แผนปฏิบัติการโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1 การสารวจและเก็บรวบรวม
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวน คณะเภสัชศาสตร์
สมุนไพร
อีสานหายากเพิ่มเติม เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(www.phargarden.com)
2 สืบสานวิถีคนทาเทียนและแห่
นางสาววิภาพรรณ ตระกูล คณะรัฐศาสตร์
เทียนพรรษา ระหว่างชุมชนและ
สันติรัตน์
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

100,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 1. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (1 แหล่ง
เรียนรู้)

50,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 1. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. จานวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้
แสดงผลงาน (1 กิจกรรม)

3 วัฒนธรรมใบลานวัดมหาวนาราม
และวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตอื้
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์

60,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)

รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์

70,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)

4 ร่องรอยของอารยธรรมเขมรใน
จังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

5 โครงการร้อยภาพเล่าเรื่อง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี

ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา

คณะศิลปศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (80 ร้อยละ)
2. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (80 ร้อยละ)
4. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (80 ร้อยละ)
5. จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)

6 โครงการสืบสานวิถีหมี่กะทิอุบลสู่
โลกไร้พรมแดน

นางเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง คณะบริหารศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

7 การบูรณาการชุดความรู้ชาวไทย
เชื้อสายจีน เพื่อส่งเสริมพัฒนา
พื้นที่เมืองเก่าอุบล-วารินให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)

8 ร้อยคุณค่า ผ้าเมืองอุบล

นางสาวเขมจิรา หนองเป็ด

คณะศิลปศาสตร์

100,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

9 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบ 3
ภาษา

ผศ.ดร.วชิราภรณ์ กิจพูนผล คณะศิลปศาสตร์

40,000

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 80)
2. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)
4. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

10 การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ AR
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่าน
เมืองเก่า

นายอาทิตย์ บุญเริง

คณะวิทยาศาสตร์

70,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 1. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (1 แหล่ง
เรียนรู้)
2. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)

11 ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้
ประโยชน์ดา้ นสมุนไพรจากพรรณ
ไม้บริเวณป่าบุ่งป่าทามของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี

ดร.วิโรจน์ เกษรบัว

คณะวิทยาศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 80)
2. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
3. จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

12 สืบสาน ทานุ งานศิลป์ ถิ่นไทย นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ คณะบริหารศาสตร์
บอกเล่าเรื่องราวและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยผ่านการใช้สื่อดิจิทัล

80,000

1 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย 63 1. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 90)
3. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)

13 วันราลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัด
อุบลราชธานี

10,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)

นายจักริน สงวนศักดิ์

สานักงานอธิการบดี่

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

14 จิตอาสาทาบุญ ตุนความดี วิถี
ธรรม ณ วัดหนองป่าพง

นางอมร วิชัยวงศ์

สานักงานอธิการบดี่

50,000

11 - 17 ม.ค. 2563 ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย 80 ร้อยละ
ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ
(ร้อยละ 80)

15 โครงการนิทรรศการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม
พื้นบ้านอีสาน

ดร.ประชา คาภักดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

50,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1.จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (1 จานวน
แหล่งเรียนรู้)
2. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80
4. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)

ที่

ชื่อโครงการ

16 บริหารงานและสนับสนุนการ
ดาเนิน
งานของ อพ.สธ.
17 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ
ต่อการเจริญของต้นอ่อนเอื้องผึ้ง
(Dendrobium lindleyi Steud.)
ในสภาพปลอดเชื้อ และการปลูก
รักษาพันธุก์ ล้วยไม้ป่า

18 สดุดวี รี กรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

นางสาวณัชชา อักษรศรี

สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ

300,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับหน่วย
งานภายนอก 1 กิจกรรม

ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล คณะวิทยาศาสตร์

90,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)

100,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ 80 ร้อยละ

นายจักริน สงวนศักดิ์

สานักงานอธิการบดี่

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ที่

ชื่อโครงการ

19 พระพุทธรูปพื้นถิ่นเมืองอุบลเพื่อ
เชื่อมโยงย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

ดร.ติก๊ แสนบุญ

คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรร
ศาสตร์

100,000

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ 80)
3. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (1 จานวน
แหล่งเรียนรู้)
4. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 80)
5. จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)
7. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)

ที่

ชื่อโครงการ

20 ละครเวทีจีนส่งเสริมคุณธรรม
สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 5 ตอน
เรื่องเล่าคุณธรรมชาวไทยเชื้อสาย
จีน

21 นิทรรศการประวัตกิ ารประกวด
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

ดร.ชิดหทัย ปุยะติ

คณะศิลปศาสตร์

60,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)
4. จานวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้
แสดงผลงาน (1 กิจกรรม)
5. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)

100,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย ( 1 แหล่งการ
เรียนรู้)

นางสาวณัชชา อักษรศรี สานักงานอธิการบดี่

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ที่

ชื่อโครงการ

22 การสารวจและรวบรวมพันธุไ์ ม้ผล
วงศ์ส้ม (Rutaceae) ของจังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรม ปีที่ 4

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

ดร.นิมมานรดี พรหมทอง คณะเกษตรศาสตร์

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร
80,000

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)
2. จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)
3. จานวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้
แสดงผลงาน (1 กิจกรรม)
4. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (80 ร้อยละ)
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (80 ร้อยละ)
6. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (1 จานวน
แหล่งเรียนรู้)
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)

ที่

ชื่อโครงการ

23 ส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผล
งาน อพ.สธ.

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

นางสาวณัชชา อักษรศรี

สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ

300,000

24 พัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสาน รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ สานักงานส่งเสริม
และลุ่มน้าโขง
บริหารงานวิจัยฯ

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. จานวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้
แสดงผลงาน (1 กิจกรรม)
3. จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (1 หมวด
ความรู้)
4. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)

2,730,000 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (1 แหล่ง
เรียนรู้)

25 ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่
อพ.สธ. (พื้นที่อนุรักษ์ตน้ น้าป่า
ร่องก่อ)

ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ
(ร้อยละ 80)

26 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า:
อุบลราชธานี วารินชาราบ

นางสาวณัชชา อักษรศรี สานักงานอธิการบดี่

215,500

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย (1 แหล่งการเรียนรู้ )

ที่

ชื่อโครงการ

27 แนวทางการเพาะและขยายพันธุ์
กลุ่มปลาซิว

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)
2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

28 การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
แพลงก์
ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ใน
ท้องถิ่นเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1.จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
2. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

29 การศึกษาการขยายพันธุก์ ล้วยไม้
เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร

รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

30 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและร่วม
เผยแพร่ข้อมูลต้นเทียนและงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี
พ.ศ.2563

ผศ.ดร.วชิราภรณ์ กิจพูนผล คณะศิลปศาสตร์

110,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)
2. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)
3. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)

ที่

ชื่อโครงการ

31 ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์

32 การอนุรักษ์ปลาเสือลายเล็กในแม่น้ามูล ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ

คณะเกษตรศาสตร์

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)

100,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)
2. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (1 แหล่ง
เรียนรู้)
3. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์

80,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)

34 บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ

นางอมร วิชัยวงศ์

สานักงานอธิการบดี่

80,000

35 สร้างสรรค์ประเพณี สามัคคี
กันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะ
เหวด

นางอมร วิชัยวงศ์

สานักงานอธิการบดี่

100,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ 80)
1 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

นางสาวณัชชา อักษรศรี สานักงานอธิการบดี่

300,000

33 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาประมง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

36 ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับหน่วย
งานภายนอก (1 กิจกรรม)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

37 สนับสนุนการดาเนินงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นางสาวณัชชา อักษรศรี สานักงานอธิการบดี่

250,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

38 การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูล
อาหารพื้นเมืองที่มีสรรพคุณต่อ
สุขภาพตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวสาวิตรี สิงหาด คณะพยาบาลศาสตร์

100,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

39 สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประ
เพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ สานักงานอธิการบดี่

200,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับหน่วย
งานภายนอก (1 กิจกรรม)

40 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี
2563

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ สานักงานอธิการบดี่

400,000

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (1 กิจกรรม)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

ที่

ชื่อโครงการ

41 การสื่อความหมายวิถีชีวติ ชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

งบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรร

ดร.ยุวดี จิตต์โกศล

คณะศิลปศาสตร์

80,000

วันที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การทา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา (ร้อยละ 20)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ (ร้อยละ 80)
4. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี (1 ผลงาน)

