
แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงาน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หนว่ยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

รหสัแผนงาน  2-572-00, 1-405-01 

 
1. ชื่อแผนงาน  โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
2. ผูร้บัผดิชอบ   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา 
3. ประเภทแผนงาน   (√)   แผนงานใหม่     (…….)   แผนงานต่อเนื่อง 
4. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค ์ ผลลพัธข์องวตัถปุระสงค์ บรรล(ุ√)/ 
ไมบ่รรล(ุ×) 

1. เพือ่ให้นักศึกษาและบุคลากรรบัรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคณุค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 17 โครงการ 29 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
1) โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา 
ในประเพณยีี่เป็งประจ าปี 2563 
ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
ประกวดกระทง มทร.ลา้นนา และกิจกรรม
การแสดงประกอบนิทรรศการกระทง มทร.
ล้านนา [2 กิจกรรม] 
2) โครงการเสวนาวิชาการ "เชียงใหม่นครที่
เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม 
กับ มทร.ล้านนา" [1 กิจกรรม] 
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งดา้น
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้
นอกสถานท่ีกับประเพณีไหว้พระธาตุ
ประจ าปี [2 กิจกรรม] 
4) โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสวนา
วิชาการ และกิจกรรมการประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
[2 กิจกรรม] 
5) โครงการสืบสานประเพณปีีใหมเ่มือง [3 
กิจกรรม] 
6) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา [1 กิจกรรม] 

√ 
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7) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา [2 กิจกรรม] 
8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ชาติพันธ์ุลัวะ สร้อยลูกปดั [2 กิจกรรม] 
9) โครงการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมภายใน ในวิชาสถาปัตยกรรม
ไทยพ้ืนถ่ิน และวิชาออกแบบศิลปะและงาน
ฝีมือท้องถิ่น [1 กิจกรรม] 
10) โครงการสืบสานศิลปะบนตาลปัตร ด้วย
เทคนิคลายค าล้านนา [1 กิจกรรม] 
11) โครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
เพื่อการเรยีนรูสู้่การดูแลสุขภาวะตามวิธี
เศรษฐกิจพอเพียง [1 กิจกรรม] 
12) โครงการถ่ายทอดองค์ความรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญัญาท้องถิ่น ปี 
2564 [1 กิจกรรม] 
13) โครงการสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ปี 
2564 [1 กิจกรรม] 
14) โครงการสืบสานและเผยแพรอ่งค์
ความรู้ประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 [1 กิจกรรม] 
15) โครงการวันวัฒนธรรม [4 กิจกรรม] 
16) โครงการถ่ายทอดองค์ความรูภู้มิปัญญา
ไทยการท าผ้ามัดย้อม [1 กิจกรรม] 
17) โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น [3 กิจกรรม 

2. เพือ่ส่งเสรมินักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
นักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการสืบสานศลิปะบนตาลปัตร ด้วย
เทคนิคลายค าล้านนา  
2. โครงการบูรณาการองค์ความรูเ้พื่อสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมภายใน ในวิชาสถาปัตยกรรม
ไทยพ้ืนถ่ิน และวิชาออกแบบศิลปะและงาน
ฝีมือท้องถิ่น 

√ 
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3. โครงการสร้างความเขม้แข็งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3. เพือ่นักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วมในการส่งเสริมการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพือ่
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาตนเองและสังคม ในไตรมาสที่ 3 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการสืบสานพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อการเรียนรูสู้ก่ารดูแล
สุขภาวะตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง  

√ 

 
5. ความคาดหวงัของส านกังบประมาณทีจ่ะไดจ้ากแผนงาน (เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั ส านกังบประมาณ) 

ตวัชี้วดั แผน ผล 
1. โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  25 โครงการ/

กิจกรรม 
20 โครงการ 32 

กิจกรรม 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  25 โครงการ/

กิจกรรม 
15 โครงการ 24 

กิจกรรม 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ร้อยละ 80 90.53 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 

ปี 

1 ปี 

 
6. ความสอดคลอ้งประเดน็ยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างนักศึกษาและบุคลากรใหม้ีเอกลักษณ ์อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศลิปวัฒนธรรม 

         ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 กลยุทธ์ที ่3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรมภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

        ในการพัฒนาตนเองและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

6.3 ตัวช้ีวัดที ่23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา  
                และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 24 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

      ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 25 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  
      และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามสี่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดที่ 26 ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์ 
         กับตนเองและสังคมโดยนักศกึษามีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดที่ 27 จ านวนชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดที่ 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ 
        ต่อชุมชนและผู้เรยีน 
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7. ผลตวัชีว้ดัของแผนงาน (ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนงาน) 
ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย ผลคา่

เปา้หมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา  

ร้อยละ 90 8.02 

ตัวช้ีวัดที่ 24 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับ
การเรยีนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 25 17 โครงการ 
29 กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 25 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์ความรู ้ 2 3 

ตัวช้ีวัดที่ 26 ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์ กับตนเองและสังคม
โดยนักศึกษามสี่วนร่วม 

ผลงาน 10 10 

ตัวช้ีวัดที่ 27 จ านวนชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนาโดยนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วม 

ชุมชน 6 2 

ตัวช้ีวัดที่ 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ผู้เรยีน 

โครงการ/กิจกรรม 10 2 

 
8. ผลการด าเนนิงานทีไ่ดร้บั 

8.1  ผลผลิตที่ได้ (Output) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม และเกิด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีองค์ความรู้จาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 เรื่อง คือ จากอุจฉุปัพพตา สาธาราระมิงค์นที (ประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปีเกิด), 
ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายใน ในวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น และวิชาออกแบบศิลปะและงานฝีมือ
ท้องถิ่น และศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายค าล้านนา 
 
8.2. ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ สัมผัสถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทอด
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยปีงบประมาณ 2564 จะมุ่งเน้นไปในการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสืบสานประเพณีทีป่ระ
ยุกต็ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือและระบบกลไกการบริหารจัดการ เพื่อด าเนินงานให้อยู่ภายใต้มาตราการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด 19 
 
8.3  ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้มีส่วนร่วม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จากการจัด
กิจกรรมโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

9.  งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 9955,175 บาท 
 ประกอบด้วย  งบประมาณเงินรายได้ : จ านวน 630,260.- บาท (หกแสนสามหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
               งบประมาณเงินแผ่นดิน : จ านวน 364,915.- บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
 



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

10. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
10.1 ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย 

 
ไตรมาส ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

(บาท) 
ความกา้วหนา้แผนงาน 

(ระบุเปน็ %) 

รายได ้ แผน่ดนิ รวม รายได ้ แผน่ดนิ 

ไตรมาสที่ 1  168,424.04 0 168,424.04 26.72 0 

ไตรมาสที่ 2  4,290 1,945 6,235 0.68 0.53 
ไตรมาสที่ 3  10,000 27,850 37,350 1.59 7.63 
ไตรมาสที่ 4  310,650 329,138 639,788 49.29 90.20 

รวม 493,364.04 358,933 213,009.04 78.28 98.36 
 

10.2 ความก้าวหน้าของโครงการ 

รหสัโครงการ ชือ่โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ความ 

กา้วหนา้  
(ระบุเปน็ %) 

ความส าเรจ็
ของโครงการ 

(√,×) 
แผน เบกิจา่ย 

รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ 
1.รหัส 2-572-00-
01 

โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา 
ในประเพณียี่เป็งประจ าปี 2563 

187,120 0 168,424.04 0 100 √ 

2.รหัส 2-572-00-
02, 1-405-01-01 

โครงการจัดเตรียมโครงสร้างและ
องค์ประกอบรถกระทง มทร.ล้านนา เพือ่
สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง พ.ศ.
2564 

100,000 200,000 100,000 200,000 100 
 

√ 

3.รหัส 1-405-01-
02 

โครงการการจัดเก็บความรู้ขั้นตอนการ
จัดท ารถและขบวนกระทง 2564 

0 6,160 0 6,160 100 √ 

4.รหัส 2-572-00-
03, 1-405-01-03 

โครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่
เมือง 

10,000 1,500 10,000 900 100 √ 

5.รหัส 2-572-00-
04, 1-405-01-04 

โครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

4,290 9,995 4,290 7,995 100 √ 

6.รหัส 1-405-01-
05 

โครงการจัดท าวารสารทางศิลปวัฒนธรรม 
“เวียงเจ็ดลิน” ปีที่ 11 

0 0 0 0 100 √ 

7.รหัส 2-572-00-
05, 1-405-01-06 

โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาของแผ่นดิน” 

37,250 1,600 0 1,600 20 × 

8.รหัส 2-572-00-
06 

โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

0 0 0 0 100 √ 

9.รหัส 2-572-00-
07, 1-405-01-07 

โครงการคลังความรู้วัฒนธรรม มทร.
ล้านนา : พรรณไม้วัฒนธรรม ใน มทร.
ล้านนา เชียงใหม ่

3,500 1,400 1,000 1,400 100 √ 

10.รหัส 2-572-
00-08, 1-405-01-
08 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา 

0 0 0 0 100 √ 

11.รหัส 1-405-
01-09 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

0 29,900 0 26,950 100 √ 



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

รหสัโครงการ ชือ่โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ความ 

กา้วหนา้  
(ระบุเปน็ %) 

ความส าเรจ็
ของโครงการ 

(√,×) 
แผน เบกิจา่ย 

รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ 
12.รหัส 2-572-
00-09, 1-405-01-
10 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ลัวะ : สร้อยลูกปัด 

3,900 11,010 3,900 11,010 100 √ 

13.รหัส 1-405-
01-11 

โครงการสืบสานศิลปะบนตาลปัตร ดว้ย
เทคนิคลายค าล้านนา 

0 20,000 0 20,000 100 √ 

14.รหัส 2-572-
00-10, 1-405-01-
12 

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมภายใน ในวิชา
สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น และวิชา
ออกแบบศิลปะและงานฝีมือทอ้งถิ่น 

18,000 12,000 18,000 12,000 100 √ 

15.รหัส 2-572-
00-11, 1-405-01-
13 

โครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ
แสดงล้านนา 

19,600 400 0 0 0 × 

16.รหัส 2-572-
00-12, 1-405-01-
14 

โครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพือ่
การเรียนรู้สู่การดูแลสุขภาวะตามวิธี
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,300 14,700 5,300 14,700 100 √ 

17.รหัส 2-572-
00-13 

โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “พลัง
คนรุ่นใหม่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่” 

24,500 0 0 0 0 × 

18.รหัส 2-572-
00-14 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“รับรู้หัตถกรรมท้องถิ่น โคมล้านนา สร้าง
คุณค่าวิถีล้านนา” 

34,350 0 0 0 0 × 

19.รหัส 2-572-
00-15 

โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

30,000 0 30,000 0 0 √ 

20.รหัส 2-572-
00-16, 1-405-01-
15 

โครงการวันวัฒนธรรม 13,400 26,800 13,400 26,768 100 √ 

21.รหัส 2-572-
00-17, 1-405-01-
16 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ไทยการท าผ้ามัดย้อม 

1,800 8,200 1,800 8,200 100 √ 

22.รหัส 2-572-
00-18 

โครงการสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ป ี
2564 

50,000 0 50,000 0 100 √ 

23.รหัส 2-572-
00-19, 1-405-01-
17 

โครงการสืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้
ประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

31,900 18,100 31,900 18,100 100 √ 

24.รหัส 2-572-
00-20, 1-405-01-
18 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
ปี 2564 

55,350 3,150 55,350 3,150 100 √ 

รวม 630,260 364,915 493,364.04 358,933 84.17  
* ความก้าวหน้าของโครงการ 100 % คือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ระบุความส าเร็จของโครงการด้วย 
** รหัสโครงการอ้างอิงจากข้อมูลระบบ BPS 

 
 



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

11. สรปุผลการด าเนนิงานในภาพรวมทั้งหมด 
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ตามแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

สามารถสรปุผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินโครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา ในประเพณียี่เป็งประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการรถกระทง มทร.ล้านนา ภายใต้
แนวคิด "อานิสงส์ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม"  ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต านานของแม่กาเผือก อีกทั้งนักศึกษายังได้
ฝึกฝนทักษะศิลปะการแสดงฟ้อนร าเพื่อถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการตัดสนิการประกวด และผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการประเพณยีี่เปง็
ในครั้งนี ้ซึ่งผลการเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ในส่วนของการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ในกิจกรรมประเพณีไหว้
พระธาตุที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้ช่ือ “จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที” โดยกิจกรรมมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระธาตุประจ าปี 
ของภาคเหนือ ที่อยู่ไม่ไกลภายในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอด (พระ
อารามหลวง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเกตุการาม  และได้จัดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 และวางแผน
งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ไตรมาสที ่3 ไดด้ าเนินโครงการเพือ่สืบสาน ส่งเสรมิ การอนุรักษ์ ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา และเผยแพร่
ความรู้ จ านวน 6 โครงการ ด าเนนิการเสร็จสิ้นตามกระบวนการไปแล้วจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการสืบสานความรู้ประเพณีปี
ใหม่เมือง และโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ คือ โครงการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวนัเข้าพรรษา, โครงการสืบสานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายค าล้านนา, โครงการบูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อสร้างฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายใน ในวิชาสถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิ่น และวิชาออกแบบศิลปะ
และงานฝมีือท้องถิ่น และโครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อการเรยีนรู้สู่การดูแลสุขภาวะตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง 

ไตรมาสที่ 4 ไดมุ้่งเน้นในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการ ผ่านการอบรมผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

 
12. ปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 

จากการด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2564 การด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนงาน แต่เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 นี้ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ
แผ่นดิน จึงท าให้กระบวนการเสนอขออนุมัติแผนต้องปรับเปลี่ยนให้เหลือเพียงจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของ
แผนยุทธศาสตร์เท่านั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

การด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ 3 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกระทบต่อจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงด าเนินการขออนุมัติปรับแผนงาน และปรับปรุงรูปแบบของการ
ด าเนินงานให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานผู้ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ภายใต้มาตรการป้องกัน
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยเน้นการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียแบบออนไลน์มากกว่า 80%  

การด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ 4 ด้วยสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นท าให้
โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ จึงมีความ
จ าเป็นต้องยกเลิกโครงการและคืนงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 
“ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”, โครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงล้านนา, โครงการ



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

ฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “พลังคนรุ่นใหม่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่” และโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับรู้หัตถกรรมท้องถิ่น โคมล้านนา สร้างคุณค่าวิถีล้านนา 

 
 

13. เอกสารประกอบผลการด าเนนิงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงานข้อมลู 
        (นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลบั) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
โทรศัพท์ (มือถือ)  086-9202858 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล uraiporn_do@rmutl.ac.th 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

ลงช่ือ.....................................................ผูต้รวจสอบข้อมูล 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
โทรศัพท์ (มือถือ) 098-2515932 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล chaipathom@gmail.com 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

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


