




























































ภาคอีสาน

พฒันาพืน้ท่ี
ต่อยอดพืน้ทีเ่ดมิใหม้ศีกัยภาพมากขึน้ และ
เพิม่กลุ่มเป้าหมายใหม้ผีูส้งูอายุเขา้รว่ม
กจิกรรมมากขึน้

อีสานสไตล ์
ยกระดบัความเป็นภาพรวมในการท างานของ
ภาคอสีานมากขึน้ อสีานสไตล ์จากการทีเ่หน็
การท างานของภาคเหนือทีเ่หน็จติวญิญาณ
ของลา้นนา ทีม่อีตัลกัษณ์

กระบวนการ
รว่มสรา้งกระบวนการใหเ้ขม้แขง็มากขึน้ 

นวตักรรม
สรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้

การเผยแพร่
การเผยแพรส่ือ่ภายนอกเพือ่ใหเ้กดิการรบัรูใ้นวง
กวา้ง เพือ่บอกเล่าเรือ่งราวระหวา่งทาง เชน่การ
สรา้งเพจ Facebook ของแต่ละชุมชน

ส่ิงท่ีควรเพ่ิมเติมและการต่อยอดรายภาค

พฒันาแกนน าเดก็
เดก็ เยาวชนออกมามบีทบาท spark ผูใ้หญ่







ผลลัพธ์ ต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ต้องบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง

❑ เพื่อสร้างเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่
❑ เพื่อสร้างนักสื่อสารสขุภาวะในพื้นที่
❑ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านทักษะ
❑ เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านการสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจจากคุณค่าทางวัฒนธรรม

ถ้าวัตถุประสงค์ชัด ผลลัพธ์ก็ชัด

เกิด เครือข่าย
เกิด นักส่ือสารสุขภาวะ 
ผู้น ามีทักษะการเป็นผู้น า                                        
เกิด สื่อสร้างสรรค์   



วัตถุประสงค์ ต้องบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง
แต่คนส่วนใหญ่มักเขียนเป็นกิจกรรม/กระบวนการ

❑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู.้..

❑ เพื่อสืบค้นข้อมูล / รวบรวมข้อมูลน าไปจดัพิมพ์เป็น
หนังสือ...

❑ เพื่อสืบสานโดยการจัดอบรม เสวนาและขยายผล
องค์ความรู้ไปยังสถานศึกษาโดยการจัดท าหลกัสูตร
ท้องถิ่นเรื่อง...

ถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชดั ผลลัพธ์ก็ไม่ชัด

ไม่ชัดเจนว่าจะพัฒนาอะไร :
หลักสูตร นิทรรศการ สื่อ วิทยากร
การสืบค้นข้อมูล เป็น กิจกรรม

การสืบสาน อบรม เสวนา เป็น
กิจกรรม                               
ตกลงว่าต้องการใหเ้กิดอะไร ?



วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
: เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
เพื่อผลิตนิทรรศการ สื่อวัสดุ เช่น หุ่นกระติบข้าว
เพื่อพัฒนามัคคุเทศก์น้อย/ นักฟ้อน / นักแสดง/ หมอล า ฯลฯ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบค้นภูมิปัญญา/ รวบรวมข้อมูล / สังเคราะห์องค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

วัตถุประสงค์ : ผลิตนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม/ พัฒนานักรบ PM 2.5
ผลิตผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา



วัตถุประสงค์

ผลิตสื่อสรา้งสรรค์

ความเชื่อมโยงระหว่าง วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และเครื่องมือ 

กิจกรรม

1 จัดค่ายอบรม

2 ศึกษาดูงาน

ผลลัพธ์

เกิดผลงานสื่อ

ตัวชี้วัด

1 ผลงานสื่อที่เผยแพร่ 
... ชิ้น

2 Feedback จาก
ผู้รับสาร

เครื่องมือ/วิธีการ

เก็บผลงาน/ ลิงก์/  
รูปถ่าย

พัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์น้อย
ด้านภาษาอังกฤษ

1 จัดค่ายอบรมให้
ความรู้
2 ฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง

มัคคุเทศกใ์ช้
ภาษาอังกฤษได้

ผลงานของ
มัคคุเทศก์ จ านวน 
.... ครั้ง

เก็บผลงาน/ รูปถ่าย
สัมภาษณ์ครู
ผู้ประเมินทดสอบ
ด้วยตนเอง



“เมือง” ชุมชนในย่านใดย่านหนึ่งของเมืองใหญ่                                             
ชุมชนในระดับต าบล  (อบต. เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) 

ชุมชนในระดับจังหวัด

“สื่อดี” 
บุคคล อาคารบ้านเรือน แหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ

“พืน้ท่ีดี” 
พืน้ทีท่างกายภาพ
พืน้ทีท่างความคดิ

สุขภาวะดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนมีความสุข 

“ภมิูดี”   
ภมูปัิญญา
ภมูธิรรม

ภมูติา้นทาน 

“นักส่ือสาร           
สขุภาวะ”
ทกัษะผลติ/ เทา่ทนัสือ่

ทกัษะสรา้งความรว่มมอื ผูน้ า
ทกัษะสะทอ้นคดิ



ปลกุ

จุดประกายความฝัน
ความคดิสรา้งสรรค์
แรงบนัดาลใจ
อนัเกดิจากสายตาทีม่องเหน็  
โอกาส  ความเป็นไปไดใ้หม่
พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงและสรา้งสรรค์

ใจ

หวัใจของผูค้นทีจ่ะ
รว่มคน้หาคุณคา่
ความหมายดัง้เดมิ
และพรอ้มทีจ่ะ
ถ่ายทอดน าเสนอ
ในบรบิททีร่ว่มสมยั 
จากอดตี สูปั่จจุบนั 
และอนาคต

เมือง

ชุมชนแหง่การอยูร่ว่มกนั
รว่มปรบัปรงุ พฒันาใหเ้กดิพืน้ทีส่รา้งสรรค์
สขุภาวะดี
ครอบครวัอบอุ่น 
ชุมชนเขม้แขง็
ทุกคนมคีวามสขุ



Spark U & Me
Spark U Heart
Spark U Space
Spark U Spirit

กาย

ใจ

สังคม

จิตวิญญาณ

เข้าใจความแตกต่าง หลากหลาย เคารพ เห็นคุณค่า

เปิดกว้าง เชื่อมโยง แบ่งปัน พร้อมขับเคลื่อนอย่างเป็นเจ้าของ

พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ความสุข พื้นที่เสมอภาค เสริมพลัง

ตื่นรู้ ตระหนัก ความเป็นพลเมือง 

ตอบโจทย์ “สุขภาวะ”



จดุคลิก

spark

จดุคิด จดุตดั

จดุรว่มพัฒนาพลเมือง

3 ดี 
เยาวชน + สื่อ/กิจกรรม + ชุมชน

ความสุข ความหวังของคน ชุมชนทั้งเมือง

กลุ่ม เครือข่าย
แนวราบหลากหลาย

นวัตกรรม เครื่องมือ 
กระบวนการ ความรู้



การท างานเพื่อยกระดับ เพ่ือผลักดันและยกระดับให้เป็นประเด็นเมืองสู่ความยั่งยืน โดยเน้นให้เกิดการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมสร้าง ภายใต้แนวความคิด “บ ว ร Model”
ใน 5 พื้นที่ และ 1 เมืองสร้างสรรค์ ภายใต้แนวความคิด “ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5 +1   การสานพลังใน 3 
พื้นที่ ของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าพระ ชุมชนศรีฐาน เทศบาลต าบลสาวะถี เพ่ือยกระดับการ
ท างาน เพื่อให้เกิดขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ และ การยกระดับการท างานใน 2 จังหวัด คือ เทศบาลอ าเภอปทุมรัตต์
เทศบาลเมืองเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ อ าเภอวังสะพุง อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่มีการขยายผลการ
ท างาน เพื่อการพัฒนาและยกระดับการท างานภายใต้ประเด็นเมืองและวิกฤตการณ์ใกล้ตัว

ทิศทางการท างาน 



ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่
สร้างสรรค์
สุขภาวะ

ความมั่นคง
ทางอาหาร

ประเด็นการท างาน





แนวคิดการออกแบบโครงการปฏิบัติการสือ่และพื้นที่สร้างสรรค ์“ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5 +1

• โครงการอีสานม่วนสุข เป็นการท างานที่มีฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เป็นกระบวนการและ

เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าข่าวเจ้าของ และเกิดมุ่งสู่ความยั่งยืน

• ความร่วมมือแบบเป็นเจ้าภาพ การตัดสินใจร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความร่วมมือกัน เสมือนเป็นเครือข่ายญาติ                     

“วิสาสปรมาญาติ”

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน ผ่านการยกระดับการท างานของภาคีเครือข่าย 

• การท างานมุ่งเน้นกระบวนการ ภายใต้ 4 แนวคิดคือ รื้อฟื้น รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา อาทิ การรื้อฟื้นวิถีเกษตร

ปลอดภัย, การส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน การสร้างพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดแหล่ง

เรียนรู้ชุมชน



ชุมชนศรีฐาน

จ.ขอนแก่น

เทศบาลต าบล
ท่าพระ

จ.ขอนแก่น

อ าเภอปทุมรัตต์
และเมืองเกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

จ. เลย

ชุมชนบ้านสาวะถี

จ.ขอนแก่น 

พื้นที่ด าเนินการ

เทศบาลนคร
ขอนแก่น


