
ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด
งบประมาณท่ีได้
รับการจัดสรร

วันท่ีคาดว่าจะ
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

1 ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพยากร
อีสานและลุ่มน ้าโขง เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน

รศ.ดร.ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ ส้านักงานอธิการบดี 500,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. จ้านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนา
ทั งในและนอกมหาวิทยาลัย 1 แหล่งการเรียนรู้
2. ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพ่ิมขึ น 1 ระดับ

2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ

รศ.ดร.ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ ส้านักงานอธิการบดี 500,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80
2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 80

3 โครงการขยายพันธ์ุปลาพื นเมืองลุ่ม
น ้ามูลเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์

รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ 120,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. จ้านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาทั งใน
และนอกมหาวิทยาลัย จ้านวน 1 แหล่งการ
เรียนรู้
2. ร้อยละของจ้านวนโครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่การท้าวิจัย/
บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรม
นักศึกษา ร้อยละ 20

แผนปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564



ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด
งบประมาณท่ีได้
รับการจัดสรร

วันท่ีคาดว่าจะ
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

4 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และ
แสดงผลงาน อพ.สธ.

รศ.ดร.ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ ส้านักงานอธิการบดี 507,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. จ้านวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี 1 
ผลงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 80
4. จ้านวนกิจกรรมท่ีด้าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 1 กิจกรรม

5 โครงการการบริหารโครงการและ
สนับสนุนการด้าเนินงาน อพ.สธ.

รศ.ดร.ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ ส้านักงานอธิการบดี 600,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. จ้านวนกิจกรรมท่ีด้าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 1 กิจกรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 80



ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด
งบประมาณท่ีได้
รับการจัดสรร

วันท่ีคาดว่าจะ
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

6 การพัฒนาฐานข้อมูล การจัดเก็บตัว
อย่างของสัตว์น ้า และเคร่ืองมือ
ประมง ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 150,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส้าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80
2. จ้านวนหมวดความรู้ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย 1 หมวดความรู้
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 80

7 ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื นเมือง (แดง
อุบลและว่านเพชรหึง)

รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์ 83,000           1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. ร้อยละของจ้านวนโครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่การท้าวิจัย/
บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรม
นักศึกษา ร้อยละ 20
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 80



ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด
งบประมาณท่ีได้
รับการจัดสรร

วันท่ีคาดว่าจะ
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

8  โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
หมากจอง ระยะท่ี 1

ดร.ปริวรรต สมนึก คณะศิลปศาสตร์ 230,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. จ้านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาทั งใน
และนอกมหาวิทยาลัย จ้านวน 1 แหล่งการ
เรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 80

9 การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กใน
แม่น ้ามูล

ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ คณะเกษตรศาสตร์ 100,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. จ้านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาทั งใน
และนอกมหาวิทยาลัย จ้านวน 1 แหล่งการ
เรียนรู้
2. จ้านวนหมวดความรู้ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย 1 หมวดความรู้
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80
4. จ้านวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี 1 
ผลงาน



ท่ี ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด
งบประมาณท่ีได้
รับการจัดสรร

วันท่ีคาดว่าจะ
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

10 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อ
การเจริญของไรโซมจุหลัน 
(Cymbidium ensifolium (L.) Sw.)
 ในสภาพปลอดเชื อ และการปลูก
รักษาพันธ์ุกล้วยไม้ป่า

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล คณะวิทยาศาสตร์ 120,000        1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 1. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 100
2. จ้านวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมต่อปี
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80

11 การศึกษาปัจจัยกายภาพและเคมีท่ีมี
ผลต่อการเพาะเลี ยงแพลงตอนสัตว์
เพ่ือการประมง

นางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ์คณะวิทยาศาสตร์ 90,000           1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จ้านวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมต่อปี


