รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๑

สารจากผู้อํานวยการฯ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจหลักที่มุ่งมั่นตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย นั่นก็คือ การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอีสานให้มีความมั่นคง โดยมุ่ง
ปฏิบัติพันธกิจที่สําคัญเพื่อตอบสนองการทํางานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับข้อมูล
ด้ านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน การบริก ารวิช าการในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อี ส าน และการทํ านุ บํ ารุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของอีสาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สถาบันฯ ได้มีเป้าหมายในการทํางานให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และให้สมกับปรัชญาของหน่วยงาน ดังความว่า “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นยุ้งฉาง
แห่งภูมิปัญญา” ซึ่งได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ทศวรรษ จากการดําเนินงานในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นการทํางานของบุคลากรทั้งในหน่วยงานด้านการวิจัย และวิชาการ รวมทั้งในส่วนงานสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง
ส่งผลให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยสถาบันฯ
มีกลุ่มงานที่เข้มแข็ง อาทิ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ กลุ่มงานวิจัยผ้าทอพื้นบ้านอีสาน กลุ่มงานวิจัยการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ ยังได้ดําเนินงานสร้างเครือข่ายทางด้าน
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) ทั้งลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งถือเป็นการทํางานที่ก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติผ่านการ
ใช้มิติความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนแถบนี้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในสังคมปัจจุบัน จะ
พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการไหลบ่าของศิลปวัฒนธรรม
นานาประเทศเข้ามาอย่างมากมาย ด้วยอํานาจและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเคลื่อนย้ายของผู้คน
ศิลปะ วัฒนธรรม และสินค้าอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ การธํารงรักษาและอนุรักษ์ ตลอดจนฟื้นฟูข้อมูลมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จึงถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเป็นชาติได้อย่างเด่นชัด
สถาบันวิจัยศิลปะฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทางด้านนี้ จึงได้พยายามทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งยังพยายามกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
คุณ ค่ าของมรดกศิ ลปะและวัฒ นธรรมท้องถิ่นอีสานให้แก่ผู้คนและชุมชนได้ร่วมกันสืบสานรักษาเอาไว้ ผ่าน
เครื่องมือของการทํางานแบบการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันที่ได้
ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง
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ในโอกาสนี้ ในนามของผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกกลุ่มงาน ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือ-ร่วมใจอย่าง
เข้มแข็งและมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อสนับสนุนและดําเนินงานของสถาบันฯ ให้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการตอกย้ําให้เห็น “คุณค่า” และ
“มูลค่า” ที่เป็นมรดกของท้องถิ่น ซึ่งเราทั้งหลายในฐานะลูกหลานนั้นจะต้องร่วมกันสืบทอดรักษาให้ดํารงคงอยู่
เพื่อให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจและรู้จักถึงรากเหง้าของบรรพชนของตนสืบต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
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๓

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานก่อตั้งขึ้นด้วยการตระหนักในคุณค่าความสําคัญด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวอีสานโดยมีความเป็นมาดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๓ เริ่มดําเนินการในรูปการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยคณาจารย์และนิสิต
ที่สนใจ และได้ตั้งหน่วยงานภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศิลปะและวัฒ นธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีที่ตั้งอยู่ ณ
ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน”
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ เห็นชอบสมควรสนับสนุนให้
จัดตั้งเป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม”
วั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ในหลั ก การให้ จั ด ตั้ ง เป็ น
“สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศให้ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น“สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษเล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๙๘ หน้า ๙-๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารทรงไทยอีสานประยุกต์๕
ชั้น (รวมชั้นใต้หลังคา) มีเอกลักษณ์แสดงถึงความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานเพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับอนุ มัติให้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณ ฑิ ต (Master of Arts in
Cultural Science) แบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา คือ ๑. สาขาการบริหารทางวัฒนธรรม ๒. สาขาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว๓. สาขาการวิจัยทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๘ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๔๘วันที่ ๒๙เมษายน ๒๕๔๘ ให้เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (Doctor
of Philosophy in Cultural Science) และสามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกระดับปริญ ญาเอกในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๔๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น “คณะวัฒนธรรมศาสตร์” โดยมติที่ประชุมสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า “Faculty of
Culturalscience”
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พ.ศ. ๒๕๕๔ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม โดยการนํ าของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ชั ย
สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่าย
อํานวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ได้รวมองค์กรด้านต่าง ๆ เข้าร่วมในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้แก่ โครงการ
อนุ รัก ษ์ ใบลาน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และหอศิ ล ป์ จํ าปาศรี เพื่ อ สร้างและพั ฒ นางานวิ จั ย รวมถึ งการ
สนั บสนุ นทุ นส่ งเสริมการวิจัยทั้ งภายในและภายนอกงานทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม งานบริการวิชาการด้าน
ศิ ล ปวัฒ นธรรมให้ มี ค วามโดดเด่ น สามารถเป็ น ที่ พึ่ งให้ กับ ชุ ม ชน-สั งคมได้ อย่างยั่ งยืน และเพื่ อให้ ทั น ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้
ปรับแผนกลยุทธ์โดยสร้างความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความเข้มแข็งทาง
วิช าการของมหาวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้เพื่ อ เชื่ อ มโยงเครือ ข่ า ยวิช าการในมิ ติ ก ารศึ ก ษาศิ ล ปะ-สั งคมวั ฒ นธรรม-ชาติ พั น ธุ์ และอี ส านศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ การพั ฒ นา ฟื้ น ฟู
สถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นอีสานศึกษา สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยคนในท้องถิ่น
ในมิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม และอีสานศึกษา สร้างสื่อการเรียนรู้ และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของตนเอง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านผ้าทออีสาน ศูนย์เอกสารโบราณ รวมถึงสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง
ต่อไป
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีผอู้ ํานวยการ ตามวาระ ดังนี้
๑. อาจารย์อาคม วรจินดา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุณี พันทวี
๓. อาจารย์อาคม วรจินดา
๔. อาจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

ที่อยู่และการติดต่อ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ โทรสาร : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ โฮมเพจ :
http://www.rinac.msu.ac.th

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕

สัญลักษณ์
ความหมาย : ตราประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับแรงบันดาลใจ
จากศิลปะที่มอี ายุมาหลายช่วงอายุคนจากลายเขียนสีที่บา้ นเชียงและลายผ้าขิดของชาว
อีสาน ลายเขียนสีบ้านเชียง เป็นลายวัฏฏะ แสดงให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ที่เริ่มต้น
พัฒนาการมาอย่างละเอียดอ่อนจนกลายมาเป็นลายขิดที่แสดงพลังความแข็งแรงยืด
หยัดเป็นศิลปะ คู่กับท้องถิ่นอีสาน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา
ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ปรัชญา
“ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน”

ปณิธาน
“สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติไทย สานสายใยประชาคมลุ่มน้ําโขง
โยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
“ศูนย์การเรียนรู้และผู้นําการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นนําในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ”

พันธกิจ
๑. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มน้ําโขงและกลุ่มอาเซียน
๒. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๖

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
๖. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีเขียวและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทิศทางการพัฒนา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งดําเนินงานตามนโยบายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ด้านการวิจัย
สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม มี
การจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางและผลิตผลงานที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ มีความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านวิจัยในการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ”
๒. ด้านการบริการวิชาการ
มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นที่พึงในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งขององค์กรต่างๆ
๓. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มุ่งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลเพื่อนําไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
๔. ด้านการบริหารจัดการ
มุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒ นาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และนําไปสู่การจัดอันดับ
สถาบันในระดับนานาชาติ
๕. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์
มีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก
และเกิดการยอมรับและการจัดอันดับในระดับสากล

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๗

๖. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การมีสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร นิสิตและผู้รับบริการในด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีสุขลักษณะที่ดี สิ่งแวดล้อม
สวยงาม

ค่านิยมองค์กร
I
S
A
N

=
=
=
=

Intellect
Self-knowledge
Aesthetics
Notability

ปัญญาญาณ เฉลียวฉลาด
รู้จักรากเหง้า (อีสาน)
สุนทรียภาพ
เป็นที่รู้จัก

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ ส่ งเสริม การนํ าทุ น ทางวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม และภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และยกระดั บ การบริห ารจั ด การ
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นหน่วยงานใน
ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

๘

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้อํานวยการ
---------------------------------

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผน

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ

คณะกรรมการประจําสถาบัน
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบุคคล
- งานการประชุม
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานงบประมาณ
- งานยานยนต์

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบราชการ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานพัฒนาระบบ
ราชการ
- งานการจัดการ
ความรู้ (KM)

กลุ่มงานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศ
- งานพัฒนาเว็บไซต์
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อวิทยุ
- งานฐานข้อมูล
- งานพิธีการและกิจการ
พิเศษ

กลุ่มงานวิจัย
และวิชาการ
- งานวิจัย
- งานวิชาการ
- งานบริการวิชาการ
- งานวารสารวิชาการ

กลุ่มงานอนุรักษ์
เอกสารโบราณ
- งานปริวรรตเอกสาร
โบราณ
- งานวิจัยเอกสารโบราณ
- งานสํารวจและจัดระบบ
เอกสารโบราณ
- งานอบรม
งานดิจติ อลเอกสารโบราณ

กลุ่มงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
- งานศิลปกรรม
- งานภูมิปัญญา
- งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ
- งานอาคารสถานที่

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๙

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อํานวยการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ)

---------------------------------------รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา)

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี)

คณะกรรมการประจําสถาบัน
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
(อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา)

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
(นางสาวอนุกูล บุญอ่อน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสาวอนุกูล บุญอ่อน)

- นายไพศาล กมลพรวิจิตร
- นางกมลนัทธ์ โชติอ่อน
- นางเฉลิมศรี รักษา
- นางปิยมาภรณ์ บุศยบํารุง
- นายกระสิน อนุอัน

- นายสมาน วิศรีสิทธิ์

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบราชการ
(นางพรรณี เจริญศิริ)
- นางสาวเพ็ญประภา
โยธาทูน

กลุ่มงานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
(นางสาวสุพนิ ไตรแก้วเจริญ)

- นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
- นายภานุ พรมเทศ
- นายบุญชู ศรีเวียงยา
- นายศรัณย์พงษ์
ชรารัตน์

กลุ่มงานวิจัย
และวิชาการ
(ดร.อัจฉรี จันทมูล)
- นางทัศนีย์ บัวระภา
- นางนิ่มนวล จันทรุญ
- นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์

กลุ่มงานอนุรักษ์
เอกสารโบราณ

กลุ่มงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

(นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์)

(นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์)

- รศ.วีณา วีสเพ็ญ
(ผู้เชี่ยวชาญ)
- นายภูวดล อยู่ปาน
- นายนิพล สายศรี
- นายอรรถพล ธรรมรังษี
- นายชวนากร จันนาเวช
- นายวัชระ พิมพ์จันทร์

- ผศ.สมชาย นิลอาธิ
(ผู้เชี่ยวชาญ)
- นายนครินทร์ ทาโยธี
- นายฉลอง ไชยเมือง
- นายกระสิน อนุอัน

๑๐

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

คณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์
คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กรรมการ

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะฯ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ
ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะฯ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ
กรรมการ

ดร.สมัย วรรณอุดร
กรรมการ

๑๑

๑๒

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ดร.อัจฉรี จันทมูล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
กรรมการและเลขานุการ

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๑๓

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
: ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
: อ.ด. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
: รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหารและแผน
: ศศ.ด. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี
: รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
: ศศ.ด. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นายสถิตย์ เจ็กมา
: รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิทัศน์
: ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

๑๔

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นางสาวอนุกูล บุญอ่อน
: หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะฯ
: กศ.ม (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
: ผู้เชี่ยวชาญฯ
: กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ
: ผู้เชี่ยวชาญฯ
: ศศ.ม (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บุคลากรกลุม่ งานวิจัยและวิชาการ
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง

: ดร.อัจฉรี จันทมูล
: นักวิจยั ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
................................................................................................................................................................................

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๑๕

ชื่อ – สกุล
: นางทัศนีย์ บัวระภา
ตําแหน่ง
: นักวิจัยชํานาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.ม. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
: นางนิ่มนวล จันทรุญ
ตําแหน่ง
: เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บุคลากรกลุม่ งานบริหารทั่วไป

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นางสาวอนุกูล บุญอ่อน
: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
: กศ.ม (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นายไพศาล กมลพรวิจิตร
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
: ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑๖

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
: นางเฉลิมศรี รักษา
ตําแหน่ง
: นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

ชื่อ – สกุล
: นางปิยมาภรณ์ บุศยบํารุง
ตําแหน่ง
: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ชื่อ – สกุล : นางกมลนัทธ์ โชติอ่อน
ตําแหน่ง
: นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
ชื่อ – สกุล : นายสมาน วิศรีสิทธิ์
ตําแหน่ง
: พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมหาสารคาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล : นายกระสิน อนุอัน
ตําแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ก่อสร้าง)
วิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บุคลากรกลุม่ งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง

: นางพรรณี เจริญศิริ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล
: นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน
ตําแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

บุคลากรกลุม่ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง

: นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์
: นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.....................................................................................................................................................................................

๑๗

๑๘

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ
: ผู้เชี่ยวชาญ
: ศศ.ม (มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

..........................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นายนครินทร์ ทาโยธี
: นักวิชาการศึกษา
: ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

........................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล : นายกระสิน อนุอัน
ตําแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ก่อสร้าง)
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล : นายฉลอง ไชยเมือง
ตําแหน่ง
: ผู้ช่วยช่างทั่วไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๑๙

บุคลากรกลุม่ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
: นักวิจัยปฏิบตั ิการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
: ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
: ผู้เชี่ยวชาญ
: กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นายนิพล สายศรี
: นักวิชาการศึกษา
: ศศ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นายภูวดล อยู่ปาน
: นักวิชาการศึกษา
: ศศ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

๒๐

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
: นายชวนากร จันนาเวช
ตําแหน่ง
: เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม

..…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ – สกุล
: นายอรรถพล ธรรมรังษี
ตําแหน่ง
: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ – สกุล
: นายวัชระ พิมพ์จันทร์
ตําแหน่ง
: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
……....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

บุคลากรกลุม่ งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง

: นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………......

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล : นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
ตําแหน่ง
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล : นายบุญชู ศรีเวียงยา
ตําแหน่ง
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
: นายภานุ พรมเทศ
ตําแหน่ง
: นักเอกสารสนเทศชํานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล : นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์
ตําแหน่ง
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
...............................................................................................................................................................................

๒๑

๒๒

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
๑.๑ โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้า/ผูร้ ่วมโครงการฯ

เงินทุนสนับสนุนภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑. โครงการศึ ก ษาประเพณี ค วายหลวงในมิ ติ ท าง ผศ.สมชาย นิลอาธิ
มานุษยวิทยา
๒. การศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
นางนิ่มนวล จันทรุญ
๓.
๔.
๕.

๖.

๗.

๘.

ฐานข้ อ มู ล จดหมายเหตุ สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอีสาน
โครงการผลิตสือ่ สร้างสรรค์วีดิทัศน์ “เรื่องปราสาท
ผึ้งโพนทราย”
โครงการจั ด การความรู้ ก ารย้ อ มสี ธรรมชาติ จ าก
มะเกลือ ณ ชุมชนบ้านหัวสะพาน ตําบลบ้านยาง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณ ฑ์ ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ํา เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม”
โครงการการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญ
ของประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวช
ควายจ่าในงานประเพณี บั้ งไฟในเขตพื้ น ที่ อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการสีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับ
ศิล ปะผ้ ามั ดย้ อ ม เพื่ อเพิ่ ม คุณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญาด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณ
(บาท)
๘๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

นายภานุ พรมเทศ

๒๐,๐๐๐

รศ.วีณา วีสเพ็ญ
และคณะ
นางทัศนีย์ บัวระภา

๑๐๐,๐๐๐

นายสถิตย์ เจ็กมา

๖๐,๐๐๐

นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์

๖๐,๐๐๐

ดร.อัจฉรี จันทมูล

๖๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

๙.

หัวหน้า/ผูร้ ่วมโครงการ

ผ้าไหมมัดหมีผ่ ไู้ ทย:การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพือ่
พัฒนาในรูปของสื่อวีดิทัศน์และหนังสือวิชาการ
สําหรับการเรียนรู้
เงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑. การศึกษาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. ลาวเปลี่ยน คติชนแปร:พลวัตของคติชนประเทศ
เพื่อนบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรม
๓. โครงการปริ ว รรตจั ด พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ช าการด้ า น
เอกสารโบราณ ตําบลนาอ้อ อําเภอเมือง จังหวัด
เลย

ดร.อัจฉรี จันทมูล

๒๓

งบประมาณ
(บาท)
๘๐,๐๐๐

รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

๙๒๘,๔๐๐
(งบประมาณจาก สกว.)

รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

๕๑๐,๐๐๐
(งบประมาณจาก สกว.)
๓๐๐,๐๐๐
(งบประมาณจาก
อพท. เลย)

นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์ และคณะ

๑.๒ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ที่
๑.

ชื่อ-สกุล
เจ้าของบทความ
กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน

ผลงานรางที่ได้รับ

สถานที่

รางวัลดีเด่น ภาค
มหาวิทยาลัย
โปสเตอร์ กลุ่มทํานุบํารุง มหาสารคามวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๑๒

วัน/เดือน/ปี
๘-๙ กันยายน ๒๕๕๙

๒๔

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๑.๓ บทความ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ที่
๑.
๒.

๓.

๔.

ชื่อ-สกุล
ชื่อบทความ
เจ้าของบทความ
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอริยานุ
และคณะ
วัตร (อารีย์ เขมจารีย์)
รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่อีสาน
ตอนกลาง:กรณีจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคาม
รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสาน
เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม
Dr.Rachan Nilawanpha Literature of Isan Jataka
: Identity Reflection of
Bellef, Way of Life,
Tradition and Rite

๕.

Dr.Banyat Salee

The Development of a
Basic Thai textbook for
Cambodiam Learners

๖.

Mr.Narongsak Rawarin

MUL KHUET: Prohibited
Literary on Role of Social
Control

ชื่อวารสารที่ตพี ิมพ์
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สกว.

วัน/เดือน/ปีที่
ตีพิมพ์
พฤศจิกายน
๒๕๕๘
มีนาคม ๒๕๕๙

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สกว.

มีนาคม ๒๕๕๙

The 4 TH International
Conference
“Language,Society,and
Culture in Asian
Contexts” (LSCAC2016)
The 4 TH International
Conference
“Language,Society,and
Culture in Asian
Contexts” (LSCAC2016)
The 4 TH International
Conference
“Language,Society,and
Culture in Asian
Contexts” (LSCAC2016)

๒๔-๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๙

๒๔-๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๙

๒๔-๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๙

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลําดับ
๗.

ชื่อ-สกุลเจ้าของ
บทความ
Mrs.Tassanee
Buarapha

๘.

Mrs.Nimnual
Chantaroon

๙.

Dr.Atcharee
Chantamool

๑๐.

ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

ชื่อบทความ

ชื่อวารสารที่ตพี ิมพ์

Indigenous Knowiedge
Management in Ebony
Fruits Dyeing at Bann
HauSapan Group
Phutthaisong district in
Buriram
Understanding of the
Quality and Attributes of
Hand-Spun Thai Silk
Threads VS.factory Spun Thai silk Threads
Changes Consumers’
Attitudes
Folk Wisdom Used in the
Manufacturing Process of
One Tambon One Product
Project of Community

The 4 TH International
Conference
“Language,Society,and
Culture in Asian Contexts”
(LSCAC2016)
The 4 TH International
Conference
“Language,Society,and
Culture in Asian Contexts”
(LSCAC2016)

๒๕

วัน/เดือน/ปีที่
ตีพิมพ์
๒๔-๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๙

๒๔-๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๙

The 4 TH International
๒๔-๒๕
Conference
พฤษภาคม
“Language,Society, and
๒๕๕๙
Culture in Asian Contexts”
(LSCAC2016)
วรรณกรรมชาดกพื้นบ้านอีสาน: วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ปีที่ ๓ ฉบับที๑่
ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ด้านความ และชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (๕) สิงหาคม
๒๕๕๘ มหาสารคาม
เชื่อ วิถีชีวิต ประเพณีและ
มกราคม ๒๕๕๙
พิธีกรรม

๒๖

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๑.๔ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ชื่อ –สกุล
๑. นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์และคณะ
๒. ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา
๓. นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์และคณะ

ผลงาน

สถานที/่ หน่วยงาน ทีน่ ําไปใช้
ประโยชน์
โรงเรียนบ้านโพนบก อําเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ชุมชนบ้านนาอ้อ ตําบลนาอ้อ อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย

๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร
(อารีย์ เขมจารีย์)
วรรณกรรมชาดกพื้นบ้านอีสาน: ภาพ
สะท้อนอัตลักษณ์ด้านความเชื่อ วิถีชีวิต
ประเพณีและพิธีกรรม
๑. หนังสือเรื่องตําราพรหมชาติ
๒. หนังสือเรื่องสังฮอมธาตุ

๒. ด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๑ โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

๑.

ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น ด้วยกี่
ประยุกต์ จากกี่กระเหรี่ยง
โครงการจัดการความรู้การย้อมสี
ธรรมชาติจากมะเกลือ ณ ชุมชน
บ้านหัวสะพาน ตําบลบ้านยาง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โค ร งก า ร สี สั น ห ล า ก ห ล า ย
ลวดลายสวยสะดุ ด ตากั บ ศิ ล ปะ
ผ้ า มั ด ย้ อ ม เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ภู มิ
ปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๒.

๓.

งบประมาณ
(บาท)
๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

วันเดือนปี/สถานที่
จัดกิจกรรม
๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙

๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
นางนิ่มนวล จันทรุญ
และคณะ
นางทัศนีย์ บัวระภา

ดร.อัจฉรี จันทมูล

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๒๗

๒.๒ โครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

๑.

โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะฯ
ครบรอบ ๒๙ ปี
โครงการพิ ธีกรรมแต่ งแก้ เสียเคราะห์
สะเดาะโศก ต้อ นรับ โชคปี ศั กราชใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ “ปราสาทผึ้ง
โพนทราย”
โค ร ง ก า ร พั ฒ น า เค รื อ ข่ า ย ด้ า น
ศิลปวัฒ นธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน

๒.

๓.
๔.

งบประมาณ
(บาท)
๒๘,๐๐๐

วันเดือนปี/สถานที่
จัดกิจกรรม
๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๘

๑๙,๐๐๐

๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๘

นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์

๑๐๐,๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๘ กันยายน ๒๕๕๙
๑-๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙

รศ.วีณา วีสเพ็ญ
และคณะ
ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

๒๓๑,๖๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นายสถิตย์ เจ็กมา

๕.

โครงการบวชควายจ่าในงานประเพณี
บั้ ง ไฟในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเชี ย งขวั ญ
จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๐,๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙

นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์

๖.

โครงการศึกษาประเพณี ควายหลวงใน
มิติทางมานุษยวิทยา
โครงการ “มห กรรมโห ราศาสตร์
อาเซียน”
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการ
ศิ ล ปะลายรดน้ํ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้
ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม”
โครงการงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้าน
อี ส า น แ ล ะ ผู้ มี ผ ล งา น ดี เด่ น ท า ง
วัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๙

๖๐,๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙
๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๙
๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๙

ผศ.สมชาย นิลอาธิ

๒๑ กันยายน
๒๕๕๙

นายสถิตย์ เจ็กมา

๗.
๘.

๙.

๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๓๑๕,๐๐๐

นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์
นายสถิตย์ เจ็กมา

๒๘

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓. ด้านการบริหารจัดการ
๓.๑ บุคลากร
ประเภท

๑. ผู้บริหาร
๒. ผู้เชี่ยวชาญ
๓. ข้าราชการ
(สายปฏิบัติการ)
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย
๕. ลูกจ้างประจํา
๖. ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิน้

วุฒิการศึกษา
อนุ ป. ป. ป.
ปริญญา ตรี โท เอก
- ๒ ๓
- ๒ ๔ ๕ ๑
๓
๑
๔

๒ ๓
๖ ๑๒ ๑๒

๔

รวม

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน
ปฏิบัติงาน ศึกษา ช่วยราชการ
จริง
ต่อ
๕
๕
๒
๒
๑๐
๑๐
-

รวม

๕
๓
๗
๓๒

๕
๓
๗
๓๒

๕
๓
๗
๓๒

-

๕
๒
๑๐

-

๓.๒ การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากร
ระดับ
ชื่อผู้รับทุน
การศึกษา
ปริญญาเอก นางทัศนีย์ บัวระภา
ปริญญาโท นายนิพล สายศรี

ทุนสาขาที่เรียน
ไทศึกษา
วัฒนธรรมศาสตร์

สถาบัน

จํานวนทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑
๑

๓.๓ การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๓.๓.๑ ระดับผู้บริหาร
ลําดับที่

ชื่อ- สกุล

๑.

รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
นางสาวอนุกูล บุญอ่อน

ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการฯ
รองผู้อํานวยการฯ
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการฯ

หลักสูตร/โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

โครงการสัม มนาผู้บ ริห าร ๒๔-๒๖
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พฤษภาคม
เพื่ อ จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ๒๕๕๙
การศึ ก ษ าม ห าวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
โครงการสั ม มนาผู้ บ ริห าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามฯ

งบ
ประมาณ

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลําดับ
ที่

๒.

๓.

ชื่อ- สกุล

ตําแหน่ง

รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา
ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี
นายสถิตย์ เจ็กมา
ดร.อัจฉรี จันทมูล
นางทัศนีย์ บัวระภา
นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์
นางนิ่มนวล จันทรุญ

ผู้อํานวยการฯ
รองผู้อํานวยการฯ

นางสาวอนุกูล บุญอ่อน

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการฯ

รองผู้อํานวยการฯ
รองผู้อํานวยการฯ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย

หลักสูตร/โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

๒๙

งบ
ประมาณ

โครงการสัมมนาผู้บริหารฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการประชุมวิชาการ
๑๙-๒๑
ระดับนานา ชาติเรื่อง The กรกฎาคม
International
๒๕๕๙
Conference
onCultureand Literature
in the Mekong Basin

เจ้าหน้าที่วิจัย
โครงการสรุปประเด็นแนว ๒๕-๒๗
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ได้ จากการ กุมภาพันธ์
ประชุ ม เครื อ ข่ า ยหั ว หน้ า ๒๕๕๙
สํ า นั ก ง า น เล ข า นุ ก า ร
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ปีงบประมาณ ๒๕๒๙

-

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
๒๑
ปฏิบัติการ “การเขียนวาระ กรกฎาคม
การประชุมและรายงานการ ๒๕๕๙
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

-

๓๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓.๓.๒ สายสนับสนุนวิชาการ
ลําดับ
ที่

๑.

๒.

ชื่อ- สกุล

รศ.วีณา วีสเพ็ญ

ตําแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.สมชาย นิลอาธิ

ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.อัจฉรี จันทมูล

นักวิจัย

หลักสูตร/โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

งบประมาณ

เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ
เรื่องผ้าเยียรบับลาวในพระ
ราชหัตถ เลขาและผ้าเมือง
อุ บ ล ในงานนิ ท รรศการ
พิ เศ ษ “ วิ จิ ต ร ภู ษ า ผ้ า
พื้ น เมื อ งอุ บ ล” เนื่ อ งในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี
๒๕๕๙
เป็นวิทยากรพัฒ นาทั กษะ
การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยแบบ
บู ร ณาการ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ม า
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน
เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ
เรื่องผ้าเยียรบับลาวในพระ
ราชหัตถ เลขาและผ้าเมือง
อุ บ ล ในงานนิ ท รรศการ
พิ เศ ษ “ วิ จิ ต ร ภู ษ า ผ้ า
พื้ น เมื อ งอุ บ ล” เนื่ อ งในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี
โครงการถ่ายทอดนโยบาย
ทิ ศ ทางและแนวทางการ
เขียนข้อเสนอโครงการรับใช้
สังคม
เสวนาวิชาการเรื่อง “ผ้า
เยียรบับลาวในพระราชหัต
เลขา และผ้าเมืองอุบล”
และชมนิทรรศการพิเศษ
เรื่อง “วิจิตรภูษา พื้นเมือง
อุบล”

๒
เมษายน
๒๕๕๙

-

๗
เมษายน
๒๕๕๙

-

๒
เมษายน
๒๕๕๙

-

๒๑
ตุลาคม
๒๕๕๘

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

๒
เมษายน
๒๕๕๙

๒,๙๘๐ บาท

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลําดับ
ที่

๓.

ชื่อ- สกุล

นางทัศนีย์ บัวระภา

ตําแหน่ง

นักวิจัย

หลักสูตร/โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

๓๑

งบประมาณ

กองส่งเสริมการ
เส ว น า เค รื อ ข่ า ย ก า ร
๑๑
วิจัยฯ
จั ด การความรู้ ร ะห ว่ า ง พฤษภาคม
คณ ะวิ ช ามหาวิ ท ยาลั ย ๒๕๕๙
มหาสารคาม ครั้งที่ ๒
โครงการศึกษาดูงานวันภู ๑๕-๑๗
สถาบันวิจัย
ไทโลกครั้งที่ ๖
ศิลปะและ
มกราคม
๒๕๕๙ วัฒนธรรมอีสาน
ประชุ ม วิ ช าการหม่ อ น
๓๐
ไม่ใช้งบประมาณ
ไหม ๒๕๒๙
หน่วยงาน
มีนาคม ๑ เมษายน
๒๕๕๙
สัมมนาวิชาการระดับชาติ
๒๓-๒๗
สถาบันวิจัย
ครั้งที่ ๔ เรื่อง
พฤษภาคม
ศิลปะและ
International Conference
๒๕๕๙ วัฒนธรรมอีสาน
on Language, Society,
and Culture in Asian
Contexts (LSAC ๒๐๑๖)

สัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ The ๔th
International Conference
on Magsaysay Awardees
Good Governance and
Transformative
Leadership in Asia

๔.

นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์

นักวิจัย

ประชุมวิชาการนานาชาติ
หั ว ข้ อ “คั ม ภี ร์ ใ บลานใน
ประเทศไทย : ความสําคัญ
ที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา”

๓๑
สถาบันวิจัย
ศิลปะและ
พฤษภาคม
๒๕๕๙ วัฒนธรรมอีสาน

๑๘
สิงหาคม
๒๕๕๙

-

๓๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลําดับที่

ชื่อ- สกุล

ตําแหน่ง

๕.

นางพรรณี เจริญศิริ
เจ้าหน้าที่
นายไพศาล กมลพรวิจิตร บริหารงานทั่วไป

๖.

นางนิ่มนวล จันทรุญ

๗.

๘.

นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์
นางสาวเพ็ญประภา
โยธาทูน
นายนครินทร์ ทาโยธี
นายนิพล สายศรี
นายภูวดล อยู่ปาน
นายอรรถพล ธรรมรังษี
นายวัชระ พิมพ์จันทร์
นายบุญชู ศรีเวียงยา

หลักสูตร/โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

งบประมาณ

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
๑๓
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรกฎาคม
๒๕๕๙
สั ม ม น า ก า ร วิ จั ย เพื่ อ ๙-๑๒
พั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน มีนาคม
ทางด้านรัฐศาสนศาสตร์
๒๕๕๙
เป็นวิทยากรบรรยายการ ๑๑-๑๓
พฤษภาคม
ผลิตครามในโครงสร้าง
๒๕๕๙
และการพัฒนา
ผู้ประกอบการเรื่อง การ
ทําธุรกิจเทคโนโลยีผ้าย้อม
คราม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
๑๓
นักวิชาการศึกษา ประจําปี กรกฎาคม
๒๕๕๙
๒๕๕๙

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา
ชํานาญการ

โครงการอบรมเชิง
๔
ปฏิบัติการ เรือ่ ง การผลิต กันยายน
สื่อวีดีทัศน์อย่างสร้างสรรค์ ๒๕๕๙

สํานักวิทย
บริการ

๒๑
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยสายสนับสนุน ครั้ง มกราคม
ที่ ๒
๒๕๕๙

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

เจ้าหน้าที่วิจัย

-

-

-

-

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลําดับที่

๙.

๑๐.

๑๑.

ชื่อ- สกุล

ตําแหน่ง

นางกมลนัทธ์ โชติอ่อน นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ
พิเศษ

นางพรรณี เจริญศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงา
ทั่วไป

นางสาวเพ็ ญ ประภา นักวิชาการศึกษา
โยธาทูน

หลักสูตร/โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

การประชุ ม ชี้ แ จงแนว
๑๗
ทางการจั ด ทํ า คํ า ขอตั้ ง มีนาคม
งบประมาณรายจ่ า ยเงิ น ๒๕๕๙
รายได้ ป ระจํ า ปี พ .ศ .
๒๕๖๐
การประชุมชี้แจงการโอน
๘
เป ลี่ ย น แ ป ล งราย ก าร เมษายน
งบประมาณ ประเภทงบ ๒๕๕๙
ลงทุน
เข้าร่วมโครงการวิพ ากษ์
๒๗
โครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ พฤษภาคม
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ๒๕๕๙
ดําเนินการที่เป็นเลิศ
อบรมโครงการพัฒนา
๒๓
มิถุนายน
สมรรถนะตําแหน่ง
๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน
อบรมหลักสูตรการจัดทํา ๒๗-๒๘
แผนปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห์ มิถุนายน
และกําหนดกลยุทธ์องค์กร ๒๕๒๙
เข้าร่วมโครงการเสวนา
๑๑
เครือข่ายการจัดการ
พฤษภาคม
ความรู้ระหว่างคณะวิชา
๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “การ
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การวิจัย”

๓๓

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

๓๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลําดับ
ที่

ชื่อ- สกุล

ตําแหน่ง

๑๒.

นายนครินทร์ ทาโยธี

นักวิชาการศึกษา

๑๓.

นายภูวดล อยู่ปาน

นักวิชาการศึกษา

๑๔.

นักวิจัย
นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์
นักวิชาการศึกษา
นายนิพล สายศรี
นายอรรถพล ธรรมรังษี นักวิชาการศึกษา
บุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
อีสานทุกคน

๑๕.

๑๖.

บุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
อีสานทุกคน

-

หลักสูตร/โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

งบประมาณ

เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
๓
ปฐมนิเทศโครงการทํานุ ฯ มิถุนายน
บํ า รุ งศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ๒๕๕๙
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ๒๖-๒๗
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และ กุมภาพันธ์
กลไกสํ าหรับ องค์ กรฟื้ น ฟู ๒๕๕๙
เมืองและย่านชุมชนเก่า
วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง
๒๓
การพั ฒ นานิ ท านพื้ น บ้ าน มีนาคม
อี ส าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ ๒๕๕๙
อ่ าน ให้ กั บ เยาวชน ใน
รายวิ ช าการสั ม มนาการ
จัดการทางวัฒนธรรม
วิ ท ย าก รอ บ รม อั ก ษ ร ๒๙-๓๑
ไทน้อย
กรกฎาคม
๒๕๕๙

-

อบรมหลักสู ตรการสร้าง
๒๔
ค วาม ต ระห นั ก ใน ก าร มิถุนายน
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ๒๕๕๙
ด้านสารสนเทศ
โครงการพัฒนาเครือข่าย
๑-๕
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ พฤษภาคม
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม สู่ ๒๕๕๙
ประชาคมอาเชียน

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย

-

-

-

๒๔๓,๖๐๐ บาท

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓๕

๓.๔ ร่วมเป็นวิทยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
วัน/เดือน/ปี

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

วิทยากร/
ผู้เข้าร่วม
นางนิ่มนวล
จันทรุญ
ดร.อัจฉรี
จันทมูล

หน่วยงานที่จดั
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๑๐ กุมภาพันธ์ การอบรมการทอผ้าด้วยกี่เอว
๒๕๕๙

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙

ชุมชนบ้าน
หัวสะพาน อําเภอ
พุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์

นางทัศนีย์
บัวระภา และคณะ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ
มมส.

๑๒ กรกฎาคม โครงการสีสันหลากหลาย
๒๕๕๙
ลวดลายสวยสะดุดตากับ

บ้านหนองบัว
หมู่ที่ ๔ ตําบลบัวค้อ

ดร.อัจฉรี
จันทมูล และคณะ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ
มมส.

ศิลปะผ้ามัดย้อม เพื่อเพิ่ม
คุณค่าภูมิปัญญาด้านศิลปะ

อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

โครงการจัดการความรู้การ
ย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ
ณ ชุมชนบ้านหัวสะพาน
ตําบลบ้านยาง อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

และวัฒนธรรม

๓๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓.๕ ด้านการเงินและงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีดังนี้
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
๑. งบบุคลากร
๖,๐๘๘,๙๐๐
๑๐๐
๙๒๔,๐๐๐ ๒๔.๙๑
๑๑ เงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า ง ๖,๐๘๘,๙๐๐
๑๐๐
ประจํา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๙๒๔,๐๐๐
๒. งบดําเนินงาน
๘๓๕,๐๐๐ ๒๒.๕๑
๒.๑ ค่ า ตอบแทน ใช้ ส อย
๘๓๕,๐๐๐
วัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๖๐๐,๒๐๐ ๑๖.๑๘
๓ .๑ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น แ ล ะ
๖๐๐,๒๐๐
สิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๑,๓๐๐,๐๐๐ ๓๕.๐๕
๔.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑,๓๐๐,๐๐๐
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕๐,๐๐๐
๑.๓๕
๕.๑ เงินไปราชการ
๕๐,๐๐๐
ต่างประเทศ
รวม
๖,๐๘๘,๙๐๐
๑๐๐ ๓,๗๐๙,๒๐๐
๑๐๐
หมวดรายจ่าย

รวมทั้งสิน้
จํานวน
ร้อยละ
๗,๐๑๒,๙๐๐ ๗๑.๕๗
๘๓๕,๐๐๐
-

๘.๕๒
-

๖๐๐,๒๐๐
-

๖.๑๓
-

๑,๓๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
-

๑๓.๒๗
๐.๕๑
-

๙,๗๙๘,๑๐๐

๑๐๐

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓๗

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัช สอนใย

กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์

กรรมการ

๔. นางพรรณี เจริญศิริ

เลขานุการ

๕. นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน

เลขานุการ

ภาพกิจกรรมในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘

องค์
ประกอบ
คุณภาพ

จํา
นวน
ตัวบ่งชี้

น้ํา
หนัก

๑. ตั ว บ่ ง ชี้
ตามพันธกิจ

๘

๔๐

๓

๓๐

๒. ตัวบ่งชี้
เชิงกลยุทธ์
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
ของ
หน่วยงาน
๓. ตั ว บ่ ง ชี้
ร่วม
รวม
คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
(คะแนนรวมถ่วงน้ําหนักทุกตัวบ่งชี้/ ๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงาน
น้ําหนัก
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ)
๑.๕๑ - ๒.๕๐ การดําเนินงาน
ต้องปรับปรุง
๒.๕๑ - ๓.๕๐ การดําเนินงาน
คะ ระดับพอใช้
I
P
O
แนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ การดําเนินงาน
เฉลี่ย ระดับดี
๔.๕๑ - ๕.๐๐ การดําเนินงาน
ระดับดีมาก
๔.๖๒
๕
๕
๒
ดีมาก

-

๓

-

๕.๐๐

๖

๓๐

๑๗

๑๐๐

ดีมาก

ดี
๖

-

๔.๕๐

๑

๑๔

๒

๕.๐๐

๔.๕๗

๕.๐๐

๔.๗๐

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓๙

จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม
จุดเด่น
๑. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้สร้างผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และมีการเผยแพร่จนเป็นที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือสังคม
๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ และงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
๓. มีฐานข้อมูลเอกสารโบราณ รวมทั้งมีศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคมในวงกว้าง
๔. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและสอดคล้อง
กับบริบทของสถาบัน รวมทัง้ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
๕. ผู้นํามีวิสัยทัศน์ในการนําองค์กรและสามารถขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายภายใต้การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๖. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันฯ มีการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความเหมาะสม
๗. หน่วยงานให้ความสําคัญด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งผู้บริหารได้เห็นความสําคัญและส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวมที่ระบุว่าโครงการที่ระบุไว้ในแผนนั้นสําเร็จมากน้อย
เพียงใด รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต
๒. ควรมีการยกระดับคุณภาพของงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกให้
มากยิ่งขึ้น
๓. ถึงแม้สถาบันฯ จะมีการประเมินผลกระทบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง แต่
ควรนําเสนอผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานรับทราบและพิจารณา เพื่อนําข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร
สูงสุดไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรในรอบปีถัดไป
๔. ถึงแม้สถาบันฯ จะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเอง แต่ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพรายบุคคล รวมทั้งควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําความรู้จากการอบรมตนเองมาพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง

๔๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการของสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อี ส าน จํ า นวน ๑๙ ตั ว ชี้ วั ด สถาบั น ประเมิ น ตนเอง เท่ า กั บ ๔.๘๒๕๐ คะแนน ผลการประเมิ น จาก
คณะกรรมการ เท่ากับ ๔.๗๐ คะแนน ผลจากการประเมินคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. นักวิจัยควรใส่ชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทางของสถาบันฯ"ผ้าทออีสาน"ไว้ในผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง เพื่อสร้างชื่อเสียงและความเข้มแข็งให้กับหน่วยวิจัย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย สามารถสร้างผลงานวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติได้ครบ
ทุกคน โดยแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยงให้คอยช่วยเหลือ กํากับและติดตาม
๓. ควรมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้มีเหมาะสมกับพันธกิจ
และภารกิจของหน่วยงาน
จุดแข็ง
๑. มีหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางที่โดดเด่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง มีความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน นิสิต ทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ชัดเจน
๒. นักวิจัยมีศักยภาพได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คือ องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
จุดอ่อน
มีจํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติที่อยู่ในฐานTCIและหรือระดับนานาชาติหรือ
ผลงานที่ได้รับจดสิทธิบัตรจํานวนน้อย

ผลการดําเนินงานการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้
๑. สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยศิลปะฯ ตาม
คําสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๘

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๔๑

๒. สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยนํา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อนําความ
เสี่ยงของแต่ละโครงการฯ มาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงแต่ละด้านตามบริบทของสถาบันวิจัยศิลปะฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ
๒ ของสาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ทําการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ของหน่วยงาน (แบบ ERM ๒)
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน โดยสถาบันวิจัย
ศิลปะฯได้นําความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (แบบERM ๓) เพื่อทําการวิเคราะห์
ว่าสามารถหาทางเลือกที่เหมาะสม คือหลีกเลี่ยง ควบคุม ถ่ายโอนความเสี่ยง หรือยอมรับ และจัดการความเสี่ยงตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง/การปรับปรุงการควบคุม โดยมีกิจกรรมตามแผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบและกําหนด
แล้วเสร็จ

๔๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๔๓

กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะฯ ครบรอบ ๒๙ ปี
บริเวณห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยมีรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มทั้ งร่ ว มถวายภั ต ตาหารเพล ในการนี้ มี ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และรับประทาน
อาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสดังกล่าว

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ําโขง “๑๐๐ ปี ชาตกาล พระ
อริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ปราชญ์อีสาน
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ําโขง “๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอริยานุ
วั ต ร (อารีย์ เขมจารี ) ปราชญ์ อี ส าน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ช า ประเทพา ผู้ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดนิทรรศการโปสเตอร์งานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมอีสาน ผลงานพระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๔๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี
๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๕๙
ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
จํานวนมาก โดยแบ่งออกเป็น ๖ ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีเหลือง ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง ทีมสีฟ้า และทีมสีชมพู

โครงการแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศกต้อนรับปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ต้อนรับปี พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยมี
คณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ดังกล่าว

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๔๕

กิจกรรมสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
รักษาการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกัน และเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖. ๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู : การสํารวจของจินตนาการแนวไมโครป๊อบของศิลปกรรมญี่ปุ่นในยุค
ปัจจุบัน จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์จําปาศรี สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ

๔๖

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

กิจกรรมให้บริการวิชาการ “ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น”
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยกลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ได้จัดโครงการฯ ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น ด้วยกี่ประยุกต์ จากกี่กระเหรี่ยง ให้กับนิสิตคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนิสิตจะนําไปปรับใช้ในการออกแบบ
แฟชั่นและต่อยอดการทอผ้าที่ละเอียดและขั้นสูงต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของในการสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอนด้วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิจิตรศิลป์และวัฒนธรรมระดับชาติ
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน
วิจิตรศิลป์และวัฒนธรรมระดับชาติ จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม และศิลปกรรม
ของไทย จํานวน ๕๐ ท่าน นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี
รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับ
การทํางานของสถาบันวิจัยศิลปะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

รายงานประจําปี ๒๕๕๙ ๔๗
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ต้อนรับอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จํานวน ๒๐ คน โดยมี เจ้าหน้าที่จาก
สถาบันวิจัยศิลปะฯ ให้การต้อนรับ และได้นําชมห้องผ้าทออีสาน และห้องเอกสารใบลาน

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย
สู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงานและ
มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม
หงษ์สุวรรณ ผูอ้ ํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นผู้ถา่ ยทอดนโยบายในครั้งนี้

๔๘

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เอกสาร
วิชาการของสถาบันวิจัยศิลปะฯ
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของสถาบันวิจัยศิลปะฯ ดังนี้
๑. หนังสือสีทน - มโนราห์ สํานวนเอก พระอริยานุวัตร ปริวรรต
๒. หนังสือสู่ขวัญ : คนสัตว์ พืช และสรรพสิ่ง ในเอกสารใบลาน
๓. หนังสือ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารีย์)

ต้อนรับพระสหายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีบาลีและภาษาสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อม
ด้วยนางสาวอรวรรณ แย้มพลาย กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยมีนายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะฯที่เข้ามาเยี่ยมชมมีความสนใจ
ในเรื่องผ้าโบราณอีสาน และองค์ความรู้ที่อยู่ในเอกสารใบลาน และได้ให้ข้อเสนอแนะให้พัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านลายผ้าและหนังสือที่ปริวรรตจากเอกสารโบราณต่อไป

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๔๙

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นําโดย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง จังหวัด
อุ ด รธานี พร้ อ มด้ ว ย นายเริ งฤทธิ์ พลนามอิ น ทร์ และเจ้ า หน้ าที่ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด อุ ด รธานี โดยมี ร อง
ศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะฯ และนายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่ อ วัน ที่ ๓๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพรพิ ม ล มโนชั ย ผู้อํ านวยการสํานั กวิท ยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นําคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและ
ศึ ก ษาดู ง านที่ ส ถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน โดยมี นายสถิ ต ย์ เจ็ ก มา รองผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒ นธรรมและภู มิ ทั ศ น์ ได้กล่าวต้อ นรับ และบรรยายถึงโครงสร้างและการทํ างานของสถาบั น วิจัยศิล ปะและ
วัฒนธรรมอีสาน

๕๐

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานราชการ และประชาชน สืบสานอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ และได้ร่วมทําพิธีบวงสรวงเทวดาขอขมาบูชาพระประจําเมือง ณ หอพระพุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ร่วมพิธเี ปิดงานการจัดนิทรรศการ
ของ สะสม The collection
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ “นิทรรศการของสะสม The collection” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ สร้างนิทรรศการหมุนเวียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาพิพิธภัณฑ์ สร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและ
หลักการของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมการสะสมวัตถุสิ่งของอันมีค่าทั้งในทางจิตใจและทางด้านมูลค่าเพื่อให้วัตถุ
เหล่านั้นเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของผู้สะสม

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕๑

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมงาน
สมโภชพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริเวณหอพระพุทธ
กันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ในการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ําพุทธกันทรวิชัยฯ และผู้อาวุโส เพื่อความเป็น
สิริมงคลเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากคณะหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก

กิจกรรมร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก
บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๕๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ
พัฒนา เครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ และบุคลากรของหน่วยงาน ได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม โดย
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับประสบการณ์
โดยตรงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับประเทศอาเซียน

สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ได้เข้าศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานด้าน
เอกสารโบราณ นําโดย นายบุญเลิศ เสนานนท์ นายกสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยสื่อมวลชน เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นการเผยแพร่งานที่เกี่ยวข้องด้านเอกสารโบราณ โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวต้อนรับ และมี รองศาสตราจารย์
วีณ า วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการทํางานของ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านเอกสารโบราณ

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕๓

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ต้อนรับ
อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานเอกสารโบราณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับความสําคัญของ
เอกสารโบราณ

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควาย
จ่าในงานประเพณีบั้งไฟในเขตพื้นที่อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด”
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัยปฏิบัติการ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้การดําเนินงาน
โครงการ “การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่าในงานประเพณีบั้ง
ไฟในเขตพื้นที่อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนที่มี
มาอย่างยาวนาน

๕๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

กิจกรรมร่วมงาน รวมใจรัก..ภักดีราชา ๗๐ ปี ครองราชย์
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๙ น. นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ได้นําบุคลากร เข้าร่วมงาน “รวมใจรัก..ภักดีราชา ๗๐ ปี ครองราชย์” เนื่องในโอกาส
วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองส่งเสริมการวิจยั และบริการวิชาการ นําโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ในการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕๕

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สํานัก สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ ๖
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร
และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สํานัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้ง
ที่ ๖ ซึ่งในปีนี้สํานักศึกษาทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน
การจัดกี ฬ าสานสัม พั น ธ์ สํานั ก-สถาบั น -ศูน ย์ ในครั้งนี้ จั ดขึ้น เป็ น ครั้งที่ ๖ มี ห น่ วยงานเข้าร่วมทั้ งหมด ๖
หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักศึกษาทั่วไป สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

กิจกรรมการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “บวชควาย ว่าด้วย ประเพณี พิธีกรรม ตํานาน และ
ความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์”
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการจัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “บวชควาย ว่าด้วย ประเพณี พิธีกรรม ตํานาน
และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์” จากการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
นักวิจัย อาจารย์ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

๕๖

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ต้อนรับอาจารย์ จากโรงเรียนพระกุมาร นําเด็กนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน
เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้ต้อนรับ อาจารย์จากโรงเรียนพระกุมาร จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้นํานักเรียนเข้าศึกษา
ดูงาน ที่ สถาบั น วิจัยศิ ลปะและวัฒ นธรรมอีส าน มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม โดยมี นางสาวสุพิ น ไตรแก้วเจริญ
หั วหน้ ากลุ่ ม งานสารสนเทศและประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ก ารต้ อ นรับ และนํ าชมนิ ท รรศการ พื้ น บ้ านอีส าน ณ ห้ อ ง
นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ นิทรรศการด้านเอกสารใบลาน ณ ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ และ งานผ้า
ทออีสาน โดยมีนายภูวดล อยู่ปาน ได้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการจัดการความรู้ และการย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ชุมชนบ้านหัวสะพาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้การย้อมสี
ธรรมชาติจากมะเกลือ ให้แก่ชาวบ้านหัวสะพาน นําโดย อาจารย์ทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัยชํานาญการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ และคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕๗

โครงการสีสันหลากหลายลวดลายสวสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม เพื่อเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญา
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บ้านหนองบัว ตําบลบัวค้อ อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม สถาบั นวิจัยศิลปะและวัฒ นธรรมอี สาน มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสีสันหลากหลาย
ลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม เพื่อเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ดร.อัจฉรี จันทมูล
นักวิจัยชํานาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งมีนายนิโรจน์ ไชยกองชา นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบัวค้อ ให้เกียรติเป็นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งการดําเนินโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และทักษะศิลปะผ้ามัดย้อม ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคุณค่าภูมิปัญญา
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้แก่ชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น

โครงการมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้จัดโครงการ “มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน” โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และวัฒนธรรม
ด้านโหราศาสตร์ของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับรู้ และนําไปสู่
ความเข้าใจในวัฒ นธรรมของแต่ ล ะประเทศภายในสมาชิก กลุ่ม อาเซียน ตลอดจนได้ รับ รู้บ ทบาทและอิ ท ธิพ ลของ
โหราศาสตร์ที่มีต่อระบบสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกทางหนึ่ง

๕๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

โครงการ“การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ํา เพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม”
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ํา เพื่อ
ส่งเสริม ความรู้ ทั ก ษะด้ านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์ สุวรรณ ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯใน
ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสืบทดความงดในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญตลอดจนมีความรักความเข้าใจในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ํา เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบ
ต่อไป

โครงการ งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
อีสาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๑ กั น ยายน พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๙ เวลา ๑ ๐.๓ ๐ น. สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติ

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และถวายเครื่องถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
และพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

หนังสือ/บทความวิจัย/เอกสารทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๙

๖๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี
นายสถิตย์ เจ็กมา
รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ
นางสาวอนุกูล บุญอ่อน

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน

ประสาน/รวบรวม/เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล
นางพรรณี เจริญศิริ
นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

ภาพกิจกรรม/ออกแบบปก
นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จัดทําโดย
กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบคุณ
บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน

ปีที่พิมพ์
มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐๐

เล่ม

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 232/199 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
Tel. ๐-๔๓๓๒-๘๕๘๙-๙๑ Fax.๐-๔๓๓๒-๘๕๙๒

