
ตารางสรุปงบประมาณ – ๒๕๖๐– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจําปี ๒๕๖๐ 

กลุ่ม G6.....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน.ี.... 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F1A2 ๑.การรวบรวมและการจัดเก็บมรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรม : วรรณกรรม
พื้นบ้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
หัตถกรรมพื้นบ้าน และประเพณี
พิธีกรรมในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

๑.เพื่อสนองงานพระราชดําริ อพ.สธ. 
๒. เพื่อรวบรวมและการจดัเก็บมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้านและประเพณีพิธีกรรมใน
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
๓. เพื่อจัดทําฐานข้อมลูเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้านและ
ประเพณีพิธีกรรมในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.ทําให้มีเก็บข้อมลูมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อสนองงานพระราชดาํริ
อพ.สธ. 
๒. ทําให้มีฐานค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้าน
วรรณกรรมพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หตัถกรรมพื้นบ้าน และประเพณี
พิธีกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี 
๓.ทําให้สะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจมรดกภมูิปัญญาทาง
วัฒนธรรมด้านวรรณกรรมพื้นบ้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน 
และประเพณีพิธีกรรมของจังหวัดฯ 
๔. ทําให้เกิดเครือข่ายในการอนุรกัษ์ สืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
วรรณกรรมพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้านและประเพณี
พิธีกรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

F1A2 ๒.การจดัเก็บมรดกภูมิปัญญาตูค้ัมภีร์
ใบลานในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี 

๑.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
๒. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตู้คัมภีร์ใบลานในดา้น 
รูปแบบ ลาดลาย ลักษณะขนาดสกุลช่างผู้สร้างชนิด
ของพรรณไม้ที่ใช้สร้าง ประวัติความเป็นมาและ
คุณค่าของตู้คัมภีร์ใบลาน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี 
๓. เพื่อจัดทําฐานข้อมลูค้นคว้าเพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลตู้คัมภีร์ใบลานในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีในฐานะทุนทางวัฒนธรรม ในรูปแบบ
หนังสือประกอบภาพ 
 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.ทําให้ได้ข้อมูลตู้คัมภรี์ใบลานในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
จัดทําเป็นหนังสือทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
๒. ทําให้มีฐานค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลตูค้ัมภรี์ใบลานในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี สมกับที่เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อท้องถิ่น ตามปรัชญา
สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.ทําให้สะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจตูค้ัมภรี์ใบลานของ
จังหวัดอุบลราชธานี 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F2A4 ๑.การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่าย
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอพ.สธ. 
บ้านยางน้อย มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี 
(โครงการวิจัย ระยะเวลา ๒ ป)ี 
ปีที่ ๑ งบประมาณ ๓๒๕,๖๐๐ บาท 
ปีที่ ๒ งบประมาณ ๓๑๕,๐๔๐ บาท 

๑.เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สาหร่าย ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
๒. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพของน้ําในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยาง
น้อย 
๓. เพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่ไดจ้ากพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
๔. เพื่อสร้างบทเรียนท้องถิ่น เรื่อง สาหร่ายอัญมณี
แห่งท้องน้ําโดยการมสี่วนร่วมของนักเรียนครู และ
จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลก่อเอ้ 
๕. เพื่อให้เยาวชนและชุมชนไดต้ระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรและร่วมมือกันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและนําองค์ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตเพื่อการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๖.เพื่อสร้างเยาวชนนักสืบสายน้ําในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี
วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
๗. เพื่อเป็นข้อมลูในการสร้างฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและสาหรา่ยดัชนีชี้วัดคุณภา
น้ําในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย 

๓๑๕,๐๔๐.๐๐ ๑.ได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
๒. ได้ทราบข้อมลูระดับการกักเก็บ และ คุณภาพน้ําด้านกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพของน้ําในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
๓.ได้สาหร่ายในรปูเชื้อบริสุทธิ์ที่มศีักยภาพในการต่อยอดด้านอุตสาหกรรมสูง
และสามารถอนุรักษ์พันธุกรรมสาหร่ายในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
๔. ได้ข้อมูลสาหร่ายที่สามารถใช้เป็นดัชนีชีวภาพของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
๕. ได้ฐานข้อมูลสาหรา่ยในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูล
ของประเทศได ้
๖. ไดเ้ยาวชนนักสืบสายน้ําในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F2A4 ๒.ศักยภาพของการเป็นยาเร้ากําหนัด

ของผักแขยง 
(Limnophilaaromatica) ในหนูแรท
เพศผู ้
(Rattusnorvergicus) 

๑.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
๒. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผักแขยงต่อ
พฤติกรรมทางเพศในหนูแรทเพศผู ้
๓.เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผกัแขยงต่อมหกาย
วิภาคและจุลกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ของหนู
แรทเพศผู ้
๔. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผักแขยงต่อ
จํานวน การเคลื่อนที่และอัตราการรอดชีวิตของอสุจิ
ในหนูแรทเพศผู้เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
๕. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผักแขยงต่อค่า
ชีวเคมีของโลหิตและระดับฮอรโ์มนเพศในหนูแรท
เพศผู ้

๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ทราบถึงผลของสารสกัดจากผกัแขยงต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ระบบ
สืบพันธุ์ จํานวน การเคลื่อนที่ และอัตราการรอดชีวิตของอสุจริวมทั้งผลต่อค่า
ชีวเคมีของโลหิตและระดับของฮอร์โมนในสตัว์ทดลอง 
๒. เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากผักแขยงเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในด้านวิชาการทางการแพทย์เภสัชวิทยา พิษวิทยา อันจะนําไปสู่
หนทางการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 
๓. เป็นข้อมลูพื้นฐานในการศึกษาต่อยอดเพื่อเข้าสู่การปรับประยุกตใ์ช้ทั้งใน
การรักษาโรค ความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
๔. เป็นข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมถึงการหาจํานวนขนาด
ของยา (dose) ที่จะปรับประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกับมนุษย์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ตา่งๆ 
๕. ทําให้เกิดการกระตุ้นการวิจยัและคิดค้นในด้านประโยชน์ของสารสกัดจาก
ผักแขยงให้กว้างขวางเพื่อเป็นการต่อยอดทางด้านความคิดส่งผลใหเ้ปน็พืชที่มี
ความสําคญัทางเศรษฐกิจและนํารายไดเ้ข้าประเทศในอนาคต 
๖.นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาต/ินานาชาต ิ

F1A2 / 
F3A8 

๑.การจดัการภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับ
เครือ่งนุ่งห่มโดยกระบวนการมสี่วนร่วม
ของชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลโพนเมือง
อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัด
อุบลราชธานี 

๑.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
๒. เพื่อจัดเก็บรวบรวม ประวัตคิวามเป็นมา รูปแบบ 
ลาดลายลักษณะและคณุค่าของภมูิปัญญาที่เกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนตําบลโพนเมอืง อําเภอเหล่า
เสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 
๓.เพื่อค้นหาแนวทางการจดัการภมูิปัญญาที่
เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มในฐานะทุนทางวัฒนธรรมอัน 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มในพื้นที่ตําบลโพนเมืองอําเภอเหล่า
เสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 
๒. แนวทางการจัดการภูมปิัญญาที่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม 
๓. การมสี่วนร่วมของชุมชนในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทุนทาง
วัฒนธรรม 
๔. พื้นที่เรียนรู้การทํางานเพื่อรับใช้สังคมของอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส่งผลต่อทรัพยากรพืขโดยการมสีว่นร่วมของชุมชน
ตําบลโพนเมือง อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัด
อุบลราชธานี 

F1A1 ๑.การสํารวจ ทํารหัสพิกัด ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ (เช่น พืช สัตว์ 
จุลินทรีย)์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

จํานวนพื้นที่ ๒๐ ไร่ ทรัพยากรที่จะดําเนินการ
จํานวน ๒๐ ชนิดในแตล่ะป ี

๑๕๐,๐๐๐.๐๐   

F1A1 ๒. การศึกษา สํารวจทรัพยากรชีวภาพ
ในท้องถิ่น (กลุ่มสาหร่าย พืชอาหาร
สมุนไพร เส้นใย) 

๑๐ ชนิดต่อป ี ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   

F1A2 ๑.การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

พื้นที่ป่าชุมชนในเขตรัศม๕ี๐ กิโลเมตร ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  

F1A3 ๑.งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ได้จาก
การสํารวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษาจํานวนพื้นที่ ๕๐ ไร ่
จํานวนเป้าหมาย ๑๐ กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐   

F1A3 ๒. การศึกษาทดลองขยายพันธุ์พืชใน
แปลงปลูกสภาพธรรมชาต ิ

จํานวนเป้าหมาย๒-๕ ชนิด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   

F2A4 ๑. การจําแนกสายพันธุ์พืชท้องถิ่นโดย
วิธีทางชีวโมเลกุล 

จํานวนเป้าหมาย๑ ชนิด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  

F2A5 ๑. โครงการจัดทําฐานข้อมลู อพ.สธ.- 
มหาวิทยาลยั อาทิเช่น 
๑. ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
๒. ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ 
๓. ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๔. ฐานข้อมูลนักวิจยั 

รวบรวมข้อมลูจากงานวิจัยในแตล่ะป ี ๒๐๐,๐๐๐.๐๐   



ตารางสรุปงบประมาณ – ๒๕๖๐– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๕. ฐานข้อมูลผลงานวิจยั ที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. 
๖. ฯลฯ 

F3A7 ๑. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน เพื่อนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  

F3A7 ๒.งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา/ 
นิทรรศการถาวร/ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 

เพื่อเสรมิสร้างระบบการดําเนินงานโครงการเป็น
แหล่งเรียนรู ้

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  
F3A8 ๑.กิจกรรมสร้างจิตสํานึกค่ายเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน ๓๐ คน ๕๐,๐๐๐.๐๐   
F3A8 ๒.สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม

สนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

๑โรงเรียน     

F3A8 ๓.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดําริ 
อพ.สธ.ในงานสํารวจและจดัทําฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑อบต.     

F3A8 ๔.สนับสนุนโครงการ "รวมใจภักดิป์ลูก
มเหสักข์-สักสยามินทร์ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องใน
วโรกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา 

จํานวน๑๐๐ ต้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  
F3A8 ๕.จัดทําเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน 
(อพ.สธ.- มรภ.อุบลราชธานี) 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F3A8 ๖.การเผยแพร่สื่อตา่งๆ เช่น การทํา

หนังสือ วีดีทัศน์ 
เพื่อสนับสนุนงานในกิจกรรมตา่งๆของ อพ.สธ. ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  
F3A8 ๗.กิจกรรมสนับสนุนอาสาสมัครปกปัก

รักษาทรัพยากร 
  ๕๐,๐๐๐.๐๐ ได้ปกป้องรักษาทรัพยากร 

F3A8 ๘.การสนับสนุนงานตามกรอบการ
สร้างจิตสํานึก 
(หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีอํานาจเจริญ) 

  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ได้ดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ/
หรือหลักทฤษฎีใหม ่

 
รวมทั้งสิ้น ...๗... กิจกรรม จํานวนรวม...๒๒... โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น .....๔,๒๙๕,๐๔๐..... บาท 


