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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน โครงการ/กจิกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หนว่ยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

รหสัโครงการ  1-501-12 

 
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุลัวะ : สร้อยลูกปัด 

2. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
 3. สถานที่ด าเนินงาน  มทร.ล้านนา เชียงใหม่   
 4. ก าหนดการจดัโครงการ 30 สิงหาคม 2564 
5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค ์ ผลลพัธ์ของวตัถปุระสงค ์ บรรล(ุ√)/ไม่
บรรล(ุ×) 

1.เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมลัวะ ผ่าน
เครื่องประดับประเภทลูกปัด 

ความรู้เร่องพรรณไม้วัฒนธรรมในพ้ืนที่ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 

√ 

2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะการสร้าง
เครื่องประดับอย่างง่ายได้ 

การเผยแพร่ความรู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากข้ึน 

√ 

6.  กลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา     จ านวน 20  คน 

 คณะท ำงำน    จ ำนวน 6 คน 
7. ตัวชีว้ัดของโครงการ 
 

ตัวชีว้ัด หน่วยนบั แผน ผล 
1.เชิงปริมาณ ได้กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมลัวะ 

ผ่านเครื่องประดับประเภทลูกปัด 
กิจกรรม 1 1 

2.เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถใน
การปฏิบัติได้  (เฉพาะภาคปฏิบัติ) 

ร้อยละ 80 100 

3.เชิงเวลา ด าเนินตามเป้าหมายตามก าหนดเวลา ร้อยละ 80 80 
4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  บาท 13,510.- 13,510 

 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เสนอขออนมุตั ิ
 (บาท) 

เบกิจา่ยจรงิ เหลอืจา่ย 
บาท รอ้ยละ บาท รอ้ยละ 

13,510 13,510 100 0 0 

 
9. ผลผลติทีไ่ดร้บั(Output)(ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ/กจิกรรม) 

9.1. กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมลัวะ ผ่านเครื่องประดับประเภทลูกปัด 1 กิจกรรม 
9.2 เกิดกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องพ้ืนฐานวัฒนธรรมชาติพันธ์ุลัวะ 
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10. ผลลพัธท์ีไ่ดร้บั (Outcome) (ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากผลผลติของโครงการ/กจิกรรม) 
10.1  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ มีความรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมลัวะ และเวียงเจ็ดลิน 
10.2  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะการประดิษฐ์เครื่องประดับอย่างง่ายได้ 

 
 11. ผลกระทบทีไ่ดร้บั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากผลลพัธ์ของโครงการ/กจิกรรม) 

- สามารถน าผลที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาต่อไปได้ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 
- สร้างการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมได้ 

  
12. สรปุอภปิรายผล ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสงัเขป) 

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น ำโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้วัฒนธรรมชำติพันธุ์ลัวะ : สร้อยลูกปัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้วัฒนธรรมลัวะผ่ำนประดับ
ประเภทลูกปัด และผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีทักษะกำรสร้ำงเคร่ืองประดับอย่ำงง่ำยได้ 

กิจกรรมในคร้ังน้ีด ำเนินกำรรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Microsoft Teams และถ่ำยทอดสดผ่ำน Facebook Fanpage ของ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ได้รับเกียรติจำก รองศำสตรำจำรย์สมชำติ หำญวงษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ กล่ำวเปิด
โครงกำรฯ วิทยำกรผู ้บรรยำยให้ควำมรู ้และถ่ำยทอดเทคนิคกำรร้อยลูกปัดอย่ำงง่ำย โดยอำจำรย์สุพจน์  ใหม่กันทะ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสิ่งทอและเคร่ืองประดับ และนำยศักด์ินรินทร์  ชำวง้ิว นักวิชำกำรศึกษำ 

ถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง Face Book Live ที่ https://fb.watch/8OGEnRCYQD/ 
 แต่ก็มีปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ระยะเวลำน่ำจะมีเวลำท่ีพอส ำหรับทั้งบรรยำยให้ควำมรู้และกำรปฏิบัติ 

2. อุปกรณ์มีไม่เพียงพอส ำหรับทุกคนที่สนใจ 

3. ระบบกำรถ่ำยทอดสดยังไม่มีประสิทธิภำพ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้มำกข้ึน 

2. ควรฝึกปฏิบัติกำรที่ง่ำยต่อกำรแจกจ่ำยวัสดุไปยังผู้ปฏิบัติให้ได้มำกท่ีสุด 

3. ใช้ระบบกำรถ่ำยทอดผ่ำนสือ หรือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
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13. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ก ำหนดกำร 

ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุลัวะ : สร้อยลูกปัด 
วันจันทร์ ท่ี 30 สิงหาคม 2564 

ผ่านโปรแกรม MS Teams 
 

08:30 น.   ลงทะเบียน 
08:30 - 08:40  น.  พิธีเปิดโครงกำร โดย ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน  
   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหร.ล้ำนนำ 
08.40 – 09.00 น.  บรรยำยให้ควำมรู้เก่ียวกับชำติพันธ์ุลัวะเบื้องต้น 
   โดย นำยศักด์ินรินทร์ ชำวง้ิว นักวิชำกำรศึกษำ  

ผู้จัดท ำหนังสือ มรดกวัฒนธรรมลัวะแม่แจ่ม 
09:00 - 12:00  น.  เรียนรู้กำรร้อยลูกปัดอย่ำงง่ำย 
   โดย อำจำรย์สุพจน์ ใหม่กันทะ 
   อำจำรย์ประจ ำสำขำเทคโนโลยีสิ่งทอและเคร่ืองประดับ 
12.00 – 12.10 น.  ปิดโครงกำร 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงานข้อมูล 

             (นางสาวรจนา ราชญา ) 
ต าแหน่ง          นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
โทรศัพท์ (มือถือ) 0850381869 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล - 
รายงานข้อมูล ณ วันที่......เดือน..................พ.ศ................ 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน) 
ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
โทรศัพท์ (มือถือ) 0982515932 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล chaipathom@gmail.com 
รายงานข้อมูล ณ วันที่......เดือน...................พ.ศ................. 

 

 

 
 
หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพ้ืนที่ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง 
         






















