แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
พันธกิจ
๑. สร้ า งบั ณ ฑิตที่ มีคุณ ภาพมาตรฐานในระดับ สากล มีคุ ณธรรมนาความรู้ คิดเป็น ท าเป็ น และ
ดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
๒. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แ ละผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
๓. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๔. ทานุบารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
อัตลักษณ์
สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม
เอกลักษณ์
ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ตามแผนยุทธศาสตร์การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2558
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพันธกิจในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน การส่งเสริมเยาวชน
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของอีสานและของชาติ หรือส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม 4 ด้าน
คือ 1) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก 2) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ
เครื่องจักสาน 3) ด้านภาษา วรรณกรรม ตานาน ผญา สุภาษิต และ 4) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญ
ประเพณี การจัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆการ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้สนับสุนนการดาเนินกิจกรรม/โครงการด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งในปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบาย จานวน 75 โครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่ างๆ ภูมิปัญ ญาทางศิลปวัฒ นธรรมด้านต่า งๆ รวมไปถึง การส่งเสริมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้า

ยุทธศาสตร์การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความสอดคล้องตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลยุทธ์ ที่ 5 สื บ สาน เผยแผ่ ฟื้น ฟู และอนุรักษ์ศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและ
จัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน
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มาตรการในการดาเนินงาน
๑. กาหนดกรอบและนโยบายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่ม
น้าโขง และอาเซียน
๒. *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีป ระสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ
อาเซียน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
หมายเหตุ : ข้ อ ความมาตรการที่ มี เ ครื่ อ งหมาย * คื อ มาตรการที่ ม ติที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้เป็น
ความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ
นโยบายการดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. การส่ ง เสริ ม เยาวชน นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ความงามของศิ ล ปะ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของอี ส านและของชาติ หรื อ ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรม เช่น
 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความศรัทธาและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เช่น วันสาคัญทางพุทธศาสนา วันสาคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
 โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้ง
ของท้องถิ่นและของชาติ เช่น วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ประเพณีฮีต 12 คอง 14
 โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม
เช่น ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาจิต
2. การศึกษา สารวจ ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทาง
วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คง
อยู่สืบไป โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม 4 ด้าน คือ
1) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก
2) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน
3) ด้านภาษา วรรณกรรม ตานาน ผญา สุภาษิต การศึกษา
4) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี
5) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต
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เป็นโครงการที่เน้นการศึกษา สารวจ รวมรวบองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการ
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
 การประชุมวิชาการ สัมมนา เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
 การทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน
 การแสดง การแลกเปลี่ ย น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของไทยและของชาติ อื่ น ๆ เช่ น งานดนตรี
นาฏกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การหล่อ การปั้น แกะสลัก
4. การส่ง เสริ มการอนุรั ก ษ์พั น ธุ ก รรมพื ช ท้อ งถิ่ น ในจั งหวัด อุ บลราชธานี โดยดาเนิ นการตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
กิจกรรม
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การดาเนิน งานมิได้จากัดเพียงเรื่ องพืช แต่รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ เช่น สัตว์ จุลินทรีย์
ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่างๆ การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมาย วัฒนธรรม ผลกระทบที่
เกิดกับชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้จากแนว
ทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ป (ตุลาคม พ.ศ.
2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2014073014261798.pdf
5. การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการที่
ส่งเสริ มประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ โดยเป็นความร่ว มมือ กับจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี เช่น พิธีสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงค์ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้าโขง เป็น
ต้น

แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้า 5

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

2558
60
8,000,000
10,000

 จานวนโครงการ (โครงการ)
 งบประมาณในการดาเนินงาน (บาท)
 จานวนผู้ร่วมโครงการ (คน)

งบประมาณ/ค่าเป้าหมาย
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

แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
เตรียมการกากับ ติดตาม การดาเนิน
โครงการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนงานที่
กาหนด
กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดาเนินโครงการฉบับ
สมบูรณ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.- มี.ค.58 เม.ย.-มิ.ย.58
/

/

/

ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.58

/

คณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/

คณะ หน่วยงาน

/
/

คณะ หน่วยงาน
คณะ หน่วยงาน
คณะ หน่วยงาน
คณะ หน่วยงาน
คณะ หน่วยงาน

/
/
/

แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/

คณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้า 6

กิจกรรม/โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการตามนโยบายที่ 1 มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของ
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
งบประมาณ
จัดสรร
900,000

ที่

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

1

โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้าโขง
ประจ้าปี 2558
การแข่งขันการตีกองเส็ง
เล่านิทานก้อมเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพืนบ้านในภูมิภาค
อาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Folktale
Telling Activities) ในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายยุวศาสนสัมพันธ์ สามศาสนา
ต้นไม้ของพ่อ ปีที่ 6
โครงการการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ส้าหรับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือน
ชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจ้าปีของจังหวัด
อุบลราชธานี
สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพืนบ้านอิสาน
สร้างจิตส้านึกความรักชาติผ่านเสียงเพลง
โครงการสืบสานบุญกฐินสามัคคีชาวสิงห์แสด
ครังที่ 6
บุญกฐิน
บุญเข้ากรรม
บุญข้าวจี่
บุญผะเหวด
บุญสงกรานต์
บุญบังไฟ
บุญซ้าฮะ ปีที่ 3
บุญข้าวประดับดิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน
ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร

ส้านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์

ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด

บริหารศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

100,000
100,000
150,000

นางสาวเขมจิรา หนองเป็ด

ศิลปศาสตร์

76,000

นายฐิติ ราศีกุล
ผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
ดร.ศรัณย์ สุดใจ

บริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
รัฐศาสตร์

70,000
100,000
70,000

นายมณูญพงศ์ ศรีวิวัฒน์
นางสาวเพ็ญพักตร์ พืนผา
นายประดิษฐ์ แป้นทอง
นายชญานนท์ แสงศรีจันทร์
ผศ.ดรปรีชา บุญจูง
นายชัยบพิธ พลศรี
นางนณิชนันท์ สุวรรณกูฏ
นางสาววรารัตน์ สังวะลี

วิทยาศาสตร์
บริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปประยุกต์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

55,000
55,000
55,000
55,000
40,000
55,000
55,000
55,000

นายถนัดกิจ ศรีโชค
นางสาวเพ็ญพักตร์ พืนผา
นางนลินี ธนสันติ

วิศวกรรมศาสตร์
บริหารศาสตร์
กองกลาง ส้านักงาน
อธิการบดี
ส้านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั
กองกลาง ส้านักงาน
อธิการบดี
กองกลาง ส้านักงาน
อธิการบดี

40,000
55,000
250,000

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บุญข้าวสาก
บุญออกพรรษา
อัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลฯ ในขบวนแห่เทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
การถวายเครื่องสักการะและร่วมงานนมัสการพระ
ธาตุพนม
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี 2558
สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์และงาน
ร้าลึกแห่งความดีร่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
ส.อ.สมศักดิ์ สันติวงศกร
นางนลินี ธนสันติ

75,000
42,000
32,000

120,000
200,000
58,000

โครงการตามนโยบายที่ 2 มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จาก
แหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้า 7

ที่

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

26

ขุมคลังความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์แห่งอาเซียน
: การจัดฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศจีนตอนใต้
การศึกษารวบรวมการแปรของค้าศัพท์ในภาษาไทย
ถิ่นอีสาน : 6 จังหวัดตามแนวลุ่มนา้ โขง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บวั บกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
บัวบกจังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยาสมุนไพรต้ารับ
ที่มีการใช้ในเขตอีสานใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ควบคุมคุณภาพ
อารยธรรมจีนในอาเซียน : การจัดฐานข้อมูลทาง
วัฒนธรรมชาวไทยเชือสายจีนในเขตอีสานใต้เรื่อง
จิตรกรรมในศาสนาสถานจีน
ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน : การจัดท้า
พจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศจีน
ตอนใต้
การศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้น
ใยในเห็ดป่าที่ใช้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
วรรณกรรม - นาฏการ การอนุรักษ์และเผยแพร่ :
ละครชาตรีเครื่องใหญ่เรื่องนางมโนห์รา
การพัฒนาเครื่องมือการสื่อความหมายแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนาโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
พืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ค้าศัพท์พืนฐานภาษาอีสาน "ค้าภาษาพูดพืนถิ่น
อุบลราชธานี"
การศึกษาผลกระทบภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม
และการปนเปื้อนโลหะหนักของเกลือสินเธาว์ ใน
แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์จังหวัดอุบลราชธานี
จัดท้าฐานข้อมูลเสียง หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ
สืบสานวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และภูมิภาคลุ่มน้าโขง
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นเมือง
อุบลราชธานีเพือ่ สร้างสรรค์มิติทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ชายคาเรื่องสัน ครังที่ 1 : ส่งเสริมการเขียนและการ
จัดพิมพ์เรื่องสันในภูมิภาคอีสาน
การส้ารวจและจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
การย้อมผ้าหมักโคลนและผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลน
ของพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเขต
จังหวัดมุกดาหาร
การส้ารวจ การเก็บข้อมูล และจัดท้าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของข้าวพันธุ์พืนเมืองและข้อมูลทาง
โภชนาการอย่างมีระบบในพืนทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเขตจังหวัดมุกดาหาร
รวบรวมเมนูสร้างสรรค์จากผักและสมุนไพรพืนบ้าน
อีสาน

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

ศิลปศาสตร์

งบประมาณ
จัดสรร
100,000

นางสาวชมพูนุช ธารีเธียร

ศิลปศาสตร์

97,000

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

เภสัชศาสตร์

100,000

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

เภสัชศาสตร์

100,000

ดร.ชิดหทัย ปุยะติ

ศิลปศาสตร์

100,000

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

ศิลปศาสตร์

100,000

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

เภสัชศาสตร์

100,000

นายสัมพันธ์ สุวรรณเลิศ

ศิลปศาสตร์

100,000

ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

ศิลปศาสตร์

100,000

นางสาวกชพรรณ บุญฉลวย

ศิลปศาสตร์

100,000

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

เภสัชศาสตร์

100,000

นายอดิศักดิ์ กิจแสวง

ส้านักวิทยบริการ

53,000

นางสาวปรียาภรณ์ เจริญบุตร

ศิลปศาสตร์

100,000

นายเสนาะ เจริญพร

ศิลปศาสตร์

100,000

นางสาวดวงดาว สัตยากูล

วิทยาศาสตร์

100,000

ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์

วิทยาศาสตร์

100,000

นางสาวสิริรัตน์ ชอบขาย

บริหารศาสตร์

100,000

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

41

42

แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ศึกษาวิถกี ารจับและการบริโภคแมลงกินได้ใน
ท้องถิ่นอิสาน
โครงการอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ศลิ ปะพืนถิ่น
อีสานในศาสนาคารแด่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป
การส้ารวจ การเก็บข้อมูล และจัดท้าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของข้าวพันธุ์พืนเมืองและข้อมูลทาง
โภชนาการอย่างมีระบบในพืนทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเขตจังหวัดสุรินทร์
แอพพิเคชันแนะน้าข้อมูลจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมและ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะและของเสีย
เคมีในชุมชน เพื่ออนุรักษ์วิถีชวี ิตแบบดังเดิมของ
ชุมชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้าโขงจังหวัดอุบลราชธานี
และแขวนสะหวันนะเขต ประเทศลาว
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการเพาะเลียงสัตว์น้า
ของชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส้ารวจและจัดท้าผังการใช้พืนทีเ่ พื่อ
อนุรักษ์ศาสนสถาน
การจัดท้าฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในต้ารายาใบลาน
อีสานส่วนที่ 1

นายวิญญู วีระนันทาเวทย์

บริหารศาสตร์

งบประมาณ
จัดสรร
78,000

นายจักรภพ เสาเวียง

ศิลปประยุกต์

94,000

ดร.สายสมร ล้าลอง

วิทยาศาสตร์

100,000

ผศ.ชยาพร แก่นสาร์

วิทยาศาสตร์

90,000

ดร.นิภาวรรณ พองพรหม

วิทยาศาสตร์

95,000

ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม

เกษตรศาสตร์

100,000

ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์

วิศวกรรมศาสตร์

100,000

ดร.กุสุมา จิตแสง

เภสัชศาสตร์

100,000

44
45

46
47

48
49
50

โครงการตามนโยบายที่ 3 มุ่ง เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ
ที่
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
นางสาวรจนา ค้าดีเกิด
ส่วนร่วมของพลเมืองผ่านศิลปวัฒนธรรมหมอล้าการเมือง
"ดนตรีนาฏศิลป์ภูมิภาคลุ่มน้าโขงสัมพันธ์"
นายมิตต ทรัพย์ผุด
พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
ผศ.อารีรัตน์ เรืองก้าเนิด
โครงการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้าบุญ
ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา
อุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ้าปี
2558
แอพพลิเคชั่นอาหารเส้นสี่ภาษาห้าวัฒนธรรมของเมือง
นางสาววรารัตน์ บุญแฝง
อุบลฯ
โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
นางยม ชนะนิล
ผู้สูงอายุครังที่ 3
ค่ายสืบทอดศิลปวัฒนธรรม "เซิงแซ่ซ้อง ฆ้องทรายมูล"
นางสาววรารัตน์ บุญแฝง
โครงการบ้ารุงจิตใกล้ชิดใจครังที่3
สืบสานตามรอยครู คีตกวี ดนตรีอีสาน
หนังสือมีชีวิตเรื่องประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี
การผลิตและเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ นิทานใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
สื่อดิจิตอล “ประเพณีต้าข้าวเม่า” จากท้องนาสู่ท้องเรา

สังกัด
รัฐศาสตร์

งบประมาณ
จัดสรร
95,000

ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

550,000
139,000
150,000

บริหารศาสตร์

100,000

พยาบาลศาสตร์

50,000

บริหารศาสตร์

99,000

นางสาวเกษร สายธนู
นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร

พยาบาลศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิทยาศาสตร์

44,000
88,000
138,000

ดร.อนุพงษ์ รัฐิรมย์

วิทยาศาสตร์

100,000

นางสาวอรุณี มะฎารัก

บริหารศาสตร์

100,000

แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการตามนโยบายที่ 4 มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดย
ด้าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

63

การเพาะเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์และการเก็บรักษา
พันธุ์กล้วยไม้ป่า (ระยะที่ 4: กล้วยไม้สกุลหวาย)
การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลพืนเมืองของจังหวัด
อุบลราชธานีและการใช้ประโยชน์
การศึกษาสภาวะการปลูกลูกกล้วยไม้สกุล
กะเรกะร่อนในสภาพป่าธรรมชาติ
ความหลากชนิดและพฤกษศาสตร์พืนบ้านของพืช
วงศ์หญ้า (Poaceae) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความหลากหลายของเห็ดในพืนที่สวนสัตว์
อุบลราชธานี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น (โครงการตาม
พระราชด้าริตามแผน 5 ปี)
การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุก์ ล้วยไม้สกุล
ม้าวิ่ง
การอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลในพืนที่ท่องเที่ยว
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกล้วยไม้สกุล
ม้าวิ่ง
สร้างสวนบัวเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกและขยายพันธุบ์ ัว
สืบสานประเพณีท้าบุญคูณลาน
การติดตามและประเมินผลงานท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล

วิทยาศาสตร์

งบประมาณ
จัดสรร
130,000

ดร.ทินน์ พรหมโชติ**

เกษตรศาสตร์

80,000

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล

วิทยาศาสตร์

120,000

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

วิทยาศาสตร์

60,000

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

วิทยาศาสตร์

50,000

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์

ส้านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั
เกษตรศาสตร์

478,600

รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์

เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์

130,000
100,000

ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง
ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง
ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ส้านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั

125,000
125,000
80,000
100,000

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

100,000

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เฉพาะปี 2558)
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงต้นทุน
ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

จานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการให้ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ
ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิม่ ขึ้นหลังจากรับบริการ

แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วย

เป้าหมาย

โครงการ
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

65
10,000
80
80
8,000,000

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ระดับ

≥1
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เป้าหมาย
กาหนดตามกลุ่มนโยบายมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
80
80
80
80
ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
2. การสารวจ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ ร้อยละ
50
60
60
60
60
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือกิจกรรม
นักศึกษา
3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ระดับความรู้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้น
ระดับ
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
4. การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ ร้อยละ
50
60
60
60
60
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือกิจกรรม
นักศึกษา

การติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีระบบกากับติดตามการดาเนินโครงการ โดยกาหนดให้คณะ/หน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดให้รายงาน รายไตรมาส ทุกสามเดือน คือ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 4
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
การดาเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินโครงการแล้วให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์พร้อมประเมินผล
การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดในแต่ ล ะโครงการ โดยส่ ง ผ่ า นระบบบริ ห ารจั ด การงานท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรม และต้น สั งกัด (ระดับ คณะ หน่ว ยงาน ทาการรวบรวมผลการดาเนินงานเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานในระดับแผนงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

แผนการปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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