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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ซึ่งมีพันธกิจ 4 ด้าน และพันธกิจหลักหนึ่ง 

คือ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ พัมนาศิลปวัฒนธรรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจดังกล่าว 
วิทยาลัยชุมชนน่านได้มอบหมายให้กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการ  ตอบโจทย์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหน่วยงานและระดับวิทยาลัยชุมชน  ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและข้อก าหนดของหน่วยตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาต่างๆ แล้ว เห็นควร ด าเนินโครงการตามพันธกิจภายใต้แนวคิดหลัก เน้นการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผน คือ  

1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  เป้าหมายร้อยละ 70  

2) มีโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

3) ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4) จ านวนการมีส่วนร่วม/โครงการ/กิจกรรมในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอกด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป้าหมาย 900 คน   
5) องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถ่ินน่านที่ได้รับการเผยแพร่ 3 ชุดองค์ความรู้           
โดยด าเนินโครงการที่เก่ียวข้องทั้งสิ้น 5 โครงการและได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการ

จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนจ านวน 1,125,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกจ านวน 
800,000 บาท รวม ทั้งสิ้น 1,925,000.- บาท ส าหรับการน าแนวทางไปสู่การปฏิบัติด าเนินการโดยสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ผลักดันระบบ งบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่
ก าหนด และสร้างกลไกประสานงานภายในหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง  
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบโดย  ก าหนดให้
มีการติดตามความก้าวหน้าจ านวน 3 รอบต่อปี คือรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน วิทยาลัยชุมชนน่าน
คาดหวังว่า ผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมทั้งหมดจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และจะ
สามารถตอบโจทย์ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนน่าน เดิมงานนี้สอดแทรกอยู่
ในงานกิจกรรมนักศึกษา  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรใหม่งานนี้อยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อยู่ในฝ่ายงานศูนย์น่านศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖4  ให้งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่รวมกับงานพัฒนา
นักศึกษา“งานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”และ เป็นในส่วนงานศูนย์น่านศึกษา  
 

1. คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
1.1 นายยุทธภูม ิ สุประการ  ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวทิพวรรณ สุขมี   กรรมการ 
1.3 นางโชติกา   ณ หนองคาย  กรรมการ 
1.4 นายวัชชิระ  หวั่นท๊อก  กรรมการ 
1.5 นางสาวผุสดี  สายวงศ ์  กรรมการ 
1.6 นางสาวปวีณา ผาแสง   กรรมการ 
1.7 นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร  กรรมการ 
1.8 นางสาวตระการรัตน์ สัตยวงค์   กรรมการ 
1.9 นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย  กรรมการและเลขานุการ 

2. กรอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          ๑.    จัดการอบรมปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและมีคุณลักษณะที่พึง
ปรารถนาในระบบวิถีไทยอันดีงาม 
 ๒.    สนับสนุน  ส่งเสริมให้นกัศึกษาและบุคลากร  สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอันแสดงถึงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

๓. บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๔. ท าการวิจัยและให้ความร่วมมือในการท าวิจัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. ให้การบริการวิชาการเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ร่วมสร้างเครือข่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและชุมชน 
๗.  สร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม โดยสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

 
3. หน้าที่ของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        
  ๑.  อบรมปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและมีคุณลักษณะที่พึง 
ปรารถนาในระบบวิถีไทยอันดีงาม 

๒.  สนับสนุน  ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร  สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ไทย  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๓.   ส่งเสริม สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอันแสดงถึงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
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          ๔.   ท าการวิจัยและให้ความร่วมมือในการท าวิจัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ให้การบริการวิชาการเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕.   ร่วมสร้างเครือข่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและชุมชน 
4. การก าหนดหน้าที่งาน (  Job Description  )                  
ชื่อต าแหน่ง(ภาษาไทย) หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อต าแหน่ง(ภาษาอังกฤษ) Head  of  Art  and  Culture Conservation 
งาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่าย ศูนย์น่านศึกษา  
ผู้บังคับบัญชา รองผู้อ านวยการ 
 
5. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามแผนงาน  
 
 

วัตถุประสงค์แผนงาน ตัวช้ีวัดตามแผนงาน 
1. เพ่ือให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่กับ

ท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัย
ชุมชนน่าน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของ 

3. เพ่ือให้การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  เป้าหมายร้อยละ 70  

2. มีโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

3. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการ
ด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. จ านวนการมีส่วนร่วม/โครงการ/กิจกรรมใน
การสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป้าหมาย 900 คน   

5. องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถ่ินน่านที่
ได้รับการเผยแพร่ 3 ชุดองค์ความรู้ 
 

 
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
 

หน้าที่หลัก 
(Key 

Responsibilities) 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลที่คาดหวัง 
(Expected 

Result) 

ร้อยละ 
(%) 

๑. งานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

๑.วิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์และนโยบายของวิทยาลัย
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

มีกิจกรรมในการ
ท านุบ ารุง

๔๐ 
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หน้าที่หลัก 
(Key 

Responsibilities) 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลที่คาดหวัง 
(Expected 

Result) 

ร้อยละ 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปี 
๒.รับผิดชอบท ากิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ไทยและท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 
๓.ร่วมงานกับงานกิจกรรมนักศึกษาในการท า 
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๔.สร้างเครือข่ายในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกับ
สถาบันอื่น ๆ และชุมชน 
๕.ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหลังท า
กิจกรรมแต่ละครั้งในรอบปี 

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.งานส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย 

๑.วิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์และนโยบายของวิทยาลัย
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจ าปี 
๒. อบรมปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมตามวิถีไทยอันดีงาม 
๓. บริการวิชาการเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. วิจัยเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.    สร้างเครือข่ายความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นคน
ไทยร่วมกับสถาบันอ่ืนๆและชุมชน 
๖.ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหลังท า
กิจกรรมแต่ละครั้งในรอบปี 
 

-นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน่าน 
มีเอกลักษณ์ความ
เป็นคนไทย 
-มีเครือข่ายใน
การสร้างความ
เป็นเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 
 

๔๐ 

๓. งานสารสนเทศ ๑. จัดท าสารสนเทศในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ๑.๑ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
   ๑.๒ จัดท าแผนงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒.   รวบรวม รายงานหลักฐานการจัดกิจกรรมเพ่ือท า
รายงานประจ าปี 

-มีระบบ
สารสนเทศของ
งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- สรุปรายงาน
ประจ าปีของงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒๐ 
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หน้าที่หลัก 
(Key 

Responsibilities) 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลที่คาดหวัง 
(Expected 

Result) 

ร้อยละ 
(%) 

-  มีฐานข้อมูล
ของงานท านุฯ 

 
6. ความยากง่ายของงาน (Major Challenge) 
 
- การอบรมปลูกฝัง นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในระบบวิถี
ไทยให ้อยู่เป็นนิสัย เป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลานาน 
- ต้องท างานให้ทันกับกระแสสังคมเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ไทย อัตลักษณ์เมืองน่าน 
- ต้องมีการประสานกับเครือข่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับสถาบัน 
 
7. ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 
 

ต าแหน่ง จ านวนคน ขอบเขตของงานโดยย่อ 
รับผิดชอบงานงาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

๑ 
(มีคณะ 
กรรมการ
รับผิดชอบ) 

- ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแต่ละปี
ต่อ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
- ร่วมท ากิจกรรม/เป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมของงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- ติดต่อสื่อสารในการสร้างเครือข่าย 

รับผิดชอบงานส่งเสริม 
เอกลักษณ์ไทย 

๑ - จัดท าหลักสูตร อบรม ปลูกฝังนักศึกษาให้มีความเป็นคนไทย 
- ท าการสอนอบรมนักศึกษาและประเมินผล 
- บริการวิชาการ 
- ติดต่อสื่อสารในการสร้างเครือข่าย 

รับผิดชอบงานสารสนเทศ ๑ - ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี 
- จัดท าสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
- จัดท ารายงานประจ าปี 
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8. แผนการด าเนินงาน 
โครงการและกิจกรรมด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและ
จ านวน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ชุมชนน่าน 2563  

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ตลอดถึง
เป็นการปลุกฝังให้นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนน่านเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและมีคุณลักษณะที่พึง
ปรารถนาในระบบวิถีไทยอันดีงาม 
โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบ
สาน ฟื้นฟู พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน 

นักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนน่าน จ านวน 
240 คน  

30,200.- กลุ่มงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และข้าราชการ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนน่านทุกคน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนา(วันเข้าพรรษ) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ศึกษาวิถีชุมชนตามรอย
บรรพชนคนรุ่นเก่าเพ่ือฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมคนเมืองน่าน 

3.โครงการพัฒนาศูนย์น่าน
ศึกษาให้เป็นพื้นที่การ
เรียนรู้เสริมสร้างความสุข
และความเข้มแข็งของ
ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 
2564  

1.เพ่ือยกระดับการบริหารศูนย์น่าน
ศึกษาหออัตลักษณ์นครน่าน 
2. เพ่ือศึกษาและจัดการองค์ความรู้
พ้ืนถิ่นน่าน และล้านนาตะวันออกใน
มิติต่างๆ สู่การเรียนรู้ของชุมชน ภาคี
เครือข่าย 
3. เพ่ือสร้างพ้ืนที่เรียนรู้เสริมสร้าง
ความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยใช้องค์ความรู้พ้ืนถิ่นน่านและ
ล้านนาตะวันออกในมิติต่างๆ 
4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้
และการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้เสริมสร้าง
ความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

- ผู้ที่สนใจ นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
- ผู้เข้ารับบริการ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
500 คน 
- ชุดองค์ความรู้พ้ืน
ถิ่นน่านจ านวน 3 
ชุดองค์ความรู้ 
- ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1,000,000.- ศูนย์น่านศึกษา 
หออัตลักษณ์นคร
น่าน 

4.โครงการการศึกษาอัต
ลักษณ์เรือแข่งจังหวัดน่าน

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการตัวเรือแข่ง
เมืองน่านรูปแบบเชิงช่างขุดเรือในตัว

- ผู้ที่สนใจ นักวิจัย 
หน่วยงานต่างๆ 
นักเรียน นักศึกษา 

500,000.- ศูนย์น่านศึกษา 
หออัตลักษณ์นคร
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ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์พิ้น
ถิน่น่าน 

เรือแข่งมิติด้านหัตถศิลป์จากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ เป็นแนวทางในการต่อยอด 
ต้นทุนของชุมชน รักษา อนุรักษ์ 
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน 
3. เพ่ือศึกษา Pilot project ตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน : 
การจัดการ การอนุรักษ์ และการ
สร้างเครือข่ายในมิติทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นน่านศึกษา 

บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนน่าน 
1. ได้ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งภมูิ
ปัญญาการสร้างเรือ
ประเพณีเรือแข่งของ
จังหวัดน่าน 
2. ได้ความรูเ้กี่ยวกับ
องค์ความรู้ในการ
สร้างและรูปแบบของ
เรือแข่งในลักษณะที่
เป็น ความรู้ในเชิง
บูรณาการหลากหลาย
สาขาวิชา  
3.ได้ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบเชิงช่าง เรือ
แข่งอัตลักษณ์น่าน 
และเกี่ยวข้องกับ
บริบททาง วัฒนธรรม
สายน้ าของจังหวัด
น่าน 

น่าน 
*รับงบสนับสนุน
จาก อพท.6 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและ
จ านวน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการการพัฒนาคุณ
ภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 
เพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอบ้านหนองห้า 

เพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้าน
หนองห้า ภายใต้โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สตรีทอผ้าพื้นเมือง
บ้านหนองห้า ต.บัว
ใหญ่ อ.นาน้อย จ.
น่าน 90 คน 

94,800.- นางโชติกา ณ 
หนองคาย หัวหน้า
โครงการฯ 

6.โครงการจัดท าหลักสูตร
มรดกวัฒนธรรมงาน
หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน เพ่ือ
ขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การ
เป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของ UNESCO 

1. เพื่อให้จังหวัดน่าน มีงานศึกษาวิจัยเชิง
วิชาการเพื่อใช้อ้างอิงเรื่องมรดกวัฒนธรรม
งานหัตถกรรมพื้นท่ีถิ่นน่าน 
2. เพื่อให้จังหวัดน่าน มีหลักสตูร/ชุดวิชา 
การเรยีนรู้ด้านงานหตัถกรรมพื้นถิน่จังหวัด
น่านท่ีสนับสนุนวัฒนธรรมและความ
สร้างสรรค์ ท่ีได้จากการน างานวิจยั
ศึกษาวิจัยเชิงวิชาการมาออกแบบ 
3. เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านงานหตัถกรรมพื้นถ่ิน

เยาวชน / 
สถานศึกษา / 
สถาบันการศึกษา / 
หน่วยงานในเขต
พ้ืนที่เมืองเก่าน่าน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

300,000.- ศูนย์น่านศึกษา 
หออัตลักษณ์นคร
น่าน 
ส านักวิชาการ 
*รับงบสนับสนุน
จาก อพท.6 
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จังหวัดน่าน ผ่านกิจกรรมเผยแพรห่ลักสตูร
ท้องถิ่น 
4. เพื่อให้จังหวัดน่าน สามารถยกระดับ
งานหัตถกรรมพื้นถ่ินสู่อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ จากการที่เยาวชนใน
สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไปทีผ่่านการ
กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น น า
องค์ความรู้ไปต่อยอดงานหัตถกรรมพ้ืนถ่ิน
น่านเชิงสร้างสรรค ์

งบประมาณสถาบันวิทยาลัยชุมชนจ านวน  
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกจ านวน  

รวมงบประมาณด าเนินการ 

1,125,000.- 
800,000.- 
1,925,000.-  
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แผนโครงการด าเนินตามแผนงานท านุบ ารุงศิลวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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ผังโครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้างานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
นายวชัชิระ หวัน่ท๊อก 

ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ระบบการควบคมุภายใน 

งานอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
นายวชัชิระ หวัน่ท๊อก 
และข้าราชการครูทกุคน 

งานท านบุ ารุงศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

นางสาวโชตกิา ณ หนองคาย 
และข้าราชการครูทกุคน 

 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ 
นายยทุธภมูิ สปุระการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Process Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทางของงานท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม 

แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบของงานแตล่ะกิจกรรม 

ด าเนินการตามระบบ 

งานประเพณีศิลปวฒันธรรม งานอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

a b 

สรุปผลการด าเนินงาน 

สรุปรายงานการปฏิบตัิงาน 
ประจ าปี 

รองผู้อ านวยการฯ 
หวัหน้างานท านบุ ารุงฯ 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลยั
ชมุชนน่าน 

หวัหน้างานท านบุ ารุงฯ 
คณะกรรมการงานท านฯุ 

หวัหน้างานท านบุ ารุงฯ 
คณะกรรมการงานท านฯุ 

 

หวัหน้างานท านบุ ารุงฯ 
คณะกรรมการงานท านฯุ 

 

หวัหน้างานท านบุ ารุงฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมของงาน 
ประเพณีวฒันธรรม 

กิจกรรมท่ี
งานประเพณี
วฒันธรรม
รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 
กิจการ 
นกัศกึษา 
รับผิดชอบ 

จดัท าแผน 
โครงการ 

จดัท าแผน 
โครงการ 

ด าเนินการ ด าเนินการ 

ประเมินผล ประเมินผล 

C 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด (อธิบายแต่ละขั้น) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เกณฑ์ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. รวบรวมกิจกรรมที่งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  (งานประเพณีวัฒนธรรม) 
พึงมีเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนน่านได้ปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณี
วัฒนธรรม มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.๑  งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ วันมาฆบูชา วัน
สงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู  
วันอาสาฬหบูชา  วันลอยกระทง  วันปีใหม่ 
และงานทอดกฐิน 
  ๑.๒  งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
ประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่  วันสถาปนา
วิทยาลัยชุมชนน่าน 

๑.ร้อยละของโครงการหรือมี
กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์  
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จ านวนนักศึกษาเท่ากับหรือ
มากกว่า   
๒. มีการบูรณาการงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการวิจัยและ
พันธกิจด้านอ่ืนอย่างน้อย  ๑  
โครงการ 
๓. มีการน าศิลปะและ
วัฒนธรรมหรือ 
ภูมิปัญญาไทยออกเผยแพร่ใน
ระดับต่างๆ  อย่างน้อย  ๑ 
โครงการ 

 ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานกิจกรรมของงานประเพณี
วฒันธรรม 

กิจกรรมท่ี 
งานประเพณี 
วฒันธรรม 
รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่
งานกิจกรรม 
นกัศกึษา 

รับผิดชอบ 

การออกแบบกระบวนการมาตรฐานของงานประเพณศิีลปวฒันธรรม 
การออกแบบกระบวนการมาตรฐานของงานประเพณีศิลปวฒันธรรม 
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การออกแบบกระบวนการมาตรฐานของงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด (อธิบายแต่ละขั้น) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เกณฑ์ รหัสแบบฟอร์ม ความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

  

๔. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและ
มูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์  
พัฒนาและสร้างเสริม 
เอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่องบด าเนินการ
เทา่กับหรือมากกว่า  ๑ 
๕. ร้อยละ  ๑๐๐ ของ
โครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ์  
พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณา
การกับงานพัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 
ประสงค์ 
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การออกแบบกระบวนการมาตรฐานของงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด (อธิบายแต่ละขั้น) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เกณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

จัดท าแผน 
โครงการ 

จัดท าแผน 
โครงการ 

๒.ด าเนินการจัดท าแผนโครงการ/
กิจกรรมและเสนอชื่อคณะ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 -ค าสั่งแต่งตั้ง  

 
   ด าเนินการ 

 
   ด าเนินการ 

๓.ด าเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ ตาม
คณะผู้รับผิดชอบได้มีข้อตกในการ
ท าโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ 

   

 
 

 ๔.ด าเนินการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมโดยผู้ปฏิบัติกิจกรรมและ 
ผู้มาร่วมงานและส่งผลการประเมิน
ไปยังงานสารสนเทศของงานท านุ 

 -  แบบประเมินผลโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

  หมายเหตุ  งานข้อ ๑.๑ บุคลากร
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จะต้องร่วมกิจกรรมด้วย 

   

C 

ประเมินผล ประเมินผล 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 
 
 
 

รวบรวมหัวข้อเรื่องท่ีจัดอบรม 
 
 
 
 

จัดท าแผน /โครงการ 
 
 
 
 

ด าเนินการสอน/อบรม 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

 
 

      C                                                                      C 
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การออกแบบกระบวนการมาตรฐานของงานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด (อธิบายแต่ละขั้น) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เกณฑ์ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 
รวบรวมหัวข้อเรื่อง 
ที่จัดท าการอบรม 

 

๑.  รวบรวมหัวข้อเรื่องท่ีต้องการอบรม
ปลูกฝังเกี่ยวกับการเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึง
ปรารถนาในระบบวิถีชีวิตไทยที่ดีงาม 
แบ่งเป็นรายชั้นปี 

๑.ร้อยละของโครงการหรือมีกิจกรรมในการ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษาเท่ากับหรือ
มากกว่า  ๒ 
๒.มีการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัยและพันธกิจด้าน
อ่ืนอย่างน้อย  ๑  โครงการ 
๓.มีการน าศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ไทยออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างน้อย  ๑ 
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพการพัฒนาด้าน
ท านุบ ารุง  

  
จัดท าแผนโครงการ 

                 
ด าเนินการ 

 
                 

๒.  ด าเนินการจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม
และเสนอชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อขอ
อนุมัติ 
๓.  ด าเนินโครงการตามแผน 

โครงการ  
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การออกแบบกระบวนการมาตรฐานของงานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด (อธิบายแต่ละขั้น) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เกณฑ์ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 
ประเมินผลโครงการ 

 
 

 
 

๔.  ประเมินผลโครงการ ติดตามโดยผู้
รับเข้าการอบรม และผู้รับผิดชอบโครงการ
และติดตามผลระยะยาว 

๔.ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการ
อนุรักษ์  พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการเท่ากับ
หรือมากกว่า  ๑ 
๕.ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการหรือกิจกรรม
อนุรักษ์  พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับงานพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 

แบบประเมิน 
ผลโครงการ 

 c 
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ขั้นตอนการด าเนินงานของการจัดการงานสารสนเทศ 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกระบวนกำรจดัท ำ
สำรสนเทศของงำนท ำนุฯ 

รับข้อมลูการด าเนินงาน 

จดัท าสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหาร 

จดัการ 

พิจารณาสารสนเทศ 

สรุปรายงาน 
การด าเนินงาน 
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รูปแบบกิจกรรรม กรอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

กลุ่มวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้( Intangible Cultural Heritage) 
๑. เรื่องราวข้อมูลความรูด้้านขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมที่เปน็มุขปาฐะและการแสดงออกในด้านต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมด้านภาษา ในฐานะที่เป็นสื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับ 

ต้องไม่ได้(ถอดบทเรยีนอาณาจักรหลักค า/การเรียนรูภ้าษาตั๋วเมือง/ต านานเรื่องเล่าพื้นถิ่น/ 
๒. ศิลปะการแสดง (Performing arts) หมายรวมถึง ดนตรี การแสดงละครและนาฏศิลป์ การเต้นร า ร่ายร า และการแสดงออกในพธิีกรรม และเพลงร้องพื้นบ้าน ในบางกรณีศิลปะการแสดง อาจจะผนวกรวมกับหรือเป็น

ส่วนหนึ่งของมรดก วัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้สาขาอื่น ๆ(กองบูจา/กองฉบัดชัย/จอย ซอ/ก าคราว/ฟ้อนเจง/ฟ้อนดาบ) 
๓. แนวปฏบิัติทางสังคม ประเพณี และ งานเทศกาลต่าง ๆ(ปี๋ใหม่เมือง/ประเณยีี่เป็ง/สลากจมุปู/เข้าพรรษา/ออกพรษา/ทอดกฐิน/) 
๔. ความรู้และวถิีปฏิบัติเกีย่วกับธรรมชาติ และจักรวาล ในส่วนนี ้หมายถึง องค์ความรู้ ความช านาญ ทกัษะ การ ปฏิบัติ เครื่องหมายแสดงออกที่ชุมชนได้มีการ พัฒนา และท าให้อยู่ถาวรที่มีการปฏิสัมพันธ์กับ ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงออกมาในรูปแบบ ของคุณค่า ความเชื่อ พธิีกรรม พธิีการเยยีวยา รักษาโรค แนวปฏิบัติทางสังคมหรือสถาบัน และ องค์กร ทางสังคม ตัวอย่างของสาขานี ้เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเชิงนิเวศวิทยา องค์
ความรู้ของ ชนพื้นเมือง ชาติพันธุ ์ชีวภาพ ชาติพันธุ ์พฤกษศาสตร์ ระบบการรักษาโรค(สู่ขวัญเรือ/แผนท่ีบ้านศิลปนิพ้ืนถ่ินน่าน/ไทลื้อศึกษา/สถาปตัยกรรมท้องถิ่นน่าน/คือเวียงศึกษา/ต้นกุ่มสักการะ
พระเจ้าน่าน) 

๕. งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ทักษะ และองค์ความรู้ที่ แสดงออกมาจากงานช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรม และสิ่งประดษิฐ์ของบรรพชน ซ่ึงเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นในการสืบทอดองค์ความรู้ของช่าง ฝีมอืสู่คนรุ่นหลัง
ภายในชุมชน ตัวอย่างงานช่าง ฝีมือดั้งเดิม เช่น ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่อง จักสาน(รูปแบบงานช่างศิลปกรรมเรือแข่งเมืองน่าน/ฝีมือเชิงช่างงานผ้าย้อมสีจากธรรมชาต/ิ) 

กลุ่มวัฒนธรรมที่จับต้องได้(tangible Cultural Heritage) 
1. โบราณวัตถุ (โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถ่ินน่าน) 
2. โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี (โครงการศึกษาโบราณสถานแหล่งโบราณคดี 1 เรื่อง) 
3. ทัศนศิลป์(จิตรกรรมนา่น/ประตมิากรรมน่าน/สถาปัตยกรรมน่าน/ศิลปะร่วมสมัยน่าน) 
4. ประยุกต์ศิลป์ (งานออกแบบประยุกต์ของที่ระลึกจากอัตลักษณ์เรือแขง่/ของใช้ต่างๆ/ผลผลติของชุมชนที่ยึดโยงการออกแบบใช้งานโดยภมูิปัญญาชุมชน) 
5. หัตถศิลป์(เรือแข่งอัตลักษณ์น่าน/ผ้ายอ้มสีธรรมชาติ) 

 
 


