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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน โครงการ/กจิกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หนว่ยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

รหสัโครงการ  1-501-03 

 
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม การจัดเก็บความรู้ข้ันตอนการจัดท ารถและขบวนกระทง 2564 

2. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 3. สถานที่ด าเนินงาน  มทร.ล้านนา  
 4. ก าหนดการจดัโครงการ เดือนสิงหาคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 
5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

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

1 เพ่ือด าเนินการจัดเก็บและถอดองค์ความรู้ 
ภายใต้กระบวนการและข้ันตอนการท ารถกระทง
และขบวนกระทง มทร.ล้านนา ประจ าปี 2564 

จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ถอ ดอ ง ค์ ค ว า ม รู้  ภ า ย ใ ต้
กระบวนการและข้ันตอนการท ารถกระทง
และขบวนกระทง มทร.ล้านนา ประจ าปี 
2564 

√ 

2.เพ่ือสร้างผลงานจากการจัดเก็บและถอดองค์
ความรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผลงานจากการจัดเก็บและถอดองค์ความรู้ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

√ 

3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้ที่ได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ √ 

6.  กลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
ศูนย์วัฒนธรรม และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา จ านวน 2 หน่วยงาน 

7. ตัวชีว้ัดของโครงการ 
 

ตัวชีว้ัด หน่วยนบั แผน ผล 
1.เชิงปริมาณ ความรู้ ้ ้ การจัดท ารถกระทงและ

องค์ประกอบในการจัดแสดงนิทรรศการ 
เรื่อง 1 1 

 เอกสารในรูปแบบดิจิทัล  ชุด 1 1 
2.เชิงคุณภาพ เน้ือหาสาระเป็นไปตามสารบัญ

ครบถ้วน 
ร้อยละ 80 80 

3.เชิงเวลา ด าเนินตามเป้าหมายตามก าหนดเวลา ร้อยละ 80 80 
4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  บาท 6,160 6,160 

 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เสนอขออนมุตั ิ
 (บาท) 

เบกิจา่ยจรงิ เหลอืจา่ย 
บาท รอ้ยละ บาท รอ้ยละ 

6,160 6,160 100 0 0 
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9. ผลผลติทีไ่ดร้บั(Output)(ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ/กจิกรรม) 
9.1. ความรู้ ้ ้ การจัดท ารถกระทงและองค์ประกอบในการจัดแสดงนิทรรศการ 1 เรื่อง 

 9.2. เอกสารในรูปแบบดิจิทัล 1 ชุด 
 
10. ผลลพัธท์ีไ่ดร้บั (Outcome) (ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากผลผลติของโครงการ/กจิกรรม) 

10.1 องค์ความรู้ที่ได้ เป็นองค์ความรู้ภายใต้กระบวนการและข้ันตอนการท ารถกระทงและขบวนกระทง มทร.ล้านนา 
ประจ าปี 2564 
 10.2 ผลงานในรูปแบบดิจิทัล ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท ารถกระทงหรือชบวนกระทงในปีต่อไป เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการศึกษา ออกแบบ และการจัดท า และเป็นความรู้ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้
ต่อไปในอนาคตได้ 
 10.3 เป็นการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปสู่วงกว้าง 
  
11. ผลกระทบทีไ่ดร้บั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากผลลพัธ์ของโครงการ/กจิกรรม) 

เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ และสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่กับตัวบุคคล ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
เอกสารเพ่ือคงรักษาความรู้น้ันเอาไว้ และสามารถ่ายทอดต่อไป โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น
แหล่งที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จะได้น าความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่อไปในอนาคต
ได้ 

  
12. สรปุอภปิรายผล ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสงัเขป) 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการจัดท ารถกระทง ในปีน้ี มาในธีม
ของเร่ีองราวเวียงเจ็ดลิน และชาติพันธ์ุลัวะ ในการน้ีได ส่งรถกระทงเข าร่วมประกวดในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2564 น้ี ใน
เร่ือง “เจ็ดลินธารา ลวะระมิงค์เมือง” ซึ่งได ร่วมกับทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใน
การบูรณาการร่วมกัน  

ทั้งน้ีทางสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได ท าการบันทึกและรวมรวมข อมูลและจัดเก็บ ถ่ายท าออกมาเป็นความรู  
เพ่ือใช ศึกษา และใช ในการเผยแพร่ต่อไป 
 แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังต่อไปนั้ี 

1. ระยะเวลาอาจจะไม่ส าเร็จทันในปีงบประมาณ ซึ่งจะต องขยายออกไปจนถึงวันงานที่เกิดข้ึนในเทศกาลยี่เป็ง 

ข อเสนอแนะ 

1. ควรขยายระยะเวลาในการด าเนินงาน ด วยเป็นกิจกรรมที่ควบระหว่าง 2 ปีงบประมาณ 

 
13. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เรื่องย่อการตกแต่งรถกระทงใหญ่ 
ในงานประเพณีเดือนย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เทศบาลนครเชียงใหม ่
ชื่อหน่วยงานที่ส่งกระทง มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตกแต่งเก่ียวกับเรื่อง "เจ็ดลินธารา ลวะระมิงค์เมือง" 
มีความเป็นมาโดยย่อ ดังน้ี. 

จากสุเทวบรรพต ไปจรดระมิงค์นที ได้มีผู้อยู่อาศัยมาแต่โบราณกาล สืบสานเน่ินนานมาจวบถึงปัจจุบัน มีหลากผู้
หลายพันธ์ุที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาแห่งดอยสุเทพ ในโขงเขตอ้อมกอด แห่งแม่ระมิงค์ขาวลวะได้อาศัยอยู่กิน จนสร้างบ้านแปลงเมือง 
จากสายน้ าท้ังเจ็ดบริเวณเชิงดอยสุเทพ ไหลรินสู่นพบุรี 

สัตตธาราท่ีไหลริน ก่อเกิดเวียงเจ็ดลินที่สัปปายะ เหล่านระลวะชนได้ลงหลักปักฐานสร้างสรรค์อารยะธรรมอันควรคู่ 
สืบต่อหนุนเน่ืองสู่นพบุรีศรีนครพิงค์ อันอุดมย่ิงด้วยเงินค าก าแก้วเลิศแล้วด้วยความสุข 
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มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลล้านนา หยิบยกน ามาแห่งเรื่องราวของเวียงโบราณ ณ สถานที่ต้ัง "เจ็ดลินนคระ ลวะ
ระมิงค์เมือง " ด้วยตัวแทนแห่งเจ็ดสายน้ า ก่อเกิดกล้ าเป็นปทุมชาติ อันเป็นตัวแทนแห่งปัญญาองอาจค่าควรเมือง วงแวดล้อม
ด้วยก าแพงเวียง เคียงคู่ดูน้ าด้วยรูปพรรณสัณฐานอันกลมมน ต้นธารแห่งความสมบูรณ์มั่งมูนพูนผลในนพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่ 

ด้วยสายใยที่ถักทอสาน สืบเน่ืองจากสายธารสู่ความสุขเลิศล้ า เป็นเกลียวเชือกฟันที่มั่นคงเชื่อมโยงสู่ความเป็นที่สุด
แห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม "เจ็ดลินธารา ลวะระมิงค์เมือง"  
 

 
 
 - 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงานข้อมูล 
             (นายศักด์ินรินทร์ ชาวงิ้ว ) 
ต าแหน่ง          นักวิชาการศึกษา 
โทรศัพท์ (มือถือ) 0845049247 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล saknarin@rmutl.ac.th 
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 
         














