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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน โครงการ/กจิกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หนว่ยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

รหสัโครงการ  1-501-09 

 
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม โครงการคลงัความรู้วัฒนธรรม มทร.ล้านนา : พรรณไม้วัฒนธรรม ใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

2. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
 3. สถานที่ด าเนินงาน  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง ดอยสะเก็ด เจ็ดยอด และเจ็ดลิน) 
 4. ก าหนดการจดัโครงการ เดือน 14 มิถุนายน – 31  กรกฎาคม 2564 
5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

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

1.เพ่ือด าเนินการจัดเก็บความรู้เรื่องพรรณไม้ใน
วัฒนธรรม ในพ้ืนที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ความรู้เร่องพรรณไม้วัฒนธรรมในพ้ืนที่ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 

√ 

2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรณไม้ในวัฒนธรรม 
ในพ้ืนที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล 
ให้กับนักศึกษา  บุคลากร และบคุคลทั่วไป 

การเผยแพร่ความรู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากข้ึน 

√ 

6.  กลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จ านวน 1 หน่วยงาน 

7. ตัวชีว้ัดของโครงการ 
 

ตัวชีว้ัด หน่วยนบั แผน ผล 
1.เชิงปริมาณ ความรู้พรรณไม้วัฒนธรรม ใน มทร.

ล้านนา เชียงใหม่ 
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 4,900 2,400 

 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เสนอขออนมุตั ิ
 (บาท) 

เบกิจา่ยจรงิ เหลอืจา่ย 
บาท รอ้ยละ บาท รอ้ยละ 

4,900 2,400 48.98 2,500 51.02 
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9. ผลผลติทีไ่ดร้บั(Output)(ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ/กจิกรรม) 
9.1. ความรู้ 1 เรื่อง 

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

10.1 ความรู้เรื่องพรรณไม้ในวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
 10.2 การเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรณไม้ในวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ในรูปแบบดิจิทัล ให้กับนักศึกษา 
บุคลากร และบคุคลทั่วไป 
 11. ผลกระทบทีไ่ดร้บั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากผลลพัธ์ของโครงการ/กจิกรรม) 

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

  
12. สรปุอภปิรายผล ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสงัเขป) 

การส ารวจและรวบรวมข้อมูลของพรรณไม้ทางวัฒนธรรม ท่ีมีอยู่ใน มทร.ล้านนา ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไปทางวัฒนธรรมได้ โดยมีข้ันตอนการส ารวจ การสัมภาษณ์ และค้นคว้าข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ในหลายข้ันตอน จนถึง
การกรอกข้อมูล เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไปได้  
 แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ระยะเวลาในแต่ละที่ มีน้อยเกินไป กอปรกับแต่ละพ้ืนที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง และมีต้นไม้นานาชนิด ท าให้คัดเลือก
ชนิดที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเป็นไปได้ช้า 

2. ขาดผู้ให้ข้อมูล ในพืชพ้ืนบ้าน ท้ังช่ือเรียก ข้อบ่งใช้้ในประโยชน์ ต่าง ๆ 

3. ขาดผู้ท างานร่วม เช่นช่างภาพ ซึ่งบุคลากร มีเพียง 1 คนที่ต้องท าหน้าท่ีทุกอย่าง ท าให้การท างานเป็นไปได้ล่าช้า
ยิ่ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมระยะเวลาในการส ารวจในพ้ืนที่ต่อไป 

2. ติดต่อประสานงานผู้รู้ในพ้ินที่ ในการให้ข้อมูล 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทางคณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. เพ่ิมคณะท างานให้มากข้ึน  
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13. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

 
 
 
 
 - 
 

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 
         






































