนที่การเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันที่  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

  - ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 30 คน เปนคนในชุมชน ผูนำทองถ่ิน ผูมีสวนไดสวนเสีย คณะผูบริหาร

วิทยาลัยชุมชนนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน คณะกรรมการมูลนิธิหออัตลักษณนครนาน และ

กลุมผูท่ีสนใจ จำนวน 30 คน 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  

วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "เปนจำนวนรอยละ 89.4 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

-   ชุมชนเกิดการรวมตัวระดมความ แสดงออกถึงความตองการ เกิดการกำหนดขอตกลงรวมกัน

โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน  

วิทยาลัยชุมชนนาน สู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti " 

- ชุมชนและภาคีเครื่อขายเขามามีสวนรวมในการจัดการองคความพ้ืนถ่ินนาน รวมกับหออัตลักษณ

นครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ในการวางแผนกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน สรางพื้นที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดผานประเด็น

กิจกรรมศิลปะบนกำแพง 

- เกิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน สงเสริมการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน เปนแนวทางการ

สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนในการเผยแพรภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากร สรางสรรคกิจกรรมการ

ทองเท่ียวใหผูมาเยือนมีสวนรวมในการอนุรักษ จัดสรรรายไดจากการทองเท่ียวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

สรางความรวมมือของหนวยงานในการทำงานเปนพันธมิตรรวมกับชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - ผูเขารวมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู 

"บานดอนมูล  Street Art , Graffiti " 
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ภาพกิจกรรม กิจกรรมท่ี 3.3 เวทีประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม  

สูชุมชน วิทยาลัยชุมชนนานสู "บานดอนมูล  Street Art , Graffiti "โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาให 

เปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน  

วันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 
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วันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

44 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
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วันท่ี  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน 

45 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3.4 คาย

อาสาสมัครหออัตลักษณ

นครนาน รวมผูสูงวัย

และเยาวชน รุนที่ 4 
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กิจกรรมที่ 3.4 คาย

อาสาสมัครหออัตลักษณ

นครนาน รวมผูสูงวัย

และเยาวชน รุนที่ 4 
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โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564 

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี 4 

วันท่ี 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
   

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของ

กิจกรรม) *****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 90 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 93 

3. การอำนวยความสะดวก 90 

4. คุณภาพการใหบริการ 92 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 90 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษา

หออัตลักษณนครนาน ศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สู

การเรียนรูของชุมชน ภาคีเครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองค

ความรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน  

จากผลการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณ

นครนานใหมีความรู ความสามารถในการใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน เพื่อให

เยาวชนไดมีสวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัคร

หออัตลักษณนครนาน เพ่ือรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนาน

ผานความหมายอัตลักษณนานในการจัดกิจกรรม คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน ครั้งนี ้มี

กลุมเปาหมายจำนวนทั้งสิ ้น 60 คน ไดแก กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายที่สนใจเขารวม

กิจกรรม และกลุมผูสูงวัยในชุมชนตำบล ดูใต อำเภอเมือง จังหวัดนาน เกิด   กระบวนการสรางพื้นท่ี 

เปดพื้นท่ี เปดมุมมอง รับทราบความตองการของชุมชน โดยใชทุนทางภูมิวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมของ

ชุมชน  และรวมสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนานโดยคนนาน

อยางแทจริง เพื่อสรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานใหมีความรู ความสามารถในการ

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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ใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน รุนเยาวชนและผูสูงอายุ เพื่อใหเยาวชนและ

ผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัคร

หออัตลักษณนครนาน เพ่ือรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนาน

ผานความหมายอัตลักษณนาน มีการแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมของกลุมผูเขารวมกิจกรรม 

เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นท่ี

เสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2565 อาทิ เชน 

1. กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

2. อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน 

3. จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลใหนอง ๆ ดอยโอกาส 

4. อาสาปลูกปา เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

5. อาสาปลูกปาชายเลนบางปู เรียนรูนวัตกรรมโกงกางเทียม 

6. อาสาพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

ฯลฯ 
 

 

 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

   ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 60 คนโดยมีนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน กลาวเปด

กิจกรรมคายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานรุน 4 สำหรับการกิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุน

ท่ี 4 วันท่ี 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564  ในครั้งนี้ สรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานใหมีความรู 

ความสามารถในการใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน เพื่อใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการถายทอด

เรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน เพื่อรวมระดมความคิด หาแนวทาง

การสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนาน 

จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน  เปนจำนวนรอยละ 60 

วิดีโอสั้นแนะนำตนเอง แนะนำหองนิทรรศการ แนะนำเสนทางทองเที่ยวชุมชนบานดอนมูลของผูอาสาสมัครหออัต

ลักษณนครนาน รุน 4 จำนวน 14 วิดีโอ 

 

 12 เชิงคณุภาพ 

  - ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะ ความกลาแสดงออก พัฒนาตนเอง 

  - เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีเสริมสรางความสุข

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2565 อาทิ เชน 

1.กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

2.อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน  

48 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564 

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี 4 

วันท่ี 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
   

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของ

กิจกรรม) *****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  

(รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 90 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 93 

3. การอำนวยความสะดวก 90 

4. คุณภาพการใหบริการ 92 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 90 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษา

หออัตลักษณนครนาน ศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สู

การเรียนรูของชุมชน ภาคีเครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองค

ความรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน  

จากผลการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณ

นครนานใหมีความรู ความสามารถในการใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน เพื่อให

เยาวชนไดมีสวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัคร

หออัตลักษณนครนาน เพ่ือรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนาน

ผานความหมายอัตลักษณนานในการจัดกิจกรรม คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน ครั้งนี ้มี

กลุมเปาหมายจำนวนทั้งสิ ้น 60 คน ไดแก กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายที่สนใจเขารวม

กิจกรรม และกลุมผูสูงวัยในชุมชนตำบล ดูใต อำเภอเมือง จังหวัดนาน เกิด   กระบวนการสรางพื้นท่ี 

เปดพื้นท่ี เปดมุมมอง รับทราบความตองการของชุมชน โดยใชทุนทางภูมิวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมของ

ชุมชน  และรวมสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนานโดยคนนาน

อยางแทจริง เพื่อสรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานใหมีความรู ความสามารถในการ

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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ใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน รุนเยาวชนและผูสูงอายุ เพื่อใหเยาวชนและ

ผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการถายทอดเรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัคร

หออัตลักษณนครนาน เพ่ือรวมระดมความคิด หาแนวทางการสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนาน

ผานความหมายอัตลักษณนาน มีการแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมของกลุมผูเขารวมกิจกรรม 

เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นท่ี

เสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2565 อาทิ เชน 

1. กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

2. อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน 

3. จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลใหนอง ๆ ดอยโอกาส 

4. อาสาปลูกปา เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

5. อาสาปลูกปาชายเลนบางปู เรียนรูนวัตกรรมโกงกางเทียม 

6. อาสาพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

ฯลฯ 
 

 

 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

   ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 60 คนโดยมีนายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน กลาวเปด

กิจกรรมคายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานรุน 4 สำหรับการกิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุน

ท่ี 4 วันท่ี 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564  ในครั้งนี้ สรางและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานใหมีความรู 

ความสามารถในการใหบริการนำชมแหลงเรียนรูหออัตลักษณนครนาน เพื่อใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการถายทอด

เรื่องราว ประสบการณความเปนนานผานกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน เพื่อรวมระดมความคิด หาแนวทาง

การสรางบทบาทของหออัตลักษณนครนานผานความหมายอัตลักษณนาน 

จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน  เปนจำนวนรอยละ 60 

วิดีโอสั้นแนะนำตนเอง แนะนำหองนิทรรศการ แนะนำเสนทางทองเที่ยวชุมชนบานดอนมูลของผูอาสาสมัครหออัต

ลักษณนครนาน รุน 4 จำนวน 14 วิดีโอ 

 

 12 เชิงคณุภาพ 

  - ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะ ความกลาแสดงออก พัฒนาตนเอง 

  - เกิดการตอไปยังแผนการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีเสริมสรางความสุข

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2565 อาทิ เชน 

1.กิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณนครนานพัฒนาชุมชน 

2.อาสาพาเท่ียววิถีชุมชน  

49 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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3.จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลใหนอง ๆ ดอยโอกาส 

4.อาสาปลูกปา เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

5.อาสาปลูกปาชายเลนบางปู เรียนรูนวัตกรรมโกงกางเทียม 

6.อาสาพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ฯลฯ 

- มีพื้นที่ในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนและอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน เกิดการ

เสริมสรางความสุขและความเขาแข็งของชุมชน 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

  - เกิดกิจกรรมจิตอาสาหออัตลักษณนครนาน ประจำปงบประมาณ 2565 จากการระดมความของ

ผูเขารวมกิจกรรม อาทิเชนกิจกรรมอาสาพาไปหลงรัก ธรรมชาติ ปลูกปา ทำฝายและไดใกลชิดธรรมชาติในพื้นที่อุทยาน

แหงชาติดอยภูคา มีจุดมุงหมายใหการปลูกปาไดสรางความชุมชื่นใหกับปาและอยูคูชุมชน เรียนรูวิถีชีวิตผูคนในชนบททำ

กิจกรรมรวมกับชุมชน ไดศึกษาเสนทางธรรมชาติ รูจักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเปนการปลูกฝงการเสียสละ

สวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   การเตรียมความพรอม การประสานงาน หลังจากสถานณโควิด-19 คลี่คลาย ดวยกรอบระยะเวลาการ

ทำงานตามแผนงานโครงการ ทำใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเรงดวน และการประสานงานท่ีคลาดเคลื่อน มีการปรับเปลี่ยน

แผนการดำเนินกิจกรรมหลายครั้ง 

 2.2 ขอเสนอแนะ 

   - เด็กๆอยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถทำผานระบบออนไลนได  
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ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขแ 

ละความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี 4 

วันท่ี 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564   

ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

50 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขแ 

ละความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  

กิจกรรมท่ี 3.4 คายอาสาสมัครหออัตลักษณนครนาน รุนท่ี 4 

วันท่ี 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564   

ณ วิทยาลัยชุมชนนาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
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ของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณ

นครนาน ศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สูการเรียนรูของชุมชน 
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หัตถศิลปสูชีวิตจริงประจำวัน พัฒนาเปนเมือง เศรษฐกิจสรางสรรค ณ ลานโพธิ์ ชุมชนบานดอนมูล ตำบลดูใต 
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หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนไดรวมมือกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือขาย และดำเนินการจัด

จากการดำเนินจัด เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน จึงเกิดพื้นที่แหงการเรียนรูของ
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ผลลัพทที่เห็นไดชัดเจน เกิดแผนการพัฒนาชุมชนในภาพรวม รวมกับหนวยงานหลัก ไดแก 

เทศบาลตำบลดูใต ชมรมสงเสริมการทองเท่ียวตำบลดูใต สำนักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 และเกิดสรางผลงานภาพวาด

บนกำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณของชุมชนและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการ
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สรางเสนทางการทองเที่ยวชุมชน สรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงานเทศกาลประจำ

ชุมชนในปตอไป  

องคความรู ชุดความรูท่ีไดจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวความคิดดานศิลปะวัฒนธรรม

รวมกัน  

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 : ทำอยางไรท่ีจะอนุรักษศิลปกรรมเมืองนาน คือการจุดใหเกิดกำเนิดงานศิลปะตอเนื่องข้ึนไป

อีก คำวา ทำอยางไรถึงจะมีการอนุรักษเรื่องศิลปกรรมเมืองนาน อนุรักษหมายถึงพัฒนาสิ่งที่เรามีอยูแลว เชน 

วัดแสงดาว วัดสวนหอม จะมีหนาบังสวยๆ มีการแกะสลักเรื่องราวเมืองนาน มีการออกแบบ มีดีไซดที่ลงตัวกับ

พื้นที่ เปนตน ศิลปกรรมของเมืองนานแลวแยกสาขาวิชา...โดยเนนเรื่องของเมืองนาน งานศิลปะชุมชนที่ทำสืบ

ตอกันมา และอะไรท่ีเปนเอกลักษณท่ีทำตอ ถาขาดชวงก็จะกระเทือนตัวอ่ืน เชน ประเพณีการแขงเรือลูกเรือท่ี

เราเห็น จะตองมีเรียนรูการแกะสลักเรื่องเรือ หัวทายเปนเอกลักษณเมืองนานและเขียนลวดลาย เรื่องตางๆ 

ศิลปะกับชุมชนอยูดวยกัน ไมไดหนี แตวาอยูในยุครวมสมัยเลยมีรูปแบบศิลปะท่ีเราเขาใจวา ตองอยูกับยุคท่ีเรา

มองใหรูวาเปนสื่อสารกันกับคนรวมสมัย เพราะคนรวมสมัยเกิดมา สวนในยุคของผมเปนยุคเกา มีสื่อใหเห็น

ตั้งแตโปสเตอรหนัง และถัดมาเราก็เรียนรูกับสถาบันควบคูกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ี

ทัศนะมองเห็นรูปแบบที่เหมือนจริง ไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง พึ่งจะเริ่มเขามากขึ้นจากเดิมไปดูภาพจิตรกรรม

ฝาผนัง ดูไมสวย เพราะวาเราเรียนรูใหมจากภาพเหมือนจริงในนี้มีคนภาพเหมือนจริงเยอะ เพราะฉะนั้นในงานท่ี

เดินเขามาก็จะสื่อภาพของเมืองนานท่ีเหมือนจริง มีการละเลนตางๆ ก็จริง  

วันนี้ตองขอขอบคุณอาจารยมานิตย ไดพาทีมงานมาสรางสรรคเรื่องสิลปกรรมในชุมชนเชื่อมตอกับ

ศิลปะกรรมรวมสมัย ท่ีมีประวัติ มีชีวิตอยูกับชุมชน  

คำวา ชุมชน จะดูกวางมาก  

หอศิลปริมนาน กอตั ้งขึ ้นมาปที่ 17-18 ป ถือวาเราเปนแหลงเพาะศิลปกรรมสมัยใหมในชุมชน 

เพราะวาหอศิลปะถาไปตั้งอยูตรงไหนกคือสวนหนึ่งของชุมชน ตั้งชื่อวา หอศิลปริมนานเพราะวาเราอยูในชุมชน

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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สรางเสนทางการทองเที่ยวชุมชน สรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงานเทศกาลประจำ

ชุมชนในปตอไป  

องคความรู ชุดความรูท่ีไดจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวความคิดดานศิลปะวัฒนธรรม

รวมกัน  

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 : ทำอยางไรท่ีจะอนุรักษศิลปกรรมเมืองนาน คือการจุดใหเกิดกำเนิดงานศิลปะตอเนื่องข้ึนไป

อีก คำวา ทำอยางไรถึงจะมีการอนุรักษเรื่องศิลปกรรมเมืองนาน อนุรักษหมายถึงพัฒนาสิ่งที่เรามีอยูแลว เชน 

วัดแสงดาว วัดสวนหอม จะมีหนาบังสวยๆ มีการแกะสลักเรื่องราวเมืองนาน มีการออกแบบ มีดีไซดที่ลงตัวกับ

พื้นที่ เปนตน ศิลปกรรมของเมืองนานแลวแยกสาขาวิชา...โดยเนนเรื่องของเมืองนาน งานศิลปะชุมชนที่ทำสืบ

ตอกันมา และอะไรท่ีเปนเอกลักษณท่ีทำตอ ถาขาดชวงก็จะกระเทือนตัวอ่ืน เชน ประเพณีการแขงเรือลูกเรือท่ี

เราเห็น จะตองมีเรียนรูการแกะสลักเรื่องเรือ หัวทายเปนเอกลักษณเมืองนานและเขียนลวดลาย เรื่องตางๆ 

ศิลปะกับชุมชนอยูดวยกัน ไมไดหนี แตวาอยูในยุครวมสมัยเลยมีรูปแบบศิลปะท่ีเราเขาใจวา ตองอยูกับยุคท่ีเรา

มองใหรูวาเปนสื่อสารกันกับคนรวมสมัย เพราะคนรวมสมัยเกิดมา สวนในยุคของผมเปนยุคเกา มีสื่อใหเห็น

ตั้งแตโปสเตอรหนัง และถัดมาเราก็เรียนรูกับสถาบันควบคูกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ี

ทัศนะมองเห็นรูปแบบที่เหมือนจริง ไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง พึ่งจะเริ่มเขามากขึ้นจากเดิมไปดูภาพจิตรกรรม

ฝาผนัง ดูไมสวย เพราะวาเราเรียนรูใหมจากภาพเหมือนจริงในนี้มีคนภาพเหมือนจริงเยอะ เพราะฉะนั้นในงานท่ี

เดินเขามาก็จะสื่อภาพของเมืองนานท่ีเหมือนจริง มีการละเลนตางๆ ก็จริง  

วันนี้ตองขอขอบคุณอาจารยมานิตย ไดพาทีมงานมาสรางสรรคเรื่องสิลปกรรมในชุมชนเชื่อมตอกับ

ศิลปะกรรมรวมสมัย ท่ีมีประวัติ มีชีวิตอยูกับชุมชน  

คำวา ชุมชน จะดูกวางมาก  

หอศิลปริมนาน กอตั ้งขึ ้นมาปที่ 17-18 ป ถือวาเราเปนแหลงเพาะศิลปกรรมสมัยใหมในชุมชน 

เพราะวาหอศิลปะถาไปตั้งอยูตรงไหนกคือสวนหนึ่งของชุมชน ตั้งชื่อวา หอศิลปริมนานเพราะวาเราอยูในชุมชน โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
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เมืองนาน แตตรงนี้ท่ีเรามีพิพิธภัณฑชุมชน มีหอศิลปชุมชน มีสิ่งแวดลอมท่ีเขียนบนฝาผนัง เราไดเห็นศิลปะรวม

สมัยกับชุมชน เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไมได ศิลปะสมัยใหมรวมกับศิลปะกับชุมชน  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : ศิลปะเปนสวนหนึ่งของผูคน  

ณัฐกร วงศเงินนัย : ศิลปะแทรกศซึมอยูกับทุกๆ สังคม  

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ประเด็นเรื่องของศิลปะแฝงอยูกับมนุษยทุกคน สวนใหญถาพวกเรามักจะมองวา ถาไมได

เรียนศิลปะเราทำศิลปะไมเปน ถาพูดถึงเราใชศิลปะอยูแลวในการเลือกเสื้อผา การตัดผม แตงหนา ใชศิลปะอยู

แลว ใชศิลปะอยูแลว การทำกับขาวใหนากิน ดังนั้นถาเราลงลึกไปจนถึงงานศิลปะที่มันจะอยูในชุมชน สำหรับ

ผมทำโครงการวิจัยมาชวงหนึ่ง คิดวาศิลปะในชุมชนเปนสิ่งท่ีจำเปนมาก ซ่ึงจริงๆ มันมีอยูแลว เชนการกอสราง

บาน สรางบานไมเกา ไดมาจากการกลั่นกรองของฝมือชาง ไดมาจากการคิด คำนวณวิเคราะห แตอาจจะอยูกับ

การใชงานไปดวยกัน แตท่ีจริงทุกคนมีศิลปะอยูในตัวของทุกคน  

ศิลปกรรม เราคิดถึงเรื่องทัศนศิลป ปะติมากรรม การมองเห็นวาการมีทัศนธาตุที่มันดึงใหพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมัน

สงา มีคาขึ้นมา ดวยความรู ความสามารถ การคิดวิเคราะหในเชิงชาง นำไปสูการพัฒนางานศิลปะใหรวมสมัย

มากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน ที่ตอนนี้เรากำลังพัฒนา จริงๆ ยุโรปมันมีอยูแลว  ไทย มีอยูแลว แตเรามักจะตอง

คิดวา ตองออนชอย ตองวาดข้ึนมา ... แตมันตองอยูในบริบทท่ีเหมาะสม ซ่ึงไทยก็มีอยูนานสวนใหญจะอยูในวัด 

ตามฝาผนัง ปูนปน จริงๆ มันมีอยูแลว แตเราอาจจะมองวามันจะตองเปนปติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีออนชอยท่ีตอง

ปนขึ้นมา ภาพที่เราวาดอยางเดียว แตถางานที่เราทำมาใกลตัวเรามากขึ้น เชน ภาพวาดที่ทำ เปนตัวลอ สะดุด

ตาใหคนเขามารับชม อาจจะตองแปลกนิดนึง แตไมควรจะลืมอัตลักษณพ้ืนถ่ินนั้นๆ มีอยู 

 การทดลองงานวิจัยในหลายๆ ครั้งที่ทำมา คือ การที่เอาศิลปะที่เปนเชิงอัตลักษณที่นั้นมาเปนตัว

ทดลอง ซึ่งเอาความเปนสมัยใหม Painting, 3D, Street art เปนงานรวมสมัยที่คนกำลังชอบ และเปนตัวดึงให

คนรุนใหม ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อน Social ใหคนอ่ืนเขามา ซ่ึงถาคนอ่ืนเขามามาเดินเท่ียว ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน 

และซื้อขาย พอเกิดการซื้อขายชุมชนกจ็ะได แตก็ตองมีหลายจุดเพื่อใหลอคนเขามา ก็จะเกิดการพัก ที่พักก็จะ

อยูได คิดวาตัวนี้เปนตัวดึงใหกับเศรษฐกิจบานเราใหดีข้ึน  

 ผมเลยทางไปดูงานศิลปะท่ีประเทศจีน 789 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมราง แตวาเขาไมปลอยให

มันราง เขาเอาศิลปนเขาไปอยู แตเปนระบบ ระเบียบและสรางผลงานศิลปะข้ึนมา เปดใหคนเขาชม ท้ังๆ ท่ีพ้ืน

ถ่ินนั้นไมมีอะไรท่ีนาสนใจ แตพอศิลปะเขาไปดึงดูดใหคนเขาไปเยี่ยมชมจึงเกิดการซ้ือขายตั้งแตของกินไปจนถึง

ของที่ระลึกในนั้น เชนกันกับงานศิลปะที่จัดขึ้น ในอนาคตเราอาจจะนำรูปที่วาดลงมาใสในเสื้อ กระเปาให

กลายเปนของที่ระลึกในชุมชนได กระจายไปสูผูสูงอายุ หรือเยาวชน ที่ผลิตมา ซึ่งอาจจะสรางรายไดขึ้นมาใน

อนาคตได  

อ.พิกุลทอง เวียงนิล : ความประทับใจที่มาบานดอนมูล จากการรวมกิจกรรมตางๆ อาจารยไดพาชมหมูบาน 

ไดไปตามสถานที่ตางๆ ในหมูบาน รูสึกวาเขามีตนทุนของหมูบานเยี่ยมมาก ที่เห็นชัดเจนคือ เรื่องผัก ผักที่นี่

อรอยจริงๆ จะทำเปนสถานที่ทองเที่ยวได อยางเรามีทาน้ำ เราสามารถจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวตรงที่ทาน้ำได 

สามารถนั่งรถแลวชมหมูบานไดเลย  

60 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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เมืองนาน แตตรงนี้ท่ีเรามีพิพิธภัณฑชุมชน มีหอศิลปชุมชน มีสิ่งแวดลอมท่ีเขียนบนฝาผนัง เราไดเห็นศิลปะรวม

สมัยกับชุมชน เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไมได ศิลปะสมัยใหมรวมกับศิลปะกับชุมชน  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : ศิลปะเปนสวนหนึ่งของผูคน  

ณัฐกร วงศเงินนัย : ศิลปะแทรกศซึมอยูกับทุกๆ สังคม  

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ประเด็นเรื่องของศิลปะแฝงอยูกับมนุษยทุกคน สวนใหญถาพวกเรามักจะมองวา ถาไมได

เรียนศิลปะเราทำศิลปะไมเปน ถาพูดถึงเราใชศิลปะอยูแลวในการเลือกเสื้อผา การตัดผม แตงหนา ใชศิลปะอยู

แลว ใชศิลปะอยูแลว การทำกับขาวใหนากิน ดังนั้นถาเราลงลึกไปจนถึงงานศิลปะที่มันจะอยูในชุมชน สำหรับ

ผมทำโครงการวิจัยมาชวงหนึ่ง คิดวาศิลปะในชุมชนเปนสิ่งท่ีจำเปนมาก ซ่ึงจริงๆ มันมีอยูแลว เชนการกอสราง

บาน สรางบานไมเกา ไดมาจากการกลั่นกรองของฝมือชาง ไดมาจากการคิด คำนวณวิเคราะห แตอาจจะอยูกับ

การใชงานไปดวยกัน แตท่ีจริงทุกคนมีศิลปะอยูในตัวของทุกคน  

ศิลปกรรม เราคิดถึงเรื่องทัศนศิลป ปะติมากรรม การมองเห็นวาการมีทัศนธาตุที่มันดึงใหพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมัน

สงา มีคาขึ้นมา ดวยความรู ความสามารถ การคิดวิเคราะหในเชิงชาง นำไปสูการพัฒนางานศิลปะใหรวมสมัย

มากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน ที่ตอนนี้เรากำลังพัฒนา จริงๆ ยุโรปมันมีอยูแลว  ไทย มีอยูแลว แตเรามักจะตอง

คิดวา ตองออนชอย ตองวาดข้ึนมา ... แตมันตองอยูในบริบทท่ีเหมาะสม ซ่ึงไทยก็มีอยูนานสวนใหญจะอยูในวัด 

ตามฝาผนัง ปูนปน จริงๆ มันมีอยูแลว แตเราอาจจะมองวามันจะตองเปนปติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีออนชอยท่ีตอง

ปนขึ้นมา ภาพที่เราวาดอยางเดียว แตถางานที่เราทำมาใกลตัวเรามากขึ้น เชน ภาพวาดที่ทำ เปนตัวลอ สะดุด

ตาใหคนเขามารับชม อาจจะตองแปลกนิดนึง แตไมควรจะลืมอัตลักษณพ้ืนถ่ินนั้นๆ มีอยู 

 การทดลองงานวิจัยในหลายๆ ครั้งที่ทำมา คือ การที่เอาศิลปะที่เปนเชิงอัตลักษณที่นั้นมาเปนตัว

ทดลอง ซึ่งเอาความเปนสมัยใหม Painting, 3D, Street art เปนงานรวมสมัยที่คนกำลังชอบ และเปนตัวดึงให

คนรุนใหม ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อน Social ใหคนอ่ืนเขามา ซ่ึงถาคนอ่ืนเขามามาเดินเท่ียว ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน 

และซื้อขาย พอเกิดการซื้อขายชุมชนกจ็ะได แตก็ตองมีหลายจุดเพื่อใหลอคนเขามา ก็จะเกิดการพัก ที่พักก็จะ

อยูได คิดวาตัวนี้เปนตัวดึงใหกับเศรษฐกิจบานเราใหดีข้ึน  

 ผมเลยทางไปดูงานศิลปะท่ีประเทศจีน 789 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมราง แตวาเขาไมปลอยให

มันราง เขาเอาศิลปนเขาไปอยู แตเปนระบบ ระเบียบและสรางผลงานศิลปะข้ึนมา เปดใหคนเขาชม ท้ังๆ ท่ีพ้ืน

ถ่ินนั้นไมมีอะไรท่ีนาสนใจ แตพอศิลปะเขาไปดึงดูดใหคนเขาไปเยี่ยมชมจึงเกิดการซ้ือขายตั้งแตของกินไปจนถึง

ของที่ระลึกในนั้น เชนกันกับงานศิลปะที่จัดขึ้น ในอนาคตเราอาจจะนำรูปที่วาดลงมาใสในเสื้อ กระเปาให

กลายเปนของที่ระลึกในชุมชนได กระจายไปสูผูสูงอายุ หรือเยาวชน ที่ผลิตมา ซึ่งอาจจะสรางรายไดขึ้นมาใน

อนาคตได  

อ.พิกุลทอง เวียงนิล : ความประทับใจที่มาบานดอนมูล จากการรวมกิจกรรมตางๆ อาจารยไดพาชมหมูบาน 

ไดไปตามสถานที่ตางๆ ในหมูบาน รูสึกวาเขามีตนทุนของหมูบานเยี่ยมมาก ที่เห็นชัดเจนคือ เรื่องผัก ผักที่นี่

อรอยจริงๆ จะทำเปนสถานที่ทองเที่ยวได อยางเรามีทาน้ำ เราสามารถจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวตรงที่ทาน้ำได 

สามารถนั่งรถแลวชมหมูบานไดเลย  
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จุดแข็ง คือ ผัก เราไปชมที่เขาปลูกจริงๆ  เลี้ยงวัว นำมูลวัวไปใสในแปลงผัก ทำใหเปนเกษตรอินทรียจริงๆ ถา

ตอยอดตรงนี้สามารถเปนแหลงเดียวของจังหวัดนาน ผักปลอดสารพิษจริงๆ และนำไปตอยอดฐานธุรกิจได 

สวนในงานศิลปะแตละพื้นที่จะมีอัตลักษณของตนเอง ที่เราไปสัมผัสมาหลายพื้นที่กับอาจารยมานิตย 

เขาจะภูมิใจในความเปนตัวเอง เขามีอะไรที่เขามีในหมูบานก็จะนำมาเสนอพวกเรา เราเปนศิลปนเราจะรูวาถา

เรามองในอีกมุมได เชน ตุงที่แขวนอยูนี้ เปลี่ยนมาทำเปนอันเล็กๆ เปนพวกกุญแจ เปนตน เลยมีความรูสึกวา 

การท่ีเราไดลงพ้ืนท่ีกับชุมชนจริงๆ และเรานำศิลปะไปแลกเปลี่ยนกับชุมชน เรารูสึกภูมิใจ วาเรามีสวนรวมท่ีจะ

ชวยชุมชนจริงๆ เขาอาจจะไมเขาใจในวันนี้แตเขาก็คอยๆ ปรับไปเรื่อยๆ  

ขอบคุณอาจารยที่ดูแลเราเปนอยางดี ขอบคุณโอกาสที่ทำใหเราไดแสดง ศักยภาพของพวกเรา เราก็

หวังลึกๆ ในใจวา เด็กตัวเล็กๆ ท่ีมาเห็นงานของพวกเรา ใหเขาเกิดแรงบันดาลใจในอนาคต  

อ.มานพ สิระแปง : ผมมานานหลายครั้ง บอกไดคำเดียวนานมีเสนห จุดขายเยอะ ไปแตละหมูบาน นานมีความ

เปนบานนอกท่ีมีเสนห เพราะถาเปนบานผมบานไมไมคอยมี สวนเรื่องศิลปะกับชุมชน ผมดีใจเพราะยกตัวอยาง

บางท่ี ถาชาวบานไมเขาใจก็ไมใหวาด ซ่ึงกำแพงของบานหลังนั้นเปนมุมท่ีสวยแตไมใหวาด (แตก็ไปตะลอมจนได

วาด) และอีกอยางกำแพงท่ีผมจะวาดสวนใหญเปนกำแพงท่ีอยูบนท่ีสาธารณะ ขับรถผานตองเห็น  

 ผมคิดวา ปจจุบันพลังที่สำคัญคือ คือพลังโซเซี่ยล เราจะวาดกะหล่ำหัวเล็กแลวใหคนมาถายรูปก็จะไม

สวยเลยจัดไปเลยหัวใหญ เพื่อใหคนมาถายรูป ใหคนกดไลคและแชร ดึงดูดใหคนมาถายรูป เปนไปตามยุค แต

กอนผมไปเที่ยวตามวัดดูรูปวาดรูปในวิหาร แตยุคสมัยใหม จุดขาย คือ การแสดงศิลปะรวมสมัย เพราะวา

เดี๋ยวนี้เงินมาจากนักทองเท่ียวและจังหวัดนานเปนจังหวัดท่ีมีเสนห และเราอาจจะประชาสัมพันธหมูบานใหคน

นอกไดรู ยกตัวอยางบานดอนมูลมีผักปลอดสารพิษ เราอาจจะใสถุงอยางดี และมีโลโกตัวหนอนติด เพ่ือมีความ

สวยงามและเพ่ิมมูลคา  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : บทบาทของศิลปะสูชุมชนชัดมาก  

อ.วินัย ทำใหเราเห็นวา ศิลปะท่ีอยูในตัววิหารมาจนถึงวิถีชีวิตท่ีเปนปกติ  

 อ.มานิตย ทำศิลปะอยางตอเนื่อง โดยใชศิลปะขางถนนหรือวา street art  

โจทยตอมาคือ คำวา “street art” คืออะไร เราทำแลวจะเหมาะกับชุมชนนั้นๆ หรือไม เราเริ่มทำแลว

จะไปอยางไรตอ บทบาทของ street art จะขยับตัวอยางไรตอ  

อ.วินัย ปราบวิปู : พูดถึง street art ไมรูวาการจับศิลปะใหกับชุมชนอยางไร โดยเปนเหมือนทำแลวถาวร หรือ

ทำแลวยุติ หรือแคบันทึกเหตุการณ และมีกิจกรรมใหมีการดำเนินอยางสนุกสนาน ก็มีความหลากหลายบน 

street art เราก็เลยเห็นวาบางครั้งบางพื้นที่เขาก็ทำใหเห็นความนาสนใจ และเด็กที่เรียนรูและสนใจ อนาคตมี

โอกาสไดไปเรียนและกลับมาทำงาน แตถาเวลาทำแลวทำใหกับชุมชน เชน เขียนฝาผนัง พื้นที่วางของอาคาร 

นานเราไมคอยจะมี บานท่ีมีพ้ืนท่ี มีท่ีวางก็ไมอนุญาตใหทำ และเทาท่ีสังเกต คือ นานเรายังไมมีศิลปนหรือกลุม

กอนท่ีจะไปทำงานใหกับชุมชน ตรงนี้ก็ขอชื่นชมทางเชียงใหม   

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ขออนุญาตตอยอดอาจารยวินัย ท่ีรวมกลุมกันกับเพราะสรางแรงบันดาลใจเปนอันดับตนๆ 

พอเดินทางทำแลวจะสรางเด็กรุนใหมทำและเด็กกลุมนี้จะไปตอยอดและกลับมาทำบานตนเอง แตที่สำคัญ 
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ผูใหญใหโอกาสเด็กจะปลอยใหเด็กเลนกับฝาผนังหนาบานหรือเปลา เพ่ิมการจินตนาการใหกับเด็กหรือเปลา ทุก

คนถูกดา พวกเรามาสราง เราจะตอยอดใหกับเขา แตละเมืองเปนเมืองวัฒนธรรมที่อยากจะโชวศิลปะ แตไมมี

กลุมศิลปนในจังหวัด อำเภอและชุมชนของตนเอง มันคอนขางท่ีจะทำยาก จึงเกิดการวิจัยรวมตัวการทำกอน ถา

เราไมทำคนอื่นก็ไมทำ ถาเราไม stoke ผนังบานใคร เจาของบานก็ไมกลาใหใครไปทำเหมือนกัน แตทำแลวมัน

ตองสวยและทำใหมีประโยชน ตองมีรายไดหรือมันจะมีอะไรตอไปอีก ตองเกิดประโยชน ดังนั้นเขาถึงจะให แต

อาจจะสรางความเขาใจใหกับผนังของเจาของบาน แตก็ตองมีการประชาคมประชาพิจารณกันกอน ทำใหคน

เฒาคนแกเห็นประโยชนกอน เพื่อใหมองภาพออก แตพวกผมทำก็เปนการจุดประเด็น เริ่มตนใหกับพื้นที่อื่นๆ 

เราเริ่มจากศิลปนที่เขาทำ street art อยูแลว จริงๆ ผมไมไดทำพวก art แบบสามมิติหรือผนังมากอน เขียน

ผนังที่ใกลตัวที่สุดคือโบสถ วิหาร แตสุดทายพอเราเห็นกลุมเพื่อน พี่นองที่ทำอยู เขารับงานตางประเทศมา

ทำงาน เราเห็นวามันมีพลัง แลวทำไมบานเราที่จะทำมันตองใชเงินสูง จนไมมีทางที่จะมีงบประมาณที่จำทำได 

จึงชวนศิลปนพี่ๆ นองๆ มารวมทำ พอไปทำเรื่อยๆ เขากลาและปลอยอนุญาตใหเราทำ โดยที่ความคิดและแรง

บันดาลใจท่ีเราทำ เราคิดข้ึนมา ดังนั้นตองคอยๆ ทำไป อยางเชนวันนี้เราไดมาทำตรงนี้ และมีอีกชุมชนตองการ

ท่ีอยากจะทำตอ โดยท่ีวิทยาลัยชุมชนเปนผูอำนวยตอ “ชุมชนบานเจดีย”  

 และหวังวาตอไปจะมีศิลปนรุนใหมๆ 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 แตบานเราอาจจะมีกำแพงที่ไมเอื้อเพราภูมิประเทศเรา

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 จริงๆ แลวกอนหนาที่เราจะทำงานเราตองไปไปคุยกับพื้นที่ มี

คำตอบวาจะตอยอดทำตอ แตเทาที่เราทำวิจัยมาพบวา สุดทายยังไมมีที ่ไหนยังไมไดเกิดการตอยอด เลย

กลายเปนวาอยูแคนั้น   

ณัฐกร วงศเงินนัย : เนนย้ำเรื่องความเขาใจ ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญ บุคคลในชุมชนตองเขาใจ เราก็สามารถเดินไปตอ 

1 2 3 4 ได บุคคลในชุมชนไมเขาใจมันก็จะจบแคนั้น ดังนั้นเรื่องของคนเปนสิ่งสำคัญ ศิลปะจะเกิดขึ้นจะตอง

เกิดความเขาใจ ศิลปะเขาไปอยูในใจใคร อยูในสังคมไหน สังคมนั้นจะนาอยูมากข้ึน ศิลปะทำอะไรไดมากกวาท่ี

เราคิดมากกวาท่ีจะอยูแคในเฟรม  

62 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                       
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จุดแข็ง คือ ผัก เราไปชมที่เขาปลูกจริงๆ  เลี้ยงวัว นำมูลวัวไปใสในแปลงผัก ทำใหเปนเกษตรอินทรียจริงๆ ถา

ตอยอดตรงนี้สามารถเปนแหลงเดียวของจังหวัดนาน ผักปลอดสารพิษจริงๆ และนำไปตอยอดฐานธุรกิจได 

สวนในงานศิลปะแตละพื้นที่จะมีอัตลักษณของตนเอง ที่เราไปสัมผัสมาหลายพื้นที่กับอาจารยมานิตย 

เขาจะภูมิใจในความเปนตัวเอง เขามีอะไรที่เขามีในหมูบานก็จะนำมาเสนอพวกเรา เราเปนศิลปนเราจะรูวาถา

เรามองในอีกมุมได เชน ตุงที่แขวนอยูนี้ เปลี่ยนมาทำเปนอันเล็กๆ เปนพวกกุญแจ เปนตน เลยมีความรูสึกวา 

การท่ีเราไดลงพ้ืนท่ีกับชุมชนจริงๆ และเรานำศิลปะไปแลกเปลี่ยนกับชุมชน เรารูสึกภูมิใจ วาเรามีสวนรวมท่ีจะ

ชวยชุมชนจริงๆ เขาอาจจะไมเขาใจในวันนี้แตเขาก็คอยๆ ปรับไปเรื่อยๆ  

ขอบคุณอาจารยที่ดูแลเราเปนอยางดี ขอบคุณโอกาสที่ทำใหเราไดแสดง ศักยภาพของพวกเรา เราก็

หวังลึกๆ ในใจวา เด็กตัวเล็กๆ ท่ีมาเห็นงานของพวกเรา ใหเขาเกิดแรงบันดาลใจในอนาคต  

อ.มานพ สิระแปง : ผมมานานหลายครั้ง บอกไดคำเดียวนานมีเสนห จุดขายเยอะ ไปแตละหมูบาน นานมีความ

เปนบานนอกท่ีมีเสนห เพราะถาเปนบานผมบานไมไมคอยมี สวนเรื่องศิลปะกับชุมชน ผมดีใจเพราะยกตัวอยาง

บางท่ี ถาชาวบานไมเขาใจก็ไมใหวาด ซ่ึงกำแพงของบานหลังนั้นเปนมุมท่ีสวยแตไมใหวาด (แตก็ไปตะลอมจนได

วาด) และอีกอยางกำแพงท่ีผมจะวาดสวนใหญเปนกำแพงท่ีอยูบนท่ีสาธารณะ ขับรถผานตองเห็น  

 ผมคิดวา ปจจุบันพลังที่สำคัญคือ คือพลังโซเซี่ยล เราจะวาดกะหล่ำหัวเล็กแลวใหคนมาถายรูปก็จะไม

สวยเลยจัดไปเลยหัวใหญ เพื่อใหคนมาถายรูป ใหคนกดไลคและแชร ดึงดูดใหคนมาถายรูป เปนไปตามยุค แต

กอนผมไปเที่ยวตามวัดดูรูปวาดรูปในวิหาร แตยุคสมัยใหม จุดขาย คือ การแสดงศิลปะรวมสมัย เพราะวา

เดี๋ยวนี้เงินมาจากนักทองเท่ียวและจังหวัดนานเปนจังหวัดท่ีมีเสนห และเราอาจจะประชาสัมพันธหมูบานใหคน

นอกไดรู ยกตัวอยางบานดอนมูลมีผักปลอดสารพิษ เราอาจจะใสถุงอยางดี และมีโลโกตัวหนอนติด เพ่ือมีความ

สวยงามและเพ่ิมมูลคา  

อ.ยุทธภูมิ สุประการ : บทบาทของศิลปะสูชุมชนชัดมาก  

อ.วินัย ทำใหเราเห็นวา ศิลปะท่ีอยูในตัววิหารมาจนถึงวิถีชีวิตท่ีเปนปกติ  

 อ.มานิตย ทำศิลปะอยางตอเนื่อง โดยใชศิลปะขางถนนหรือวา street art  

โจทยตอมาคือ คำวา “street art” คืออะไร เราทำแลวจะเหมาะกับชุมชนนั้นๆ หรือไม เราเริ่มทำแลว

จะไปอยางไรตอ บทบาทของ street art จะขยับตัวอยางไรตอ  

อ.วินัย ปราบวิปู : พูดถึง street art ไมรูวาการจับศิลปะใหกับชุมชนอยางไร โดยเปนเหมือนทำแลวถาวร หรือ

ทำแลวยุติ หรือแคบันทึกเหตุการณ และมีกิจกรรมใหมีการดำเนินอยางสนุกสนาน ก็มีความหลากหลายบน 

street art เราก็เลยเห็นวาบางครั้งบางพื้นที่เขาก็ทำใหเห็นความนาสนใจ และเด็กที่เรียนรูและสนใจ อนาคตมี

โอกาสไดไปเรียนและกลับมาทำงาน แตถาเวลาทำแลวทำใหกับชุมชน เชน เขียนฝาผนัง พื้นที่วางของอาคาร 

นานเราไมคอยจะมี บานท่ีมีพ้ืนท่ี มีท่ีวางก็ไมอนุญาตใหทำ และเทาท่ีสังเกต คือ นานเรายังไมมีศิลปนหรือกลุม

กอนท่ีจะไปทำงานใหกับชุมชน ตรงนี้ก็ขอชื่นชมทางเชียงใหม   

อ.มานิตย โกวฤทธิ์ : ขออนุญาตตอยอดอาจารยวินัย ท่ีรวมกลุมกันกับเพราะสรางแรงบันดาลใจเปนอันดับตนๆ 

พอเดินทางทำแลวจะสรางเด็กรุนใหมทำและเด็กกลุมนี้จะไปตอยอดและกลับมาทำบานตนเอง แตที่สำคัญ 
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ผูใหญใหโอกาสเด็กจะปลอยใหเด็กเลนกับฝาผนังหนาบานหรือเปลา เพ่ิมการจินตนาการใหกับเด็กหรือเปลา ทุก

คนถูกดา พวกเรามาสราง เราจะตอยอดใหกับเขา แตละเมืองเปนเมืองวัฒนธรรมที่อยากจะโชวศิลปะ แตไมมี

กลุมศิลปนในจังหวัด อำเภอและชุมชนของตนเอง มันคอนขางท่ีจะทำยาก จึงเกิดการวิจัยรวมตัวการทำกอน ถา

เราไมทำคนอื่นก็ไมทำ ถาเราไม stoke ผนังบานใคร เจาของบานก็ไมกลาใหใครไปทำเหมือนกัน แตทำแลวมัน

ตองสวยและทำใหมีประโยชน ตองมีรายไดหรือมันจะมีอะไรตอไปอีก ตองเกิดประโยชน ดังนั้นเขาถึงจะให แต

อาจจะสรางความเขาใจใหกับผนังของเจาของบาน แตก็ตองมีการประชาคมประชาพิจารณกันกอน ทำใหคน

เฒาคนแกเห็นประโยชนกอน เพื่อใหมองภาพออก แตพวกผมทำก็เปนการจุดประเด็น เริ่มตนใหกับพื้นที่อื่นๆ 

เราเริ่มจากศิลปนที่เขาทำ street art อยูแลว จริงๆ ผมไมไดทำพวก art แบบสามมิติหรือผนังมากอน เขียน

ผนังที่ใกลตัวที่สุดคือโบสถ วิหาร แตสุดทายพอเราเห็นกลุมเพื่อน พี่นองที่ทำอยู เขารับงานตางประเทศมา

ทำงาน เราเห็นวามันมีพลัง แลวทำไมบานเราที่จะทำมันตองใชเงินสูง จนไมมีทางที่จะมีงบประมาณที่จำทำได 

จึงชวนศิลปนพี่ๆ นองๆ มารวมทำ พอไปทำเรื่อยๆ เขากลาและปลอยอนุญาตใหเราทำ โดยที่ความคิดและแรง

บันดาลใจท่ีเราทำ เราคิดข้ึนมา ดังนั้นตองคอยๆ ทำไป อยางเชนวันนี้เราไดมาทำตรงนี้ และมีอีกชุมชนตองการ

ท่ีอยากจะทำตอ โดยท่ีวิทยาลัยชุมชนเปนผูอำนวยตอ “ชุมชนบานเจดีย”  

 และหวังวาตอไปจะมีศิลปนรุนใหมๆ 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 แตบานเราอาจจะมีกำแพงที่ไมเอื้อเพราภูมิประเทศเรา

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 จริงๆ แลวกอนหนาที่เราจะทำงานเราตองไปไปคุยกับพื้นที่ มี

คำตอบวาจะตอยอดทำตอ แตเทาที่เราทำวิจัยมาพบวา สุดทายยังไมมีที ่ไหนยังไมไดเกิดการตอยอด เลย

กลายเปนวาอยูแคนั้น   

ณัฐกร วงศเงินนัย : เนนย้ำเรื่องความเขาใจ ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญ บุคคลในชุมชนตองเขาใจ เราก็สามารถเดินไปตอ 

1 2 3 4 ได บุคคลในชุมชนไมเขาใจมันก็จะจบแคนั้น ดังนั้นเรื่องของคนเปนสิ่งสำคัญ ศิลปะจะเกิดขึ้นจะตอง

เกิดความเขาใจ ศิลปะเขาไปอยูในใจใคร อยูในสังคมไหน สังคมนั้นจะนาอยูมากข้ึน ศิลปะทำอะไรไดมากกวาท่ี

เราคิดมากกวาท่ีจะอยูแคในเฟรม  
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ผูใหญใหโอกาสเด็กจะปลอยใหเด็กเลนกับฝาผนังหนาบานหรือเปลา เพ่ิมการจินตนาการใหกับเด็กหรือเปลา ทุก

คนถูกดา พวกเรามาสราง เราจะตอยอดใหกับเขา แตละเมืองเปนเมืองวัฒนธรรมที่อยากจะโชวศิลปะ แตไมมี

กลุมศิลปนในจังหวัด อำเภอและชุมชนของตนเอง มันคอนขางท่ีจะทำยาก จึงเกิดการวิจัยรวมตัวการทำกอน ถา

เราไมทำคนอื่นก็ไมทำ ถาเราไม stoke ผนังบานใคร เจาของบานก็ไมกลาใหใครไปทำเหมือนกัน แตทำแลวมัน

ตองสวยและทำใหมีประโยชน ตองมีรายไดหรือมันจะมีอะไรตอไปอีก ตองเกิดประโยชน ดังนั้นเขาถึงจะให แต

อาจจะสรางความเขาใจใหกับผนังของเจาของบาน แตก็ตองมีการประชาคมประชาพิจารณกันกอน ทำใหคน

เฒาคนแกเห็นประโยชนกอน เพื่อใหมองภาพออก แตพวกผมทำก็เปนการจุดประเด็น เริ่มตนใหกับพื้นที่อื่นๆ 

เราเริ่มจากศิลปนที่เขาทำ street art อยูแลว จริงๆ ผมไมไดทำพวก art แบบสามมิติหรือผนังมากอน เขียน

ผนังที่ใกลตัวที่สุดคือโบสถ วิหาร แตสุดทายพอเราเห็นกลุมเพื่อน พี่นองที่ทำอยู เขารับงานตางประเทศมา

ทำงาน เราเห็นวามันมีพลัง แลวทำไมบานเราที่จะทำมันตองใชเงินสูง จนไมมีทางที่จะมีงบประมาณที่จำทำได 

จึงชวนศิลปนพี่ๆ นองๆ มารวมทำ พอไปทำเรื่อยๆ เขากลาและปลอยอนุญาตใหเราทำ โดยที่ความคิดและแรง

บันดาลใจท่ีเราทำ เราคิดข้ึนมา ดังนั้นตองคอยๆ ทำไป อยางเชนวันนี้เราไดมาทำตรงนี้ และมีอีกชุมชนตองการ

ท่ีอยากจะทำตอ โดยท่ีวิทยาลัยชุมชนเปนผูอำนวยตอ “ชุมชนบานเจดีย”  

 และหวังวาตอไปจะมีศิลปนรุนใหมๆ 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 แตบานเราอาจจะมีกำแพงที่ไมเอื้อเพราภูมิประเทศเรา

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 จริงๆ แลวกอนหนาที่เราจะทำงานเราตองไปไปคุยกับพื้นที่ มี

คำตอบวาจะตอยอดทำตอ แตเทาที่เราทำวิจัยมาพบวา สุดทายยังไมมีที ่ไหนยังไมไดเกิดการตอยอด เลย

กลายเปนวาอยูแคนั้น   

ณัฐกร วงศเงินนัย : เนนย้ำเรื่องความเขาใจ ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญ บุคคลในชุมชนตองเขาใจ เราก็สามารถเดินไปตอ 

1 2 3 4 ได บุคคลในชุมชนไมเขาใจมันก็จะจบแคนั้น ดังนั้นเรื่องของคนเปนสิ่งสำคัญ ศิลปะจะเกิดขึ้นจะตอง

เกิดความเขาใจ ศิลปะเขาไปอยูในใจใคร อยูในสังคมไหน สังคมนั้นจะนาอยูมากข้ึน ศิลปะทำอะไรไดมากกวาท่ี

เราคิดมากกวาท่ีจะอยูแคในเฟรม  
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อ.ยุทธภูมิ สุประการ : เราพยายามใชศิลปะเชือมโยงกับชุมชน กรณีศึกษาชุมชนดอนมูล ใชงาน street art 

ศิลปะรวมสมัยสื่อสารกับชุมชน หัวใจสำคัญ คือการเขาใจของชุมชน และการที่ชุมชนจะมามีสวนรวมในการ

พัฒนาตอยอดตอไป ในสวนของทางคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนนาน เราก็พยายามสรางกลไกหรือหารูปแบบท่ี

จะทำงานกับชุมชนไปพรอมๆ กันกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนดอนมูล ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนนานเปนสมาชิกหนึ่งของ

หมูบาน และครั้งนี้เราจะไปดวยกัน เปนจุดเริ่มตนของการรวมกันออกแบบในพ้ืนท่ี แตวามันตองไปตอเหมือนท่ี 

อ.วินัยและทีมคณะศิลปนบอก ตองไปตอ เราตองชวยกันสรางกลไกใหไปตอพรอมๆ กัน  

วิทยาลัยชุมชนนาน เปนสถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน สิ่งที่เราวางไว เดินเขามาตรง street art ที่เรา

ออกแบบรวมกัน “วิทยาลัยชุมชนนาน เพ่ือคนนาน”  

 
 

 

 

 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

   ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 250 คน โดยไดรับเกียรติจาก นายนิวัฒน งามธุระ รองผูวาราชการจังหวัด

นาน เปนประธานเปดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน เพื่อสรางพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน และสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยววิถีชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสุเมษ สายสูง 

ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน กลาวรายงานความเปนมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีหัวหนาสวนราชการและ

ชาวบานชุมชนบานดอนมูลเขารวมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนในครั้งนี้ เพื่อสราง

พ้ืนท่ีแหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเปนเมือง

เศรษฐกิจสรางสรรคและพัฒนาดานการทองเที่ยววิถีชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 250 คน ไดแก กลุม

เยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม และผูนำชุมชนทองถ่ิน 

  - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอย

ละ 80 

- จากผลการทำแบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 250 คน มีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของกิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน  เปนจำนวนรอยละ 91 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

  - ประชาชนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่น  สิ่งแวดลอม ดวยนวัตวิถีที่สรางคุณคาแกสังคมและประเทศชาติ จากการจัดการความรู พัฒนาเปน

หลักสูตร กิจกรรม ท่ีสามารถเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

- เกิดแผนพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน รวมกับหนวยงานหลัก ไดแก เทศบาลตำบลดูใต ชมรมสงเสริม

การทองเที่ยวตำบลดูใต สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และเกิดสรางผลงานภาพวาดบนกำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณของชุมชน

และเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสนทางการทองเที่ยวชุมชน สรางความสุขและ

ความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงานเทศกาลประจำชุมชนในปตอไป 
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- มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

  - มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปนพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

  - ภาพวาดบนกำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณของชุมชนและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน สงเสริม

และสนับสนุนการสรางเสนทางการทองเท่ียวชุมชน สรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน และตอยอดสูงานเทศกาล

ประจำชุมชนในปตอไป 

  

2. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  2.1 ปญหาอุปสรรค 

   การเตรียมความพรอม การประสานงาน หลังจากสถานณโควิด-19 คลี่คลาย ดวยกรอบระยะเวลาการ

ทำงานตามแผนงานโครงการ ทำใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเรงดวน และการประสานงานท่ีคลาดเคลื่อน  

กิจกรรมวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 เปนกิจกรรมสาธิตดานศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียน ซ่ึงมีจำนวน 

นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากชวงเวลาจัดกิจกรรมเปนชวงเวลาเรียน และเนื่องจากท่ีผานมี

สถานการณโควิด-19 ทำใหเวลาเรียนของนักเรียนไมครบ จึงไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  

 2.2 ขอเสนอแนะ 

   - ชุมชนอยากใหมีการตอยอดในประเด็นท่ีจะสามารถสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนได เชน การจัด

ถนนคนเดินบานดอนมูล เปนตน 

  - อยากใหมีกิจกรรมนั่งรถรางเท่ียวชมบานดอนมูล 
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และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2564  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 

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 92 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 90.5 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็ง

ของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณ

นครนาน ศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สูการเรียนรูของชุมชน 

ภาคีเครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูเสริมสรางความสุขและ

ความเขมแข็งของชุมชน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ดำเนินการกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสี
ธรรมชาติ ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของ
ชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝาย
เงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  

โดยการใชเทคนิคการฝกอบรมคือ ‘ชิโบริ’(Shibori) ศิลปะการมัดยอมผาแบบญี่ปุน  "ชิโบริ 
(Shibori)" คือ คำในภาษาญี่ปุน ที่หมายถึงเทคนิคการสรางลวดลายลงบนผา  โดยการกันสี ไมใหซึมเขาไปใน
ลายผา โดยวิทยากรอาจารย  เทิดศักดิ์  อินแสง ผูจัดการรานฝายเงิน เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน(ฝายเงิน) 
ไดนำใหทุกคนไดเขาใจกระบวนการสรางสรรค “การมัดยอม”, “การหนีบผา”, “การสอยผา”  ซ่ึงเทคนิคชิโบริ 
เปนเทคนิคท่ีใชกันอยางแพรหลายในโลก ไมใชเฉพาะแค ญี่ปุน, แตหมายรวมถึง แอฟริกา, อินเดีย, และอเมริกา
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ธรรมชาติ ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของ
ชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝาย
เงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  

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

วิธีการมัดยอมแบบชิโบริ จะมีวิธีการทำลวดลาย ที่ละเอียดกวาการมัดยอมของไทย ดวยการ
เย็บดายเปนลายตางๆ เขาไปในเนื้อผาแทนการใชเชือกมัด ซ่ึงหลังการยอมจะไดลวดลายท่ีละเอียดและสวยงาม
กวามาก อีกท้ังการยอมผาแบบชิโบริจะเปนการยอมผาแบบเย็น ไมจำเปนตองนำ
ผาที่จะยอมลงไปตมในน้ำเดือด “ผาที่ยอมแบบชิโบริของชาวญี่ปุน เราจะเห็นได
จากชุดกิโมโนลายโบราณ ซึ่งศิลปนที่ทำผาเหลานี้ เขาจะมีเทคนิคในการทำลาย
เฉพาะตัวท่ีแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนลายนก ดอกซากุระ เขาจะทำไดอยาง
ละเอียดมาก วิธีการยอมแบบ  ชิโบรินิยมยอมกับผาเนื้อบาง เพราะจะทำการมัด
ไดแนนกวาเนื้อผาหนาๆ ท่ีมาถึงการยอมผาแบบชิโบริ  

อุปกรณหลักที่ใชในการทำกิจกรรม ผาใยธรรมชาติ , ผาลินิน , 
กรรไกร , เข็ม , ดาย , เทียน  
พืชท่ีใหสีธรรมชาติ ดอกดาวเรือง แกนฝาง ใบมะมวง เปลือกมะพราว , สารสม , 
ปูนแดง ,  

วัสดุสรางลาย  เชน  ลูกปด เม็ดถ่ัวเขียว หนังยาง ไมหนีบผา ทอพีวีซี แผนไมรูปทรงตางๆ  
กระแส ความนิยม ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้ถือเปนการตอยอดไปสูงาน Organic การอนุรักษ และ

การมองวิถี กลับคืนสูธรรมชาติ มองปจจัยสุขภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Healthy & Environmentally 
Friendly)  การตื่นตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ทำ
ใหเกิดคานิยมตอตานสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการใช
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ “ผลิตภัณฑฉลากเขียว” เพิ่มมาก
ขึ ้น โดยสินคาที ่ด ีจะตองเกิดจากกระบวนการผลิตที ่ไม ทำลาย
สิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบตอผูบริโภค และสินคาใชแลวเมื่อเปนขยะ
ตองไมกอมลพิษตอไป คานิยมดังกลาวมีสวนสำคัญในการผลักดัน ใหมีการหันกลับมาใชสิ่งทอยอมสีธรรมชาติ
เพ่ิมมากข้ึน  

ศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับ เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน(ฝายเงิน) 
โดยอาจารยเทิดศักดิ์  อินแสง ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ 

ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการ กับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

พันธกิจ  

- จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาอาชีพ 

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

- ทำนุบำรุง อนุรักษ สืบสาน สรางสรรค พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน 

- ดานการเพ่ิมคุณคาดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษสิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพ่ิม

ภูมิวัฒนธรรมสังคม 

สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( SAR ) 
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- องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

การกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาให

เปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 

25 - 27 สิงหาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ท่ี

ผานมานั้นตอบวัตถุประสงคของโครงการดังนี้  

1. เพ่ือยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณนครนาน 

2. เพื่อศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สูการ

เรียนรูของชุมชน ภาคีเครือขาย 

3. เพื่อสรางพื้นที่เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชองคความรู

พ้ืนถ่ินนานและลานนาตะวันออกในมิติตางๆ 

4. เพื่อสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูและการสรางพื ้นท่ี

เรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

และเกิดการตอยอดไปยังการจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2565 ดำเนินกิจกรรมตามความตองการของ

ผูเขารวมกิจกรรม ตามความตองการของชุมชน ในการจัดกิจกรรมตางๆ 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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ใต  เสนหของงานประเภทนี้ก็คือ ผลลัพธ หลังการยอม ทำใหงานผาแตละผืน ตางก็มีเอกลักษณ - คุณคา - และ
เสนห - แตกตางกันไป  

วิธีการมัดยอมแบบชิโบริ จะมีวิธีการทำลวดลาย ที่ละเอียดกวาการมัดยอมของไทย ดวยการ
เย็บดายเปนลายตางๆ เขาไปในเนื้อผาแทนการใชเชือกมัด ซ่ึงหลังการยอมจะไดลวดลายท่ีละเอียดและสวยงาม
กวามาก อีกท้ังการยอมผาแบบชิโบริจะเปนการยอมผาแบบเย็น ไมจำเปนตองนำ
ผาที่จะยอมลงไปตมในน้ำเดือด “ผาที่ยอมแบบชิโบริของชาวญี่ปุน เราจะเห็นได
จากชุดกิโมโนลายโบราณ ซึ่งศิลปนที่ทำผาเหลานี้ เขาจะมีเทคนิคในการทำลาย
เฉพาะตัวท่ีแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนลายนก ดอกซากุระ เขาจะทำไดอยาง
ละเอียดมาก วิธีการยอมแบบ  ชิโบรินิยมยอมกับผาเนื้อบาง เพราะจะทำการมัด
ไดแนนกวาเนื้อผาหนาๆ ท่ีมาถึงการยอมผาแบบชิโบริ  

อุปกรณหลักที่ใชในการทำกิจกรรม ผาใยธรรมชาติ , ผาลินิน , 
กรรไกร , เข็ม , ดาย , เทียน  
พืชท่ีใหสีธรรมชาติ ดอกดาวเรือง แกนฝาง ใบมะมวง เปลือกมะพราว , สารสม , 
ปูนแดง ,  

วัสดุสรางลาย  เชน  ลูกปด เม็ดถ่ัวเขียว หนังยาง ไมหนีบผา ทอพีวีซี แผนไมรูปทรงตางๆ  
กระแส ความนิยม ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้ถือเปนการตอยอดไปสูงาน Organic การอนุรักษ และ

การมองวิถี กลับคืนสูธรรมชาติ มองปจจัยสุขภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Healthy & Environmentally 
Friendly)  การตื่นตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ทำ
ใหเกิดคานิยมตอตานสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการใช
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ “ผลิตภัณฑฉลากเขียว” เพิ่มมาก
ขึ ้น โดยสินคาที ่ด ีจะตองเกิดจากกระบวนการผลิตที ่ไม ทำลาย
สิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบตอผูบริโภค และสินคาใชแลวเมื่อเปนขยะ
ตองไมกอมลพิษตอไป คานิยมดังกลาวมีสวนสำคัญในการผลักดัน ใหมีการหันกลับมาใชสิ่งทอยอมสีธรรมชาติ
เพ่ิมมากข้ึน  

ศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับ เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน(ฝายเงิน) 
โดยอาจารยเทิดศักดิ์  อินแสง ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ 

ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการ กับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

พันธกิจ  

- จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาอาชีพ 

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

- ทำนุบำรุง อนุรักษ สืบสาน สรางสรรค พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนนาน 

- ดานการเพ่ิมคุณคาดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษสิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพ่ิม

ภูมิวัฒนธรรมสังคม 

สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( SAR ) 

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                        
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- องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

การกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาให

เปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 

25 - 27 สิงหาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ท่ี
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“สีธรรมชาติไดมาจากอะไรบาง” 
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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 + น้ำดางเค่ียวผสมน้ำ

ฝาง/ลางดวนมอแดนซสารสม 

 

คราม+ฝาง สีมวง 
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1. ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

 1.1 เชิงปริมาณ  

   ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 25 คน โดยไดรับเกียรติจาก นายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน

นานเปนประธานเปดกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ และศูนยนานศึกษา (หออัตลักษณนครนาน) รวมกับ 

เครือขายศูนยเรียนรูเรื่องผานาน(ฝายเงิน) โดยอาจารยเทิดศักดิ์  อินแสง ใหเกียรติเปนวิทยาการกระบวนการ สำหรับการ

จัดกิจกรรมกิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติในครั้งนี้ เพื่อสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและสรางรอยยิ้มใหคน

เมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและพัฒนาดานการ

ทองเท่ียววิถีชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 20 คน ไดแก กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือขายผูท่ีสนใจเขา

รวมกิจกรรม และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนาน 

  - ชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรมผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 30 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

- ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการจนสำเร็จบรรุลุผลตามวัตถุประสงคโครงการฯ จากผลการทำ

แบบสอบถามจึงไดรอยละของผูเขารวมกิจกรรม ทั้งหมด 25 คน มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของ

กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ เปนจำนวนรอยละ 90.5 

 1.3 ประโยชนท่ีสาธารณชน/ชุมชน ไดรับ  

 - เกิดพ้ืนท่ีเครือขายศูนยการเรียนรูเรื่องผา  

-  มีพ้ืนท่ีในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
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กิจกรรมฝกอบรมจัดทำผามัดยอมสีธรรมชาติ ในวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2564  

ณ พิพิธภัณฑผานาน รานฝายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวดันาน 
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โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุข 

และความเขมแข็งของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวเรือแขงอัตลักษณนาน 

ในวันท่ี 1 – 2 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ผลการดำเนินงาน  
   

เนื้อหาสาระการรายงานผล การดำเนินงาน() 

กำหนดการ/การวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มี ไมมี 

1. กำหนดการกิจกรรมโครงการอยางชัดเจน      √  

2. การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ      √  

3. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน      √  

ดำเนินการจัดกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถามรอยละความพึงพอใจของ

กิจกรรม) *****(สามารถปรับตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับกิจกรรรม) 

ระดับคุณภาพ  (รอยละ) 

1. กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 90 

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ/วิทยากร/ผูประสานงาน 92 

3. การอำนวยความสะดวก 90 

4. คุณภาพการใหบริการ 90 

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของโครงการ 90.5 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพื้นที่การเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็ง

ของชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการบริหารศูนยนานศึกษาหออัตลักษณ

นครนาน ศึกษาและจัดการองคความรูพื้นถิ่นนาน และลานนาตะวันออกในมิติตางๆ สูการเรียนรูของชุมชน 

ภาคีเครือขาย สรางพ้ืนท่ีเรียนรูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการองคความรูเสริมสรางความสุขและ

ความเขมแข็งของชุมชน 

หออัตลักษณนครนาน วิทยาลัยชุมชนนาน ดำเนินการกิจกรรมฝกอบรมจัดทำหัวเรือแขงอัต
ลักษณนานเปนรูปแบบของที่ระลึก ในวันท่ี 1 – 2 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนนาน อำเภอเมืองนาน 
จังหวัดดนาน ภายใตโครงการพัฒนาศูนยนานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูเสริมสรางความสุขและความเขมแข็ง
ของชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยการจัดกิจกรรมดังกลาวผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเรื่องประวัติศาสตรเรือแขงของ
จังหวัดนาน ความเปนมา เรื่องราวความสัมพันธของคนนานกับสายน้ำผานกิจกรรมท่ีคนในชุมชนทำรวมกันเชน 
ประเพณีเรือแขงของจังหวัดนาน ซ่ึงถือเปนการถอดทอดองคความรูดานเรือแขงของจังหวัดนานใหกับผูเขารวม
กิจกรรมฝกอบรม และตรงตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม เกิดการสรางพื้นที่แหงการเรียนรูและสราง
รอยยิ้มใหคนเมืองนาน ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม ดานอัตลักษณเรือแขงในจังหวัดนาน เกิดการมีสวนรวม
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-ราง- 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ศูนยนานศึกษา(หออัตลักษณนครนาน)  

วิทยาลัยชุมชนนาน 

(จำนวน 120 – 150 หนา) 
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