
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารทาํนบุาํรงุศลิปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ประจําปการศกึษา 2559 
  



สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระยะ  5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยจัดใหมีการระดมสมองจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และตัวแทนชุมชน
ทองถ่ินจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา ตลอดจนรวมกันวิเคราะหปญหาอุปสรรค แนวโนม สภาวการณปจจุบัน เพ่ือปรับทิศทาง เปาหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี  11 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันและ
อนาคต เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอันจะนําไปสูการยอมรับรวมกันในเปาหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ/ผลผลิตในดาน
ตาง ๆ และการกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตรลงสูหนวยงานและบุคคลโดยท่ัวถึง และเพ่ือให
เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  อันจะนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพตอไป 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)   ไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

ปรัชญา     :  สรางสติและปญญาแกสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน   :  เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการเรียนรูในภูมิภาคลุมน้ําโขง ผลิต  บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สราง
องคความรูและนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 

อัตลักษณ    : สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 

เอกลักษณ   : ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง 

พันธกิจ           
๑. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. สรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีนําไปประยุกตใชในภูมิภาคลุมน้ําโขงเพ่ือพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน 
๓. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือสรางการยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และ สรางความเขาใจในวัฒนธรรมท่ี

หลากหลายของภูมิภาคลุมน้ําโขง  
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๒ 



ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เปนท่ียอมรับ

ในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
๓. พัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
๔. ปลูกฝงแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ สืบสาน ประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาแหลงเรียนรู

ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนเกิดสํานึกรักบานเกิดและองคกร 
๕. บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 

ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมี
ความสุข 

๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมี
ความผูกพันกับองคกร 

๗. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 
ปลอดภัย และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุน การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 

เปาหมายเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
๑. มีผลการประเมินติดอันดับ ๑ ใน ๒๐ (QS RANKING) เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ

ในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
๒. มีสัดสวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เปน ๕๐ : ๕๐ 
๓. มีสัดสวนหลักสูตรท่ีสอนดวยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรท่ีสอนดวย

ภาษาไทย เปน ๑๕ : ๘๕ 
๔. มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ : 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน ๓๘ : ๑๒ : ๕๐ 
๕. มีนักศึกษาตางชาติเปนรอยละ ๕ ของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในแตละปการศึกษา 
๖. มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ระดับบัณฑิตศึกษา เปน ๘๕: ๑๕  
๗. มีสัดสวนคุณวุฒิอาจารยตรี โท เอก เปน ๒: ๓๘: ๖๐ 
๘. มีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผศ. : รศ. : ศ. เปน ๕๐: ๓๓: ๑๖.๕: ๐.๕ 
๙. มีกลุมงานวิจัยอยางนอย ๑ กลุมท่ีติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ 
๑๐. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และภาคอุตสาหกรรม 

เปนรอยละ ๕ เม่ือเทียบกับผลงานวิจัยท้ังหมด 
๑๑. มีสัดสวนงบประมาณจากรัฐ : รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา: รายไดจากงานวิจัย

บริการวิชาการ เปน ๕๐: ๔๐: ๑๐ 
 ๑๒. ผลการประเมินการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก 
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๓ 



ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เปนท่ี
ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

เปาประสงค : บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การเรียนรูและสรางสรรค
นวัตกรรม อุตสาหะในการทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มนุษย
สัมพันธดี และ มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ  

กลยุทธ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของสังคม และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการท่ีสงเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

กลยุทธ 1.2 : พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรูแบบ Active Learning 
กลยุทธ 1.3 : พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ท้ังในและตางประเทศ 

รวมท้ังเครือขายศิษยเกา 
กลยุทธ 1.4 : พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางย่ังยืน 

เปาประสงค : ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม 
อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย 

กลยุทธ 2.1 : พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 2.2 : สรางระบบพัฒนานักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสราง

นักวิจัยรุนใหม 
กลยุทธ 2.3 : สรางกลุมวิจัยมุงเปาจากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับนโยบาย

การพัฒนาของประเทศและภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 2.4 : เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพ่ือขยายผลในมิติ นโยบาย
ชุมชน สังคม อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย และเกิดผลกระทบท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

กลยุทธ 2.5 : พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาใหเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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๔ 



ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง   

เปาประสงค : ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาความ
ความเขมแข็งในการดํารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเนน สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การสรางผูประกอบการรายใหม และไดรับการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐาน 

กลยุทธ 3.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

กลยุทธ 3.2 : สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดาน
สังคมสูงวัย ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดานการสรางผูประกอบการรายใหม และ
การเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

กลยุทธ 3.3 : พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับ 

กลยุทธ 3.4 : จัดหารายไดจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  อนุรักษ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น ปลูกฝงจิตสํานึกรัก

บานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค :  นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู ถึงคุณคา และรวมสืบสานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน และ แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดรับการพัฒนาใหเปนท่ีสนใจจากภายนอก  

กลยุทธ 4.1 : พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพอยางมีสวนรวม 
กลยุทธ 4.2 : สรางแหลงเรียนรูเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ินของภูมิภาคลุม

น้ําโขง 
กลยุทธ 4.3 : สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณคา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิ

ปญญาทองถ่ินของภูมิภาคลุมน้ําโขง และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดสํานึกรักบาน
เกิดและเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปล่ียนแปลง 

ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และการทํางานอยางมีความสุข 

เปาประสงค: องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับ
ความชื่นชมในภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 5.1 บริหารจัดการแบบรวมศูนยเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและลดตนทุนการดําเนินงานของสวนราชการ
และสวนงานภายใน 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๕ 



กลยุทธ 5.2 สรางจิตสาํนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดประโยชนสวนรวม
เปนท่ีตั้ง 

กลยุทธ 5.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหมีความคลองตัว เปนธรรม 
โปรงใส 

กลยุทธ 5.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

กลยุทธ 5.5 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือสราง
รายไดใหเพ่ิมข้ึน วางแผนการลงทุนระยะยาวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดาน
งบประมาณ   

กลยุทธ 5.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายเพ่ือเตรียมพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 5.7 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเขาสูระดับมาตรฐานสากล โดยใชหลักการ
บริหารเพ่ือความเปนเลิศ  (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 5.8 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเอ้ือตอ
การเรียนและการทํางานอยางมีความสุข  ปลอดภัย   

กลยุทธ 5.9 พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)    
กลยุทธ ๕.๑๐ พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร โดยใชหลัก รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และ

ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเผยแพรผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมี

ความผูกพันกับองคกร 

เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงในการทํางาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
วิสัยทัศนพันธกิจ และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความสุขและ
ความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธ 6.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
กลยุทธ 6.2 จัดใหมีสวัสดิการใหเหมาะสม และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 

ปลอดภัย และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุน การเรียนรูแบบ
อิเล็กทรอนิกส การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถ
ของนักศึกษาและบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสูการเปน
มหาวิทยาลัยดิจิตอล 

เปาประสงค:     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน 

กลยุทธ ๗.๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๖ 



สวนที่  2 

แผนปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจําปการศึกษา 2559 

 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัตงิานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

2559 โดยกําหนดใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  อนุรักษ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น ปลูกฝงจิตสํานึกรัก
บานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค :  นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและ
วัฒนธรรม ตอยอดและสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาเหลานั้นได  

กลยุทธ 4.1 : พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพอยางมีสวนรวม      
กลยุทธ 4.2 : นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตอยอดและสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาเหลานั้นได   
กลยุทธ 4.3 : รวบรวม องคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือ

พัฒนาใหเกิดแหลงเรียนรูตลอดจนเผยแพรองคความรูในดานตางๆ 
กลยุทธ 4.4: นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 
กลยุทธ 4.5: ปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาติ 
 
วัตถุประสงคของแผนการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2560 

1. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน นักศึกษาและบุคลากร ชุมชน ไดเขารวมกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และทองถ่ิน 

2. เพ่ือรวบรวมองคความรู ภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ รวมถึงการสงเสริมอนุรักษ
ทรัพยากรในจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

3. เพ่ือเผยแพรองคความรูท่ีรวบรวม ผานสื่อประเภทตางๆ และแหลงเรียนรู 
4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน (อพ.สธ.) 
5. เพ่ือสงเสริมนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัด  
6. เพ่ือใหเกิดแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๗ 



ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วดั เปาหมาย หนวย 
1. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ≥73 โครงการ 
2. จํานวนนักศึกษา บุคลากรและกลุมเปาหมาย ท่ีเขารวมกิจกรรม ≥ 80 รอยละ 
3. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ≥ 3.51 ระดับ 
4. จํานวนองคความรูท่ีเกิดจากการรวบรวมขอมูล  ≥15 องคความรู 
5. จํานวนองคความรูท่ีไดรับการเผยแพร* ≥10 องคความรู 
1. จํานวนโครงการท่ีไดรับการตอยอด ขยายผล นําไปใชประโยชน โดยผูอื่น  ≥1 โครงการ 
2. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  ≥1 โครงการ 
3. มีการดําเนินโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ≥1 โครงการ 
7.   มีแหลงเรียนรู ** ≥1 แหลง 

หมายเหตุ  
* จาํนวนองคความรูที่ไดรับการเผยแพร หมายถึง องคความรูที่มกีารดําเนนิการแลวเสร็จและไดรับการเผยแพรเปนองคความรูที่ไดจาการ
ดําเนนิงานในปงบประมาณที่ผานมา 
** แหลงเรียนรู หมายถึง ถ่ิน ท่ีอยู บริเวณ บอเกิด แหง ท่ีหรือศูนยความรูท่ีใหเขาไปศึกษาหาความรู ความเขาใจ และความชํานาญ ซึ่ง
แหลงเรียนรูจึงอาจเปนไปไดท้ังสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ หรือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน เปนไดท้ังบุคคล สิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต และแหลงเรียนรู
อาจจะอยูในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบหลักโดยความรวมมอืจากคณะและ
หนวยงานตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

ที ่  กลยุทธ วัตถุประสงค  แนวทางการดําเนนิงาน ตัวชี้วดั / คาเปาหมาย 

1 พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหมี
ประสิทธิภาพอยางมีสวน
รวม      

เพ่ือสรางความเชื่อมโยง
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกบัภารกิจ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สวน 

1. กํ า ห นด ใ ห ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการดําเนินงานโดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา 
2. สรางความเชื่อมโยงงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. ประ เ มิ นประ โ ยชน แ ละ
ผลกระทบของการดําเนินงาน
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตอสังคมอยางมี
สวนรวม และนําผลไปพัฒนา
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ต า ม
กระบวนการ PDCA 

1. รอยละของจํานวนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมี
การบูรณาการกับการเรียนการ
สอน/ กิจกรรมนักศึกษา  

2 นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชน รวมอนุรักษ สืบ
สาน ภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรม ตอ
ยอดและสรางสรรค
ผลงานท่ีสะทอนคุณคา
เหลาน้ันได   
    

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน 
นักศึกษาและบุคลากร 
ชุมชน ไดเขารวมกิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และทองถิ่น 
 

1.  พัฒนาความรู ใ นส าขา ท่ี
เกี่ยวของ 
2 .  ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง
วิชาการกับเครือขายวัฒนธรรม
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร
และชุมชน รวมกิจกรรม เพ่ือ
อ นุ รั กษ  สืบสาน  ภู มิปญญา
ทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติและทองถิ่น 

1. จํานวนโครงการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา 
70 โครงการ  

2. จํานวนของนักศึกษา 
บุคลากรและกลุมเปาหมาย 
ท่ีเขารวมกิจกรรม ไมนอย
กวารอยละ 80 ตอ
เปาหมายโครงการ 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๘ 



ที ่  กลยุทธ วัตถุประสงค  แนวทางการดําเนนิงาน ตัวชี้วดั / คาเปาหมาย 

4. จัดใหมีกิจกรรมและพ้ืนท่ีใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู เ พ่ือตอ
ยอด สรางสรรคผลงานท่ีสะทอน
คุณคาภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการไมตํ่ากวา
3.51 

4. มีจํานวนโครงการท่ีไดรับ
ก า ร ต อ ย อ ด  ข ย า ย ผ ล 
นําไปใชประโยชน โดยผูอื่น 
ไมนอยกวา 1 โครงการ 

3 รวบรวม องคความรูดาน
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพ่ือ
พั ฒ น า ใ ห เ กิ ด แ ห ล ง
เรียนรูตลอดจนเผยแพร
องคความรูในดานตางๆ 

1 .  เ พ่ื อ ร ว บ ร ว ม อ ง ค
ความรู  ภู มิปญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร ใ น
จังหวัดอุบลราชธานี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
2 .  เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร อ ง ค
ความรูท่ีรวบรวม ผานส่ือ
ประเภทตางๆ และแหลง
เรียนรู 
3. เพ่ือพัฒนาใหเกิดแหลง
เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม 
 

1. พัฒนาความรู ในสาขา ท่ี
เกี่ยวของ 
2. สร า ง ค ว าม ร ว ม มื อท า ง
วิชาการกับเครือขายวัฒนธรรม
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. สนับสนุนทุนในการศึกษา
หรือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิ
ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น  ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
4. จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับภู มิ
ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น  ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมในภูมิภาคลุมนํ้าโขง
อยางเปนระบบ โดยการจําแนก
ห ม ว ด ค ว า ม รู  แ ล ะ พ ร อ ม
ใหบริการ 
5. การแลกเปล่ียนนักศึกษา 
บุคลากรกับก ลุ มประ เทศใน
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพ่ือใหเกิดการ
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรม 
6. ส นั บ ส นุ น ใ ห อ ง ค ก า ร 
ห น ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  แ ล ะ
ประชาชนมีส วนร วมในการ
จัดเก็บ สืบคน และจัดทําขอมูล
รวมกับมหาวิทยาลัย 
7. สร า งแหล ง เรี ยนรูพรอม
เผยแพรองคความรูผานส่ือตางๆ 

1. จํานวนองคความรู ท่ีเกิด
จากการรวบรวมขอมูล ไม
นอยกวา 15 องคความรู 
2. จํานวนองคความรูท่ีไดรับ
การเผยแพร ไมนอยกวา 10 
องคความรู (ท่ีไดจากปท่ีแลว
มาเผยแพร) 
3. มีแหลงเรียนรู ไมนอยกวา 
1 แหลงเรียนรู (เฉพาะระดับ
สถาบัน) 

4. นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชน รวมอนุรักษ
ทรัพยากรเพ่ือความ
ยั่งยืน 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญา
และวัฒนธรรม เพ่ือความ
ยั่งยืน (โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
อพ.สธ.) 

1. พัฒนาความรูในสาขาท่ี
เกี่ยวของ 
2. สรางความรวมมือทาง
วิชาการกับเครือขาย
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม ภาครัฐ
และเอกชน 
3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม
เพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

1. จํานวนองคความรู ท่ีเกิด
จากการรวบรวมขอมูล ไม
นอยกวา 15 องคความรู 
2. จํานวนองคความรูท่ีไดรับ
การเผยแพร ไมนอยกวา 10 
องคความรู (ท่ีไดจากปท่ีแลว
มาเผยแพร) 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๙ 



ที ่  กลยุทธ วัตถุประสงค  แนวทางการดําเนนิงาน ตัวชี้วดั / คาเปาหมาย 

ภูมิปญญาและวัฒนธรรม เพ่ือ
ความยั่งยืน 

5 ปลูกฝงจิตสํานึกรัก 
ทองถิ่นและประเทศชาติ 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการ
เ รี ย น รู เ กี่ ย ว กั บ ชุ มช น 
ทองถิ่น และประเทศชาติ
เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู ค ว า ม
ภาคภูมิใจ หวงแหน และ
ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ท่ี ดี ต อ
ทองถิ่นและประเทศชาติ 
 

1. สรางความรวมมือกับชุมชน
ใ น ท อ ง ถิ่ น เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
บุคลากรและนักศึกษาได ทํ า
กิ จก รรมร วมกั บ ชุ มชนนอก
มหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนให บุคลากรและ
นักศึกษาทํากิจกรรมในวาระท่ี
สําคัญตางๆ ของประเทศรวมกับ
สวนราชการ/ชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดความ
ร ว ม มื อ แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ พ ณี  
วัฒนธรรมท่ีเปนวาระของชาติ 

4. มีโครงการความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก อยาง
นอย 1 โครงการ 
5. มีการดําเนินโครงการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย อยาง
นอย 1 โครงการ 

 

การติดตามและประเมินผล 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระบบกํากับติดตามการดําเนินโครงการ โดยกําหนดใหคณะ/หนวยงานท่ี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดใหรายงาน รายไตรมาส ทุกสามเดือน คือ ครั้งท่ี 1  ภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 255๙ ครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 25๖๐ ครั้งท่ี 3 ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 25๖๐ และ
ครั้งท่ี 4 ภายในวันท่ี 30 กันยายน 25๖๐ 
 โครงการท่ีไดรับงบประมาณ ประจําป 2560 หากไมมีการดําเนินงานภายในปงบประมาณ (30 
กันยายน 2560) จะไมไดรับการอนุมัติใหขยายเวลาในการดําเนินงาน และใหดําเนินการคืนเงิน  
 

การดําเนินงานหลังเสร็จส้ินโครงการ 
เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการแลวใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณพรอมประเมินผล

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแตละโครงการ โดยคณะ หนวยงาน ทําการรวบรวมผลการดําเนินงาน
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในระดับแผนงานใหมหาวิทยาลัยทราบ และสรุปการติดตามผลการดําเนินงานและ
เสนอ กก. ประจําคณะพิจารณา ใหขอเสนอแนะ 
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ โดยประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน  

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๑๐ 



 คณะจะตองสรุปการติดตามผลการดําเนินงานระดับแผน / โครงการ และเสนอ กก. ประจําคณะ
พิจารณาผลการดําเนินงานรอบไตรมาสท่ี 2  ใหขอเสนอแนะภายในเดือน มิถุนายน 2560 และ เสนอ กก. 
ประจําคณะพิจารณาผลการดําเนินงานรอบไตรมาสท่ี 3  ใหขอเสนอแนะเพ่ือเตรียมแผนงานประจําป 2561 
ภายในกรกฎาคม 2560  
  

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๑๑ 



สวนสรุปรายช่ือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปการศึกษา 2559 
 

โครงการตามนโยบายท่ี 1  
มุงเนนสงเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากร ชุมชน ไดเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติ    
 

 ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

ที่ไดรบั 

1 
พัฒนาตลาดเชิงสรางสรรคจากวัสดุเหลือใชเพ่ือสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน 

นางสาว ใจแกว แถมเงิน บริหารศาสตร 80,000 

2 
เรียนรูคุณคาศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 
บุญขาวประดับดิน ป 5 

นาย กิตติ เหลาสุภาพ 
วิทยาลัย

แพทยศาสตรฯ 
55,000 

3 สืบสานฮีตสิบสอง (ประเพณีบุญบ้ังไฟ) นาย จักรภพ เสาเวียง ศิลปประยุกต 55,000 

4 
โครงการสืบสานบุญมหากฐินสามัคคีชาวสิงหแสด 
ครั้งท่ี 9 

นาย ปฐวี โชติอนันต รัฐศาสตร 48,000 

5 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทําบุญ
อุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําป 2560 

นางสาว สุพัตรา ขจัดโรคา 
วิทยาลัย

แพทยศาสตรฯ 
100,000 

6 การสืบทอดฮีตสิบสอง:บุญผะเหวดของชาวอีสาน นายสุรศักด์ิ บุญอาจ ศิลปศาสตร 55,000 

7 โครงการบุญกฐิน ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ วิทยาศาสตร 55,000 

8 
กิจกรรมสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน 
ฮีต 12 (บุญขาวจี่) 

น.ส.วิภาจันทร ยิ่งกําแหง นิติศาสตร 55,000 

9 โครงการบุญสงกรานต ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ เภสัขศาสตร 40,000 

10 สรางทักษะการบริหารผานการละเลนพ้ืนบานอิสาน น.ส.ศุภกัญญา จันทรุกขา บริหารศาสตร 70,000 

11 โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน “บุญขาวสาก” นายธน ทองกลม วิศวกรรมศาสตร 55,000 

12 
ประกวดผลงานการสรางสรรคทํานองและทารํา 
ฟอนลือเล่ืองเครื่องทองเหลืองบานปะอาว 

นางสาววรารัตน บุญแฝง บริหารศาสตร 90,000 

13 
โครงการส่ิงแวดลอมแหงภูมิปญญาสรางสรรคทาง
วัฒนธรรมงานชางของวัดในอีสาน 

ดร ต๊ิก แสนบุญ ศิลปประยุกต 120,000 

14 

โครงการปลูกจิตสํานึกความมีวินัย อนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดลอมผานส่ือเอนิเมชัน 
“วัยใส มีวินัย รักษวัฒนธรรมไทย ใสใจ
ส่ิงแวดลอม” 

ดร. จักริน วชิรเมธิน บริหารศาสตร 100,000 

15 สืบสานประเพณีทําบุญคูญลาน นาย ทวีศักด์ิ วิยะชัย เกษตรศาสตร 55,000 

16 การสืบสานประเพณีบุญเขากรรม ฮีต 12 น.ส. เพ็ญภัคร พ้ืนผา บริหารศาสตร 55,000 

17 ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ ปท่ี 5 น.ส.สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน พยาบาล 55,000 

18 
โครงการสัมมนาฟนฟูวัฒนธรรมการใชสมุนไพรและ
การแพทยพ้ืนบานในเขตชุมชน 

นายอนุวัฒน วัฒนพิชญากูล เภสัขศาสตร 120,000 

19 โครงการกวนขาวทิพย ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต วิทยาศาสตร 55,000 

20 เสริมสรางวิถีไทย วิถีธรรม บาน วัด โรงเรียน น.ส.ศุภกัญญา จันทรุกขา บริหารศาสตร 80,000 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๑๒ 



 ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

ที่ไดรบั 

21 
ประกวดผลงานการสรางสรรคทํานองและทารํา 
"ฟอนสืบสานตํานานผาหาจังหวัดอีสานใต” 

นางสาววรารัตน บุญแฝง บริหารศาสตร 90,000 

22 ระบบแผนท่ีวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวกมลวรรณ จันทป 
สํานักคอมพิวเตอร 

และเครือขาย 
50,000 

23 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน : การจัดทําศัพทานุกรมไทย-จีน จีน-ไทย 
ฉบับทองเท่ียวชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.ชิดหทัย ปุยะติ ศิลปศาสตร 150,000 

24 
การสืบสานสืบสานวัฒนธรรมการทําปราสาทผ้ึง 
และการฉลุลายกาบกลวย 

น.ส.เพ็ญภัคร พ้ืนผา บริหารศาสตร 80,000 

25 โครงการออกพรรษา นางสาวปวีณา ทองบุญยัง มุกดาหาร 55,000 

26 
โครงการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด 
วิทยาลัย

แพทยศาสตรฯ 
120,000 

27 ยุวศาสนสัมพันธ สามศาสนา ผศ.ดร.นภาพร หงษภกัดี บริหารศาสตร 80,000 

28 

แผนงานยุทธศาสตร อนุรักษ สงเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม: การประยุกตใช
ปรัชญาจีนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัย
ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน 

นางประภาพร ศศิประภา ศิลปศาสตร 100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๑๓ 



โครงการตามนโยบายท่ี 2  
  มุงเนนการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมองคความรู ภูมิปญญาดานตางๆ จากแหลงขอมูลความรูทาง
วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

ที่ไดรบั 

1 
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบสถาปตยกรรมหอ
ไตรไท-อีสาน กับ สปป.ลาว 

ดร.ต๊ิก แสนบุญ ศิลปประยุกต 100,000 

2 
การรวบรวมและศึกษาภูมิปญญาพืชสมุนไพร
อุบลราชธานีดานฤทธ์ิปองกันสมองเส่ือม 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ แกวอมตวงศ เภสัขศาสตร 100,000 

3 

การสํารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตํารับยา
ไทย เพ่ือจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหงอางอิง 
(Herbarium Database) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สุดารัตน หอมหวล เภสัขศาสตร 100,000 

4 
การจัดทําฐานขอมูลเชื่อมโยงองคความรูตํารับยา
แผนไทยท่ีใชในโรงพยาบาล กับขอมูลวิจัยเชิง
วิชาการ 

ผศ.ดร.สุดารัตน หอมหวล เภสัขศาสตร 100,000 

5 
โครงการสํารวจและจัดทําผังการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ทํานุบํารุงชุมชนทองถิ่นและสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรม 

ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักด์ิ วิศวกรรมศาสตร 100,000 

7 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน : 
การจัดทําฐานขอมูลทางภาษาของกลุมชาติพันธุ
สวนนอยในประเทศจีนตอนใต โครงการท่ี 3  

รศ.ดร. เมชฌ สอดสองกฤษ ศิลปศาสตร 100,000 

8 ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือนุรักษสินคาภูมิปญญาไทยอีสาน นางสาว พิมลพรรณ อุดมพันธ บริหารศาสตร 90,000 

9 
โครงการการศึกษาองคความรูและชีวประวัติของ
ปราชญชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาว อรุณี สัณฐิติวณิชย รัฐศาสตร 100,000 

10 
การปริวรรตเอกสารโบราณลานชางในพุทธ
ศตวรรษท่ี 21-22 

ดร.บุญชู ภูศรี ศิลปศาสตร 100,000 

11 
การสํารวจการใชหมากจองเพ่ือการดูแลสุขภาพ
ตามภูมิปญญาพ้ืนบานอีสาน 

น.ส. จินตนา นภาพร เภสัขศาสตร 100,000 

12 
รวบรวมเมนูสรางสรรคจากผักและสมุนไพร
พ้ืนบานอีสาน ปท่ี 2 

นางสาว สิริรัตน ชอบขาย บริหารศาสตร 100,000 

13 
การพัฒนาแอพพลิเคชันสมุนไพรขั้นมูลฐานท่ีนารู
บนมือถือ 

ผศ.ชยาพร แกนสาร วิทยาศาสตร 100,000 

14 
การสํารวจการแพรกระจายและนิเวศวิทยาของ
กลุมหอยโขงบริเวณแมนํ้ามูลตอนลาง 

นาย ชํานาญ แกวมณี เกษตรศาสตร 100,000 

15 
ฐานขอมูลแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาว ขนิษฐา ทุมมากรณ สํานักวิทยบริการ 100,000 

 

 
 
 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๑๔ 



โครงการตามนโยบายท่ี 3  
 มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบตาง ๆ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

ที่ไดรบั 

1 นอนเปลเหกลอมวัฒนธรรมอีสานจากแมสูลูก นางสาวอรุณี มะฎารัก บริหารศาสตร 80,000 

2 
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราดําริฯ: 
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร 
สํานักงาน

สงเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

350,000 

3 
การถายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพ้ืนบานใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปท่ี 2 

นางสาวเมทินี มาเวียง เกษตรศาสตร 120,000 

4 
โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของพลเมืองผานศิลปวัฒนธรรม
หมอลําการเมือง 

นางสาวรจนา คําดีเกิด รัฐศาสตร 52,000 

5 
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราดําริฯ: 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ผลงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร 
สํานักงาน

สงเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

150,000 

6 
การพัฒนาส่ือแอนนิเมช่ันของสินคาอารยธรรม 4 
ชนเผา (ไทย ลาว เขมร และสวย) 

นางสาว กมลพร นครชัยกุล บริหารศาสตร 100,000 

7 การจัดทําศูนยการเรียนรูชุมชนคนทําเทียน นางสาว เขมจิรา หนองเปด ศิลปศาสตร 150,000 

8 
โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขาย 
การเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 5 

นางสาว สาวิตรี สิงหาด พยาบาล 54,000 

โครงการตามนโยบายท่ี 4  
  มุงการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดําเนินการตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    

 ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

ที่ไดรบั 

1 
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราดําริ: 
พัฒนาพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูเชิงนิเวศ "ปาตนนํ้ารอง
กอ" 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร 
สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

300,000 

2 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราดําริฯ: 
"รวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว" เน่ืองในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 
90 พรรษา 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร 
สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

70,000 

3 
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณภาพ
ผลของมะเมาและมะมวงหาวมะนาวโห 

ดร. ทินน พรหมโชติ เกษตรศาสตร 80,000 

4 
สํารวจความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวใน
แหลงนํ้าบริเวณบึงหนองกระทา 

ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ วิทยาศาสตร 85,000 

5 
แปลงไมผลพ้ืนเมืองเพ่ือการอนุรักษและการใช
ประโยชนปท่ี 5 

ดร. ทินน พรหมโชติ เกษตรศาสตร 100,000 

 
แผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2559 

๑๕ 



 ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

ที่ไดรบั 

6 
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราดําริฯ: 
บริหารงานและสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม
ตางๆ ของ อพ.สธ. และเครือขาย อพ.สธ. 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร 
สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

270,000 

7 การอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมนํ้ามูล ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ เกษตรศาสตร 120,000 

8 
ความหลากหลายของเห็ดปาในพ้ืนท่ี อพสธ สวน
สัตวอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต วิทยาศาสตร 85,000 

9 คายอนุรักษกลวยไมพ้ืนเมือง รศ.ดร.กาญจนา รุงรัชกานนท เกษตรศาสตร 120,000 

10 
การศึกษาการขยายพันธุกลวยไมเพชรหึงเพ่ือใช
เปนพืชสมุนไพร 

รศ.ดร.กาญจนา รุงรัชกานนท เกษตรศาสตร 100,000 

11 ตนไมของพอ นาย ภาคภูมิ สืบนุการณ เกษตรศาสตร 80,000 

12 
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นาย ชัยวุฒิ กรุดพันธ เกษตรศาสตร 180,000 

13 
การสํารวจและรวบรวมพันธุไมผลวงศสม
(Rutaceae) ของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือการ
อนุรักษพันธุกรรม 

นางสาว นิมมานรดี พรหมทอง เกษตรศาสตร 50,000 

14 
การศึกษาความหลากหลายและรวบรวมพันธุปลา
ซิวในพ้ืนท่ีปาตนนํ้ารองกอ 

นางสาว ธนาทิพย แหลมคม เกษตรศาสตร 100,000 

15 การขยายพันธุและการปลูกรักษาพันธุกลวยไมปา ผศ.ดร. อรัญญา พิมพมงคล วิทยาศาสตร 120,000 

16 

โครงการสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
การใชพืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพกรณีศึกษา
ปราชญชาวบานในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

นาง ยมนา ชนะนิล พยาบาล 30,000 

18 
ความหลากหลายของยีสตในพ้ืนท่ี อพ.สธ. สวน
สัตวอุบลราชธานี 

นาง สนม รวมสุข วิทยาศาสตร 95,000 
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โครงการตามนโยบายท่ี ๕  
การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัดและการบริหารจัดการงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

ที่ไดรบั 

1 โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอสีานและลุมนํ้าโขง ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร  
สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

700,000 

2 
โครงการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร  
สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

109,500 

3 สืบสานประเพณีบุญเขาพรรษา ประจําป 2560 นายทรงพล อินทเศียร 
สํานักงานพัฒนา

นักศึกษา 
300,000 

4 
สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศและงานวัน
รําลึกแหงความดีรวมกับจังหวัดอุบลราชธานี ป 
2559 

นาย อภิชัย สิงหาษา  
กองกลาง 

 
100,000 

5 
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เทิดไทมหาราชา ป 2560 

สิบเอกสมศักด์ิ สันติวงศกร  
กองกลาง 

 
250,000 

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวง ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร  
สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

300,000 

7 
โครงการรวบรวมและจัดทําเวบไซตเผยแพรภาพ
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา 
(พระสิริพัฒนาภรณ อดีตเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง) 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร  
สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

222,600 

8 
โครงการการถวายเครือ่งสักการะและรวมงาน
นมัสการพระธาตุพนม ประจําป 2560 

นายเกียรติกุล กุลตังวัฒนา  มุกดาหาร 70,000 
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