
แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงาน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หนว่ยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

รหสัแผนงาน  1-501-00 

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

วตัถปุระสงค ์ ผลลพัธข์องวตัถปุระสงค ์ บรรล(ุ√)/ 
ไมบ่รรล(ุ×) 

1. เพื่อส่งเสรมิการรับรู้ในคณุค่า ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ส่ ง เสริมให้ เกิดการรับรู้ ในคุณค่ า
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2565 เช่น  
1) โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้ งที่  20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่ า           
สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” 
2) โครงการบูรณาการองค์ความรู้ 
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ฐ านข้ อมู ล ม รดกทา ง
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถิ่น
ล้านนา ในขอบเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
3) โครงการบูรณาการสหวิทยาการ
ศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด 
4) โครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรม
ประเพณีล้านนา ประจ าปี 2565 
5) โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ วิถี
ธรรม วิถีพุทธ 
6) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาล้ านนา ประจ าปี  
2565 
7) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สืบสานศาสตร์งานศิลป์ถิ่นวัฒนธรรม 

√ 

2. เพื่อส่งเสรมิองค์ความรู้ ศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 

มีการด า เนินโครงการ/กิจกรรม          
ที่ส่งเสริมองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม 

√ 
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ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ
2565 เช่น 
1) โครงการบูรณาการองค์ความรู้ 
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ฐ านข้ อมู ล ม รดกทา ง
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถิ่น
ล้านนา ในขอบเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) โครงการบูรณาการสหวิทยาการ
ศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด 
3) โครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรม
ประเพณีล้านนา ประจ าปี 2565 
4) โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ วิถี
ธรรม วิถีพุทธ 
5) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สืบสานศาสตร์งานศิลป์ถิ่นวัฒนธรรม 

 
5. ความคาดหวงัของส านกังบประมาณทีจ่ะไดจ้ากแผนงาน (เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั ส านกังบประมาณ) 

ตวัชี้วดั แผน ผล 
1. โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  25 โครงการ/กิจกรรม 22 โครงการ 31 

กิจกรรม 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  25 โครงการ/กิจกรรม 16 โครงการ 23 

กิจกรรม 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.75 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ป ี ภายในระยะเวลา 1 ป ี
 
6. ความสอดคลอ้งประเดน็ยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ มี 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันตอ่พลวัตการเปลี่ยนแปลงของ 
  โลก แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ 
  ความเป็นเลิศ 
 

6.2 กลยุทธ์ที ่1  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนงาน 33  
  การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ  
  BCG Economy หรือ Creative lanna    
 

6.3 ตัวช้ีวดัที่ 29  องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG Economy หรือ 
    Creative lanna 
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7. ผลตวัชีว้ดัของแผนงาน (ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนงาน) 
ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย ผลคา่

เปา้หมาย 
1. นักศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสรมิให้เกิดความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 100 

2. มีองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

องค์ความรู ้ 6 12 

 
8. ผลการด าเนนิงานทีไ่ดร้บั 

9.1  ผลผลติที่ได้ (Output) นักศกึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไดร้ว่มศึกษาค้นคว้า ใน
การบูรณาการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการ รวมถึงได้อนุรักษส์ืบสานศิลปวัฒนธรรม
การแสดงต่อเครือข่ายสถาบันการศึกษาและสาธารณชน 
 
9.2. ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) นักศึกษา คณจารย์ และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน สืบค้นและ
วิเคราะห์จัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ 
 
9.3  ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อเป็นการสืบสานความรู้ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสามัคคีผ่ านการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  
 

9.  งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 948,350 บาท 
10. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

10.1 ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย 
 

ไตรมาส ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 
(บาท) 

ความกา้วหนา้แผนงาน 
(ระบุเปน็ %) 

ไตรมาสที่ 1  20,000 2.11 
ไตรมาสที่ 2  122,529 12.92 
ไตรมาสที่ 3  69,496 7.33 
ไตรมาสที่ 4  554,125 58.43 
ไตรมาสที่ 1 (เบิกเหลื่อมปี งปม.2566) 180,000 18.98 

รวม 946,160 99.77 
 
 
 
 
  



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

10.2 ความก้าวหน้าของโครงการ 
รหสัโครงการ ชือ่โครงการ งบประมาณ (บาท) ความกา้วหนา้  

(ระบุเปน็ %) 
ความส าเรจ็ของ
โครงการ (√,×) แผน เบกิจา่ย 

1.รหัส 1-501-01 โครงการปรับปรุงและพัฒนารถกระทง
ส าหรับเตรียมการประกวดกระทงใหญ่ 
ประจ าป ี2565 

200,000 200,000 100 √ 

2.รหัส 1-501-02 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

0 0 100 √ 

3.รหัส 1-501-03 สืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
ประจ าป ี2565 

37,920 37,920 100 √ 

4.รหัส 1-501-04 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

63,695 62,895 100 √ 

5.รหัส 1-501-05 โครงการจัดท าวารสารทางศิลปวัฒนธรรม 
“เวียงเจ็ดลิน” ปีที่ 12 

1,400 0 0 × 

6.รหัส 1-501-06 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 
“ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาของแผ่นดิน” 

22,425 22,425 100 √ 

7.รหัส 1-501-07 โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

0 0 100 √ 

8.รหัส 1-501-08 โครงการคลังความรู้วัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
: พรรณไม้วัฒนธรรม ใน มทร.ล้านนา นา่น 

22,220 18,120 100 √ 

9.รหัส 1-501-09 โ ค ร งก า ร สั ปดาห์ ส่ ง เ ส ริ มก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา  เนื่ อ ง ใน เทศกาลวั น
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปี 
2565 

18,500 18,500 100 √ 

10.รหัส 1-501-10 โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ วิถีธรรม วถิี
พุทธ 

31,680 31,680 100 √ 

11.รหัส 1-501-11 โครงการคัดลอกจิตกรรมฝาผนังวัดในจังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24  
เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

20,000 20,000 100 √ 

12.รหัส 1-501-12 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นลา้นนา ใน
ขอบเขตพื้นที่อ าเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

40,000 40,000 100 √ 

13.รหัส 1-501-13 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอก
โลหะลายฉลุ (ปานซอย) 

19,860 19,860 100 √ 

14.รหัส 1-501-14 โครงการการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นของจังหวัดตากสู่
การน า เสนอในรูปแบบสไตล์ โม เดิ ร์น/
ประยุกต์ฐานวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับชาติ มีความมั่งค่ังและยั่งยืน 

20,000 20,000 100 √ 

15.รหัส 1-501-15 โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทาง
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พษิณุโลก 

30,000 30,000 100 √ 

16.รหัส 1-501-16 โครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ขา้วมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

30,000 30,000 100 √ 

17.รหัส 1-501-17 โครงการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ร่วมกันชุมชนในอ าเภอดอย
สะเก็ด 

60,000 60,000 100 √ 
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รหสัโครงการ ชือ่โครงการ งบประมาณ (บาท) ความกา้วหนา้  
(ระบุเปน็ %) 

ความส าเรจ็ของ
โครงการ (√,×) แผน เบกิจา่ย 

18.รหัส 1-501-18 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภมูิ
ปัญญาล้านนา ประจ าปี 2565 

64,650 64,650 100 √ 

19.รหัส 1-501-19 โครงการวันวัฒนธรรม 52,500 52,500 100 √ 
20.รหัส 1-501-20 โครงการสืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้

ประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนา 
50,000 50,000 100 √ 

21.รหัส 1-501-21 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบสาน
ศาสตร์งานศิลป์ถิ่นวัฒนธรรม 

61,000 61,000 100 √ 

22.รหัส 1-501-22 โครงการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน 

50,000 50,000 100 √ 

23.รหัส 1-501-23 โครงการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2565 

52,500 52,500 100 √ 

รวม 948,350 946,350 95.65 √ 
* ความก้าวหน้าของโครงการ 100 % คือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ระบุความส าเร็จของโครงการด้วย 

 
11. สรปุผลการด าเนนิงานในภาพรวมทั้งหมด 

การด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงและพัฒนารถกระทงส าหรับเตรียมการประกวดกระทงใหญ่ ประจ าปี 2565 เป็น
การรวบรวมวัสดุ อุปกรณ์และโครงสร้าง ส าหรับจัดเตรียมด าเนินการจัดท ารถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565  

การด าเนินงานไตรมาสที่ 2 มีการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการเรียนรู้กับกิจกรรมนักศึกษา ในด้านของการ
จัดท าองค์ความรู้ การสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย  1) โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดนิ” 2) โครงการบูรณาการองค์ความรู ้เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา ในขอบเขตพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  และ 3) 
โครงการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงานไตรมาสที่ 3 มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการเรียนรู้กับกิจกรรมนักศึกษา ในด้านของ
การจัดท าองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้ การสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการสืบ
สานความรู้วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ประจ าปี 2565 2) โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ วิถีธรรม วิถีพุทธ 3) โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนา ประจ าปี 2565 4) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ความรู้และสืบสานศาสตร์งานศิลป์ 
ถิ่นวัฒนธรรม  

การด าเนินงานไตรมาสที่ 4 มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมนักศึกษา ในด้าน
ของการจัดท าองค์ความรู้  เผยแพร่ความรู้  การสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม จ านวน 8 โครงการ ประกอบด้วย                 
1) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2565 
2) โครงการคัดลอกจิตกรรมฝาผนังวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24 เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3) โครงการส่งเสริมการเรียนรูท้ักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย) 4) โครงการการสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมในภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นของจังหวัดตากสู่การน าเสนอในรูปแบบสไตล์โมเดิร์ น/ประยุกต์ฐานวิทยาศาสตร์ ให้
เป็นที่รู้จักในระดับชาติ มีความมั่งคั่งและยั่งยืน 5) โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 6) โครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง              
7) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนา ประจ าปี 2565 8) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบสาน
ศาสตร์งานศิลป์ถิ่นวัฒนธรรม 8) โครงการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2565 

  



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

12. ปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 
ไตรมาสที่ 1 มีก าหนดการด าเนินงานจัดนิทรรศการกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสืบ

สานประเพณียี่เป็ง ประจ าปี พ.ศ.2565 แต่เนื่องจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เกิดเหตุการณ์ทีมผู้จัดท ารถกระทง
ใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้ต้องเข้ารับการรักษาและด าเนินการกักตัวผู้มีความเสี่ยงและผู้ใกล้ชิด ซึ่ง
ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จึงต้องถอนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
และปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเป็นโครงการจัดเก็บอุปกรณ์ในช่วงไตรมาส 1 เพื่อน าไปสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 4 
ส าหรับส่งเข้าประกวดในปี พ.ศ.2566 

  ไตรมาสที่ 2 การด าเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 20 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดล าปาง 
นักศึกษาตัวแทนนักแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมฝึกซ้อมจัดเตรียมการแสดงเพื่อน าไปเข้าร่วม
กิจกรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา โดยก่อนวันเดินทางได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ตามมาตรการ
เฝ้าระวังของผู้จัดกิจกรรม ซึ่งพบว่า มีนักศึกษาตัวแทนนักแสดง จ านวน 1 ราย ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ทีมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ แต่ได้ส่งวิดีโอบันทึกการแสดงเข้าร่วม
น าเสนอให้กับหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง 

 ไตรมาสที่ 3  โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจ าปี 2565 ทาง
หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดกิจกรรมได้แจ้งให้ทราบว่าปี พ.ศ.2565 ยังไม่มีการจัดขบวนแห่เพื่อสักการะกู่เจ้าหลวงเมือง
เชียงใหม่ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินงานโดยจัด
กรรมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก โดยหน่วยงานเดินทางมาสักการะเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ผู้ล่วงลับ
ไปแล้ว ก าหนดจัดในวันที่ 17 เมษายน 2565 จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขโครงการใหม่ จากเดิมคือโครงการ 
ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจ าปี 2565 ปรับแก้ไขเป็น โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา มีความเป็นสิริมงคล มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วน
ร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีการปรับแก้ไข
รายละเอียดให้การด าเนินงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน  และเสนอขอ
อนุมัติปรับแผนงานซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 ไตรมาสที่ 4 มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามแผนงานท่ีได้ด าเนินปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 
ไม่พบปัญหาที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนท่ีได้รับการเสนอปรับปรุงแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 
13. เอกสารประกอบผลการด าเนนิงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

   



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 

   

   
 

  
 



แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 
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แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 
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แบบรายงานแผนงาน (ง.8.1) 
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