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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยงาน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สาขาสถาปัตยกรรม 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

. 
รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

โครงการบูรณาการองคค์วามรู้ เพ่ือสร้างฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายใน ในวิชา
สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิ่น และวิชาออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น 

2. หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สาขาสถาปัตยกรรม  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

3. สถานที่ด าเนินงาน 
วัดในเขตพ้ืนที ่อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ก าหนดการจัดโครงการ 
เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2564 
 

5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ บรรลุ(√)/ไม่
บรรลุ(×) 

1.เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ในห้องเรียนไปสู่
การสร้างฐานข้อมูลการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายใน และการสร้างโมเดล 3 
มิต ิ

ไดบู้รณาการองค์ความรู้ในห้องเรียนไปสู่
การสร้างฐานข้อมูลการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายใน และการสร้าง
โมเดล 3 มิติ 

√ 

2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
งานวิจัย การบริการบัณฑิตไปสู่การค้นคว้า 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม
ภายในและการก่อสร้างโมเดล 3 มิติ 

ไดส้่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
งานวิจัย การบริการบัณฑิตไปสู่การ
ค้นคว้า 

√ 

3.เพ่ือสร้างฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมในงานสถาปัตย์และเครื่องใช้
ประกอบพิธีกรรม 

ไดฐ้านข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมในงานสถาปัตย์และ
เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรม 

√ 

4.เพ่ือสร้างแบบจ าลองสามมิติทาง
สถาปัตยกรรมภายใน 

ไดแ้บบจ าลองสามมิติทางสถาปัตยกรรม
ภายใน 

√ 
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6.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
1) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คนต่อครั้ง 
2) อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  4 คนต่อครั้ง 
3) วิทยากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ านวน  1 คนต่อครั้ง 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 
1.เชิงปริมาณ 1)อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ  

จ านวน 4 คน นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการ ศิษย์เก่า และวิทยากร/นัก
ออกแบบ  

จ านวน 
30 คน 

จ านวน 
30คน 

จ านวน 
30คน 

2.เชิงคุณภาพ 1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านฐานข้อมูลและโมเดล
สามมิติเพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมภายในวัด   

>3.51 
คะแนน 

>3.51
คะแนน 

>3.78
คะแนน 

3.เชิงเวลา ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ระยะเวลา 
5 วัน 

ระยะเวลา 
5 วัน 

ระยะเวลา 
5วัน 

4.เชิงค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

จ านวนเงิน 
30,000 

บาท 

จ านวนเงิน 
30,000 

บาท 

จ านวนเงิน 
30,000 

บาท 
 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

เสนอขออนุมัติ 
 (บาท) 

เบิกจ่ายจริง เหลือจ่าย 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

จ านวนเงิน 30,000 
บาท 

30,000 บาท 100% - - 

 
9. ผลผลิตที่ได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 

ได้ฐานข้อมูลและแบบรูปรายการขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมภายในและเครื่องมือใช้ประกอบ
พิธีกรรม ของวัดในพ้ืนที่อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพทางศิลปพ้ืนถิ่นเก่าแก่ ที่ก าลังเสื่อมสภาพ
สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อการบูรณะและจัดสร้างใหม่ในอนาคต 
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10. ผลลัพธ์ทีไ่ด้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
1.  นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ การคิด และการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับสังคมในการเก็บ

ข้อมูล การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน และเครื่องมือใช้ประกอบพิธีกรรม และการสร้างโมเดล 3 มิติ  
   2.  นักศึกษาได้ประสบการณ์องค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน
จริง 
   3.  มีฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายใน และเครื่องมือใช้ประกอบพิธีกรรม ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอหางดง 

11. ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
มีฐานข้อมูลและแบบรูปรายการที่สามารถสร้างแบบจ าลองสามมิติทางสถาปัตยกรรมภายใน และ

เครื่องมือใช้ประกอบพิธีกรรม ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหางดง เก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือการบูรณะและจัดสร้างใหม่ใน
อนาคต 

  
12. สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป) 

เนื่องด้วยช่วงเวลาที่วางแผนกิจกรรมยังไม่เกิดภาวะการระบาดของโรค covid-19 ท าให้สามารถลง
พ้ืนที่พ้ืนฐานในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้แต่ช่วงกลางของงานกิจกรรม ที่จะต้องท าการสร้างแบบจ าลองเกิด
ภาวะการระบาดของโรคโควิต  หัวข้อ ของโมเดล ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ 
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13. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน รูปภาพการด าเนนิกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
  
 
 

ลงช่ือ....ธนิตพงศ์  พุทธวงศ์..........ผู้รายงานข้อมลู 
        (นายธนิตพงศ์  พุทธวงศ์) 
ต าแหน่ง......อาจารย์....................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) 085 0396256 
โทรศัพทภ์ายใน.................-............................ 
อีเมล   luy-2729@hotmail.com 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 29  เดือน เมษายน พ.ศ.2564 

ลงช่ือ......ผศ.ดร.พีระ  จนู้อยสุวรรณ........ผู้ตรวจสอบข้อมลู 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จนู้อยสุวรรณ) 
ต าแหน่ง       คณบดี 
โทรศัพท์ (มือถือ) 062 3082581 
โทรศัพท์ภายใน.......................-.................................... 
อีเมล      pee_ju@hotmail.com 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 4 เดือน ตลุาคม พ.ศ.2564 

 
หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
   ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นท่ี ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง 
         

   

   

   


