แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สํานักงานสงเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรางสติปญญาแกสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน
พันธกิจ
๑. สร า งบั ณ ฑิ ตที่ มีคุณ ภาพมาตรฐานในระดับ สากล มีคุ ณธรรมนําความรู คิดเปน ทํ าเป น และ
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
๒. วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปประยุกตใช
ในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน
๓. บริการวิชาการ และเสริมสรางความรวมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุมน้ําโขง
๔. ทํานุบํารุง ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง
อัตลักษณ
สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม
เอกลักษณ
ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ตามแผนยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปงบประมาณ 2559
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพันธกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงเนนการเปน
แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ประยุกตใชในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน การสงเสริมเยาวชน
นักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคา ความงามของศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของอีสานและของชาติ หรือสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย การศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมองคความรู
ภูมิปญญาดานตางๆ จากแหลงขอมูลความรูทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภูมิภาคลุม
น้ําโขง เพื่อประโยชนแกการอนุรักษ ฟนฟูใหคงอยูสืบไป โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับวัฒนธรรม 4 ดาน
คือ 1) ดานสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทยทางเลือก 2) ดานศิลปกรรม สถาปตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ
เครื่องจักสาน 3) ดานภาษา วรรณกรรม ตํานาน ผญา สุภาษิต และ 4) ดานความเชื่อ พิธีกรรม งานบุ ญ
ประเพณี การจัดกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปะวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบตาง ๆการสงเสริมการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดสนับสุนนการดําเนินกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับพันธกิจ ยุทธศาสตรและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งในป 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
ยุทธศาสตรและนโยบาย จํานวน 75 โครงการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อรวบรวมองคความรูต างๆ ภู มิปญ ญาทางศิลปวัฒ นธรรมดานตา งๆ รวมไปถึงการสงเสริ มอนุ รักษ
พันธุกรรมพืชทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ํา

ยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความสอดคลองตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลยุ ทธ ที่ 5 สื บ สาน เผยแผ ฟ น ฟู และอนุรักษศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีทองถิ่น
รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน โดยศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและ
จัดการความรูใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญา
ทองถิ่น
เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และประเทศในอาเซียน
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มาตรการในการดําเนินงาน
๑. กําหนดกรอบและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมภูมิปญญาภูมิภาคแหงลุม
น้ําโขง และอาเซียน
๒. *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด
การบูรณาการกับการวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
๓. ศึกษา คนควา วิจัย และรวบรวม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนในการ
เผยแพรองคความรูและภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และ
อาเซียน
๔. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญา
ทองถิ่น
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี
มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และนานาชาติ
หมายเหตุ : ข อ ความมาตรการที่ มี เ ครื่ อ งหมาย * คื อ มาตรการที่ ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติใหเปน
ความรับผิดชอบของคณะวิชาตางๆ
นโยบายการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. การส ง เสริ ม เยาวชน นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ความงามของศิ ล ปะ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของอี ส านและของชาติ หรื อ ส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมาย เยาวชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรม เชน
• โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความศรัทธาและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เชน วันสําคัญทางพุทธศาสนา วันสําคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน
• โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้ง
ของทองถิ่นและของชาติ เชน วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต ประเพณีฮีต 12 คอง 14
• โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม
เชน คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาจิต
2. การศึกษา สํารวจ คนควา รวบรวมองคความรู ภูมิปญญาดานตางๆ จากแหลงขอมูลความรูทาง
วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อประโยชนแกการอนุรักษ ฟนฟูใหคง
อยูสืบไป โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับวัฒนธรรม 4 ดาน คือ
1) ดานสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทยทางเลือก
2) ดานศิลปกรรม สถาปตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน
3) ดานภาษา วรรณกรรม ตํานาน ผญา สุภาษิต การศึกษา
4) ดานความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี
5) ดานอาชีพและวิถีชีวิต
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เปนโครงการที่เนนการศึกษา สํารวจ รวมรวบองคความรู ภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง
3. การเผยแพรและถายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบตาง ๆ
กลุมเปาหมาย นักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผูสนใจทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการ
ตัวอยางกิจกรรม เชน
• การประชุมวิชาการ สัมมนา เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ ดานศิลปะ และวัฒนธรรม
• การทําเอกสารเพื่อเผยแพร การจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน
• การแสดง การแลกเปลี่ ย น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของไทยและของชาติ อื่ น ๆ เช น งานดนตรี
นาฏกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การหลอ การปน แกะสลัก
4. การส ง เสริ มการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ท อ งถิ่ น ในจั งหวั ด อุ บลราชธานี โดยดําเนิ น การตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
กิจกรรม
• กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
• กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
• กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
• กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
• กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
• กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
• กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
• กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
การดํ าเนิน งานมิ ไดจํากัดเพี ยงเรื่ องพืช แตรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน สัตว จุลิน ทรีย
ตลอดจนทรัพยากรกายภาพตางๆ การสํารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น กฎหมาย วัฒนธรรม ผลกระทบที่
เกิดกับชุมชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมไดจากแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแมบท อพ.สธ. ตามแผนแมบทระยะ 5 ป (ตุลาคม พ.ศ.
2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2014073014261798.pdf
5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี เปนโครงการที่
สงเสริ มประเพณีของทองถิ่ นและของชาติ โดยเปนความรว มมือกับจังหวัด และหนวยงานอื่นๆ ในจังหวั ด
อุบลราชธานี เชน พิธีสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงค อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ําโขง เปน
ตน

แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หนา 5

เปาหมาย/ตัวชี้วัดดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

2558
60
8,000,000
10,000

• จํานวนโครงการ (โครงการ)
• งบประมาณในการดําเนินงาน (บาท)
• จํานวนผูรวมโครงการ (คน)

แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
เตรียมการกํากับ ติดตาม การดําเนิน
โครงการ
ดําเนินงานโครงการตามแผนงานที่
กําหนด
กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดําเนินโครงการฉบับ
สมบูรณ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงผล
การดําเนินงาน

งบประมาณ/คาเปาหมาย
2559
2560
2561
2562
65
70
75
80
8,500,000 9,000,000 9,900,000 10,000,000
10,500
11,000
11,500
12,000

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค.58 ม.ค.- มี.ค.59 เม.ย.-มิ.ย.59
/

/
/

/

/

ก.ค.-ก.ย.59

/

/

แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผูร ับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/

คณะ หนวยงาน

/
/

คณะ หนวยงาน
คณะ หนวยงาน
คณะ หนวยงาน
คณะ หนวยงาน
คณะ หนวยงาน

/

คณะกรรมการบริหารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หนา 6

กิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการตามนโยบายที่ 1 มุงเนนสงเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคา ความงามของ
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
ที่

โครงการ

1

สืบสานประเพณี “บุญเขากรรม”ฮีตสิบสอง

2
3
4

ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ ปที่ 3
โครงการสืบสานบุญกฐินสามัคคีชาวสิงหแสดครั้งที่ 7
กิจกรรมสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต
12 (บุญขาวจี่)
เรียนรูคุณคาศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญ
ขาวประดับดิน ป 4
สืบสานประเพณี “บุญออกพรรษา”ฮีตสิบสอง
โครงการบุญสงกรานตสืบสานประเพณีไทยรวมกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ประจําป 2559
สืบสานฮีตสิบสอง (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ครั้งที่ 3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

การสืบทอดฮีตสิบสอง:บุญผะเหวดขอชาวอีสาน
สืบสานประเพณีทําบุญคูญลาน
บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งที่ 4
“สีสรรพวรรณศิลป ครั้งที่ 11 วรรณกรรม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม”
สืบสานอาชีพแกะเทียนพรรษาเพื่อความยั่งยืนของ
วัฒนธรรม
โครงการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
ทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ
คายสรางวัยรุนไทยยุคใหมหัวใจรักษและนิยมไทย(ป2)
ขาวเมานัยยะแหงวิถีชวี ิตชุมชนบานคําไหล อําเภอ
ตระการพืชผล
โครงการสงเสริมเยาวชนไทยสืบทอดประติมากรรม
เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 2 : สงเสริมการเขียนและการ
จัดพิมพเรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันเพื่อนําเสนอขอมูล
โบราณสถานในจังหวัดอุบลราชธานี
วีดีทัศนหัตถกรรม 4 จังหวัดอีสานไทย : สื่อการเรียน
การสอนเพื่ออนุรกั ษภูมิปญ
 ญาทองถิ่นสําหรับเยาวชน
โครงการถนนวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน และสืบตํานาน
วิถีไทย
บุญขาวสาก
บุญกฐิน

หัวหนาโครงการ

สังกัด

น.ส. เพ็ญภัคร พื้นผา

บริหารศาสตร

งบประมาณ
จัดสรร
55,000

นาง นิชนันท สุวรรณกูฏ
นาย ศรัณย สุดใจ
นาย ประดิษฐ แปนทอง

พยาบาลศาสตร
รัฐศาสตร
นิติศาสตร

55,000
55,000
55,000

นางสาว วรารัตน สังวะลี

วิทยาลัยแพทยฯ

55,000

นางสาวปวีณา ทองบุญยัง
ผศ.ดร. ปรีชา บุญจูง

มุกดาหาร
เภสัขศาสตร

55,000
40,000

นาย จักรภพ เสาเวียง

55,000

นาย ชญานนท แสงศรีจันทร
นาง สุภาวดี แกวระหัน
นางสาว เกษร สายธนู
นาย ทรงภพ ขุนมธุรส

ศิลปประยุกตและ
การออกแบบ
ศิลปศาสตร
เกษตรศาสตร
พยาบาลศาสตร
ศิลปศาสตร

55,000
55,000
50,800
100,000

น.ส. ภัทราจิตร แสงสวาง

บริหารศาสตร

100,000

นางสาว ฐานิสรา โฉมเกิด

วิทยาลัยแพทยฯ

160,000

นางสาว ฐานิสรา โฉมเกิด

วิทยาลัยแพทยฯ

80,000

นางสาว มนัสดา ชัยสวนียากรณ
นาย วิญู วีระนันทาเวทย

มุกดาหาร
มุกดาหาร

83,000
85,000

นางสาว มะลิวัลย สินนอย

สํานักวิทยบริการ

200,000

นาย ธีระพล อันมัย

ศิลปศาสตร

100,000

ดร. จักริน วชิรเมธิน

บริหารศาสตร

100,000

นาย ฐิติ ราศีกุล

บริหารศาสตร

100,000

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

เภสัขศาสตร

240,000

นายธน ทองกลม

วิศวกรรมศาสตร

55,000

ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ

วิทยาศาสตร

55,000

แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หนา 7

โครงการตามนโยบายที่ 2 มุงเนนการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมองคความรู ภูมิปญญาดานตางๆ จาก
แหลงขอมูลความรูทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

โครงการ

หัวหนาโครงการ

สังกัด

25

การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวิจยั ทางภาษาศาสตรลุม
น้ําโขง และอาเซียน: บทเรียนภาษาตระกูลไทใน
ประเทศจีนตอนใต (ไต – ปูอี – จวง)
ฐานขอมูลการศึกษาวิจัยชาวไทยเชื้อสายจีนในอีสาน
ใต เรื่อง จารึกในศาสนสถานจีน
โครงการสํารวจและจัดทําผังการใชพื้นทีเ่ พื่อการทํานุ
บํารุงชุมชนทองถิ่นและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎ
ราชกุมารี
การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑภูมิ
ปญญาพื้นบานขาวหอมมะลิอินทรียปลอดสารพิษใน
จังหวัดอุบลราชธานีโดยการมีสวนรวมของชุมชน
การศึกษาและรวบรวมนิทานพื้นบานอีสานฉบับ
ภาษาญี่ปุน
โครงการอนุรักษพันธุบ ัว

รศ. ดร. เมชฌ สอดสองกฤษ

ศิลปศาสตร

งบประมาณ
จัดสรร
100,000

ดร. ชิดหทัย ปุยะติ

ศิลปศาสตร

100,000

ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์

วิศวกรรมศาสตร

100,000

นางสาว อุษา ผูกพัน

สํานักวิทยบริการ

100,000

ดร สุวภัทร ศรีจองแสง

ศิลปศาสตร

100,000

นาง วิศรุตา เฟอรรารา

ศิลปศาสตร

42,000

ผศ. ศรีประไพ ธรรมแสง

เกษตรศาสตร

80,000

เภสัขศาสตร

100,000

ศิลปศาสตร

100,000

เภสัขศาสตร

100,000

วิทยาศาสตร

100,000

มุกดาหาร

70,000

ดร สุวภัทร ศรีจองแสง

ศิลปศาสตร

100,000

ดร. สมปอง เวฬุวนาธร

วิทยาศาสตร

100,000

นางสาว กมลพร นครชัยกุล

บริหารศาสตร

100,000

ผศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ

ศิลประยุกตและการ
ออกแบบ

100,000

นาย ชัยบพิธ พลศรี

ศิลประยุกตและการ
ออกแบบ

100,000

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

การสํารวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบานจังหวัด
น.ส. ระวิวรรณ แกวอมตวงศ
อุบลราชธานีที่มฤี ทธิย์ ับยั้งไวรัสไขหวัดใหญ
การจัดทําฐานขอมูลทางการวิจยั ภาษาศาสตรเชิง
นางประภาพร ศศิประภา
ประวัติศาสตร: พจนานุกรมภาษาไทย – จีน – จีน
โบราณ
การเก็บขอมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ตานมะเร็งในเขต
นางสาว พรทิพย ไววุฒิ
จังหวัดอุบลราชธานี
แอพพลิเคชันชวยทองเที่ยววัดดังในอุบลราชธานี บน
นางสาว ชยาพร แกนสาร
มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) และกู
เกิลแมพ เอพีไอ (Google Map API)
สายธารธรรมลุมน้ําโขง
นางสาว สุภัตราภรณ สายสมบูรณ
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชนบานเหลาเสือโกก
ตําบลเหลาเสือโกก กิ่งอําเภอเหลาเสือโกก จังหวัด
อุบลราชธานี
สองเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ดวยเทคโนโลยี
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้และกูเกิลแมป บน
ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด
การศึกษาการพัฒนาสินคาเพือ่ การคาตามอารยธรรม
สี่ชนเผา (ไทย ลาว เขมร และสวย)(ขยายพื้นที่
การศึกษา)
การสํารวจและจัดทําเวปไซต ขอมูลหลักฐาน
ลวดลายผาโบราณเมืองอุบลฯ จากผูถอื ครองมรดก
คลังสะสมผาของ หมอมเจาหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช
เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
การศึกษาสวนประดับและลวดลายในศาสนาคาร
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หนา 8

โครงการตามนโยบายที่ 3 มุง เนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบตาง ๆ
ที่

โครงการ

หัวหนาโครงการ

สังกัด

42

โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรู
ดานการสูงอายุ ครั้งที่ 4
พิพิธภัณฑสมุนไพรไทยเขตอีสานใต
โครงการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
การศึกษาสํารวจศิลปะและสถาปตยกรรมพื้นถิ่นลุมน้ําโขง
กรณีศึกษาลาวตอนใต
งานมหกรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและสมุนไพร
อีสานใต ประจําป 2559
อัญเชิญเครื่องยศเจาเมืองอุบลฯ ในขบวนแหเทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี ป 2559
ความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตวกวนอิม ภาษาและพิธีกรรมที่
ใชในการบูชาพระโพธิสัตวกวนอิมของคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามในจ.อุบลราชธานี
สืบสานวัฒนธรรมลําผญา
หนังสือการตูน 3 มิติ เรื่อง "จดหมายเหตุ ถนนสายสําคัญ
เมืองอุบลราชธานี" โดยใชเทคโนโลยีแบบ AR
(Augmented Reality)
คายเรียนรู ศาสนกิจพุทธคริสตอิสลาม
ความเชื่อเกี่ยวกับแมยานางเรือของชาวอีสาน

นางสาว สาวิตรี สิงหาด

พยาบาลศาสตร

งบประมาณ
จัดสรร
51,000

ผ.ศ. สุดารัตน หอมหวน
นาย ธวัชชัย สลางสิงห

เภสัขศาสตร
มุกดาหาร

200,000
91,000

นาย จักรภพ เสาเวียง

ศิลปประยุกตและ
การออกแบบ
เภสัขศาสตร

150,000

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

พิธีกรรมบุญผะเหวด : กรณีศึกษาในแขวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การจัดทําฐานขอมูลและนําเสนอสารสนเทศดาน
วัฒนธรรมดวย Google Maps
การถายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบานในจังหวัด
อุบลราชธานี

นาย อนุวัฒน วัฒนพิชญากูล
นาย อภิชยั สิงหาษา

150,000
270,000

นางสาว สิริวงษ หงษสวรรค

สํานักงาน
อธิการบดี
ศิลปศาสตร

นาย ทยากร สุวรรณปกษ
นาย อนุพงษ รัฐิรมย

มุกดาหาร
วิทยาศาสตร

60,000
100,000

ผศ นภาพร หงษภักดี
น.ส.แพรวพรรณ อัคคะประสา

บริหารศาสตร
ศิลปศาสตร

100,000
100,000

นาย ชญานนท แสงศรีจันทร

ศิลปศาสตร

87,000

นางสาว อรุณี มะฎารัก

บริหารศาสตร

94,000

นาง ปญณ พรหมโชติ

เกษตรศาสตร

120,000

70,000

โครงการตามนโยบายที่ 4 มุงการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดย
ดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่
56
57
58
59
60

โครงการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ : กิจกรรมการสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ประจําป 2559
โครงการอนุรักษกลวยไมสกุลมาวิ่ง
ปลูกลูกกลวยไมสกุลหวายและสิงโตในสภาพปา
ธรรมชาติ
ความหลากหลายของเห็ดปาในพื้นที่ อพสธ สวนสัตว
อุบลราชธานี
การเพาะเมล็ดเพื่อการขยายพันธุและการเก็บรักษา
พันธุกลวยไมปา (ระยะที่ 5: กลวยไมสกุลสิงโต)

หัวหนาโครงการ

สังกัด

ผศ. อินทิรา ซาฮีร

สํานักงานอธิการบดี

งบประมาณ
จัดสรร
500,000

รศ.กาญจนา รุงรัชกานนท

เกษตรศาสตร

150,000

ผศ.ดร. อรัญญา พิมพมงคล

วิทยาศาสตร

100,000

ผศ.ชริดา ปุกหุต

วิทยาศาสตร

170,000

ผศ.ดร. อรัญญา พิมพมงคล

วิทยาศาสตร

100,000

แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ที่

โครงการ

หัวหนาโครงการ

สังกัด

61

การสํารวจความหลากชนิดของแพลงกตอนพืชของ
แหลงน้ําภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมคายอนุรักษปา สําหรับเยาวชนรอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดทําฐานขอมูลพรรณไมในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ตนไมของพอ ปที่ 7
แปลงไมผลพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชนปที่ 4
การอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ํามูล
ความหลากหลายของแมลงในสวนสัตวอุบลราชธานี

นางสาว สุทธนา ปลอดสมบูรณ

วิทยาศาสตร

งบประมาณ
จัดสรร
93,000

ผศ แกว อุดมศิริชาคร

วิทยาศาสตร

100,000

ผศ แกว อุดมศิริชาคร

วิทยาศาสตร

100,000

นาย วรงศ นัยวินจิ
ดร. ทินน พรหมโชติ

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

100,000
50,000

ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ
นางสาว สุกญ
ั ญา คลังสินศิริกุล

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

120,000
100,000

62
63
64
65
66
67

โครงการตามนโยบายที่ 5 การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัดและการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

68

โครงการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําป 2559
โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ําโขง
ประจําป 2559
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ป ๒๕๕๙
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี : บําเพ็ญบุญกุศลวันขึ้นปใหม ๒๕๕๙
นมัสการพระธาตุพนม
มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

69
70
71
72
73

หัวหนาโครงการ
นางสาว ณัชชา อักษรศรี

สังกัด
สํานักงานอธิการบดี

ผศ. อินทิรา ซาฮีร

สํานักงานอธิการบดี

750,600

สิบเอก สมศักดิ์ สันติวงศกร

สํานักงานอธิการบดี

240,000

นาย อภิชยั สิงหาษา

สํานักงานอธิการบดี

50,000

นางสาวปวัณา ทองบุญยัง
ผศ. อินทิรา ซาฮีร

มุกดาหาร
สํานักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เฉพาะป 2559)
ระดับผลลัพธ
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
จัดสรร
180,000

ชื่อตัวชี้วัด

จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ
รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
คาใชจายการใหทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงตนทุน
ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ
รอยละของผูเ ขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม/หนวยงาน/องคกร
เชิงคุณภาพ
ระดับความรูเฉลี่ยที่เพิม่ ขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ

แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

70,000
350,000

หนวย

เปาหมาย

โครงการ
คน
รอยละ
รอยละ
บาท

67
10,000
80
80
8,600,000

รอยละ
รอยละ
ระดับ

80
80
≥1

หนา 10

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เปาหมาย
กําหนดตามกลุมนโยบายมหาวิทยาลัย
หนวยนับ 2557 2558 2559 2560 2561
1. สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
รอยละ
80
80
80
80
80
ตระหนักถึงคุณคา ความงามของศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
2. การสํารวจ รวบรวมองคความรูตางๆ ภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ รอยละ
50
60
60
60
60
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือกิจกรรม
นักศึกษา
3. การเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรม
ระดับความรูเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการที่เพิ่มขึ้น
ระดับ
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
4. การสงเสริมอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ รอยละ
50
60
60
606
60
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือกิจกรรม
นักศึกษา

การติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระบบกํากับติดตามการดําเนินโครงการ โดยกําหนดใหคณะ/หนวยงานที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดใหรายงาน รายไตรมาส ทุกสามเดือน คือ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 4
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
การดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินโครงการแลวใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณพรอมประเมินผล
การดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดในแต ล ะโครงการ โดยส ง ผ า นระบบบริ ห ารจั ด การงานทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรม และต น สั งกั ด (ระดับ คณะ หนว ยงาน ทําการรวบรวมผลการดําเนิน งานเพื่อสรุป ผลการ
ดําเนินงานในระดับแผนงานใหมหาวิทยาลัยทราบ

แผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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