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๑

สารจากผู้อานวยการฯ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจหลักที่มุ่งมั่นตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย นั่นก็คือ การพัฒ นาและส่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอีสานให้มีความมั่นคง โดยมุ่ง
ปฏิบัติพันธกิจที่สาคัญเพื่อตอบสนองการทางานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับข้อมูล
ด้ านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน การบริ ก ารวิช าการในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อี ส าน และการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของอีสาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สถาบันฯ ได้มีเป้าหมายในการทางานให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และให้สมกับปรัชญาของหน่วยงาน ดังความว่า “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นยุ้งฉาง
แห่งภูมิปัญญา” ซึ่งได้ดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ทศวรรษ จากการดาเนินงานในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นการทางานของบุคลากรทั้งในหน่วยงานด้านการวิจัย และวิชาการ รวมทั้งในส่วนงานสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง
ส่งผลให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยสถาบันฯ
มี ก ลุ่ ม งานที่ เข้ ม แข็ ง อาทิ กลุ่ ม งานอนุ รั ก ษ์ เอกสารโบราณ กลุ่ ม งานวิ จั ย ผ้ า ทอพื้ น บ้ า นอี ส าน เป็ น ต้ น
นอกเหนือจากนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ ยังได้ดาเนินงานสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการทางานที่ก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติผ่านการใช้มิติ
ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและวัฒ นธรรมในชุมชนแถบนี้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในสังคมปัจจุบัน จะ
พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการไหลบ่าของศิลปวัฒนธรรม
นานาประเทศเข้ามาอย่างมากมาย ด้วยอานาจและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเคลื่อนย้ายของผู้คน
ศิลปะ วัฒนธรรม และสินค้าอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ การธารงรักษาและอนุรักษ์ ตลอดจนฟื้นฟูข้อมูลมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จึงถือเป็นเรื่องสาคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเป็นชาติได้ อย่างเด่นชัด
สถาบันวิจัยศิลปะฯในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทางด้านนี้ จึงได้พยายามทางานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งยังพยายามกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยว กับ
คุณ ค่าของมรดกศิล ปะและวัฒ นธรรมท้องถิ่นอีสานให้ แก่ผู้ คนและชุมชนได้ร่วมกันสืบสานรักษาเอาไว้ ผ่ าน
เครื่องมือของการทางานแบบการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันที่ได้
ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

๒
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ในโอกาสนี้ ในนามของผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกกลุ่มงาน ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือ -ร่วมใจอย่าง
เข้มแข็งและมุ่งมั่นในการทางานเพื่อสนับสนุนและดาเนินงานของสถาบันฯ ให้ประสบความสาเร็จและก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการตอกย้าให้เ ห็น “คุณค่า” และ
“มูลค่า” ที่เป็นมรดกของท้องถิ่น ซึ่งเราทั้งหลายในฐานะลูกหลานนั้นจะต้องร่วมกันสืบทอดรักษาให้ดารงคงอยู่
เพื่อให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจและรู้จักถึงรากเหง้าของบรรพชนของตนสืบต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
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๓

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานก่อตั้งขึ้นด้วยการตระหนักในคุณค่าความสาคัญด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวอีสานโดยมีความเป็นมาดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๓ เริ่มดาเนินการในรูปการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยคณาจารย์และนิสิต
ที่สนใจ และได้ตั้งหน่ วยงานภายใต้ชื่อ “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 งเป็ 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 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารทรงไทยอีสานประยุกต์ ๕
ชั้น (รวมชั้นใต้หลังคา) มีเอกลักษณ์แสดงถึงความงามทางด้านศิ ลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานเพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับ อนุมัติให้ เปิดสอนในหลักสูตรศิล ปะศาสตร์มหาบัณ ฑิต (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) และสามารถเปิดรับนิ สิตรุ่นแรกระดับ ปริญ ญาเอกในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๔๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น “คณะวัฒนธรรมศาสตร์” โดยมติที่ประชุมสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามครั้ งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ มี ชื่ อ เรีย กว่ า “Faculty of
Culturalscience”
พ.ศ. ๒๕๕๔ นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภ ชัย
สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่า ย
อานวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ได้รวมองค์กรด้านต่าง ๆ เข้า ร่วมในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้แก่ โครงการ
อนุ รั ก ษ์ ใบลาน ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และหอศิ ล ป์ จ าปาศรี เพื่ อ สร้างและพั ฒ นางานวิ จัย รวมถึ งการ
สนั บ สนุ น ทุน ส่ งเสริมการวิจัย ทั้งภายในและภายนอกงานทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม งานบริการวิช าการด้าน
ศิล ปวัฒ นธรรมให้ มีค วามโดดเด่ น สามารถเป็ นที่ พึ่ งให้ กับ ชุ มชน-สั งคมได้ อย่างยั่งยืน และเพื่ อ ให้ ทั น ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ปรับแผนกลยุทธ์โดยสร้างความสามารถและศักยภาพด้าน
การวิจัย เพื่อพัฒ นาท้องถิ่นและความเข้มแข็งทางวิช าการของมหาวิทยาลั ย พัฒ นาองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายวิชาการในมิติการศึกษาศิลปะ-สังคม-วัฒนธรรม-ชาติพันธุ์ และอีสานศึกษา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และ
บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา ฟื้นฟู สถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ชุมชน
และท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นอีสานศึกษา สนับสนุน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยคนในท้องถิ่นในมิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม และอีสานศึกษา สร้างสื่อการเรียนรู้ และ
สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง จัดตั้งศู นย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านผ้าทออีสาน
ศูน ย์เอกสารโบราณ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย และบริการวิชาการด้านศิล ปวัฒ นธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างกว้างขวางต่อไป
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีผู้อานวยการ 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
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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 ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โทรศัพท์ : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ โทรสาร : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ โฮมเพจ :
http://www.rinac.msu.ac.th

สัญลักษณ์
ความหมาย : ตราประจาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับแรงบันดาลใจ
จากศิลปะที่มีอายุมาหลายช่วงอายุคนจากลายเขียนสีที่บ้านเชียงและลายผ้าขิดของชาว
อีสาน ลายเขียนสีบ้านเชียง เป็นลายวัฏฏะ แสดงให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ที่เริ่มต้น
พัฒนาการมาอย่างละเอียดอ่อนจนกลายมาเป็นลายขิดที่แสดงพลังความแข็งแรงยืด
หยัดเป็นศิลปะ คู่กับท้องถิ่นอีสาน

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕

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

ปณิธาน
“สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติไทย สานสายใยประชาคมลุ่มน้าโขง
โยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
“ศูนย์การเรียนรู้และผู้นาการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นนาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ”

พันธกิจ
๑. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มน้าโขงและกลุ่มอาเซียน
๒. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
๖. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีเขียวและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทิศทางการพัฒนา
1. ด้านการวิจัย
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมีการจัดตั้งหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิจัยในการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

๖

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
2. ด้านการบริการวิชาการ
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมที่นาความรู้ไปสู่
การปฏิบัติในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้มีความเข้มแข็ง
มีการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย การบริการวิชาการและสนับสนุนการ
เรียนการสอน และผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
4. ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ตอบสนองต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะการ
ทางานที่ดี มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถกากับ
และควบคุมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
5. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานเป็นที่รู้จัก
และสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
6. ด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บุคลากร นิสิตและผู้รับบริการ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ค่านิยมองค์กร
I
S
A
N

=
=
=
=

Intellect
Self-knowledge
Aesthetics
Notability

ปัญญาญาณ เฉลียวฉลาด
รู้จักรากเหง้า (อีสาน)
สุนทรียภาพ
เป็นที่รู้จัก

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๗

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การ
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

๘

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้อานวยการ
--------------------------------รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ

คณะกรรมการประจาสถาบัน
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

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

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

กลุ่มงานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศ
- งานพัฒนาเว็บไซต์
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานสือ่ สิ่งพิมพ์/สื่อวิทยุ
- งานฐานข้อมูล
- งานพิธีการและกิจการ
พิเศษ

กลุ่มงานวิจัย
และวิชาการ
- งานวิจัย
- งานวิชาการ
- งานบริการวิชาการ
- งานวารสารวิชาการ

กลุ่มงานอนุรักษ์
เอกสารโบราณ
- งานปริวรรตเอกสาร
โบราณ
- งานวิจัยเอกสารโบราณ
- งานสารวจและจัดระบบ
เอกสารโบราณ
- งานอบรม
งานดิจิตอลเอกสารโบราณ

กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
- งานศิลปกรรม
- งานภูมิปัญญา
- งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ
- งานอาคารสถานที่

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๙

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อานวยการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ)

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

รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี)

คณะกรรมการประจาสถาบัน
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
(อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา)

หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
(นางสาวศิริประภา บุญอ่อน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสาวศิริประภา บุญอ่อน)

- นายไพศาล กมลพรวิจิตร
- นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง
- นางเฉลิมศรี รักษา
- นางปิยมาภรณ์ บุศยบารุง
- นายกระสิน อนุอัน

- นายสมาน วิศรีสิทธิ์

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบราชการ
(นางธัญณิชา ใหม่คามิ)

- นางสาวเพ็ญประภา
โยธาทูน

กลุ่มงานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
(นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ)

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

กลุ่มงานวิจัย
และวิชาการ
(ดร.อัจฉรี จันทมูล)

- นางทัศนีย์ บัวระภา
- นางนิ่มนวล จันทรุญ
- นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์

กลุ่มงานอนุรักษ์
เอกสารโบราณ
(นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์)

กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
(นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์)

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

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

๑๐ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

คณะกรรมการประจา สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

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

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
ผู้เชี่ยวชาญประจาสถาบันวิจัยศิลปะฯ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ
ผู้เชี่ยวชาญประจาสถาบันวิจัยศิลปะฯ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ
กรรมการ

ดร.สมัย วรรณอุดร
กรรมการ

๑๑

๑๒ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ดร.อัจฉรี จันทมูล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
กรรมการและเลขานุการ

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๑๓
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

คณะผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

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

๑๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

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

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นางสาวศิริประภา บุญอ่อน
: หัวหน้าสานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะฯ
: กศ.ม (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

ผูเ้ ชี่ยวชาญประจาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

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

บุคลากรกลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
ชือ่ – สกุล
ตาแหน่ง

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

................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
: นางทัศนีย์ บัวระภา
ตาแหน่ง
: นักวิจัยชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.ม. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

..............................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
: นางนิ่มนวล จันทรุญ
ตาแหน่ง
: เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๕

๑๖ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชือ่ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

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

ชื่อ – สกุล
: นางเฉลิมศรี รักษา
ตาแหน่ง
: นักวิชาการพัสดุชานาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๑๗
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล
: นางปิยมาภรณ์ บุศยบารุง
ตาแหน่ง
: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ชื่อ – สกุล : นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง
ตาแหน่ง
: นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ชื่อ – สกุล : นายสมาน วิศรีสิทธิ์
ตาแหน่ง
: พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมหาสารคาม

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

๑๘ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

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

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

บุคลากรกลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

: นางธัญณิชา ใหม่คามิ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

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

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๑๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

บุคลากรกลุ่มงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมทิ ัศน์

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

: นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์
: นักวิชาการศึกษาชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.....................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

............................................................................................................................. ...........................................................
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

.......................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล : นายกระสิน อนุอัน
ตาแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ก่อสร้าง)
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒๐ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล : นายฉลอง ไชยเมือง
ตาแหน่ง
: ผู้ช่วยช่างทั่วไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๒๑
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

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

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

ชื่อ – สกุล
: นายชวนากร จันนาเวช
ตาแหน่ง
: เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม

..…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
ชือ่ – สกุล
: นายอรรถพล ธรรมรังษี
ตาแหน่ง
: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

๒๒ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล
: นายวัชระ พิมพ์จันทร์
ตาแหน่ง
: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

..…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล
: นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ
ตาแหน่ง
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

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

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………......
ชื่อ – สกุล : นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
ตาแหน่ง
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๒๓
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล : นายบุญชู ศรีเวียงยา
ตาแหน่ง
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

......................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
: นายภานุ พรมเทศ
ตาแหน่ง
: นักเอกสารสนเทศชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อ – สกุล : นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์
ตาแหน่ง
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

.......................................................................................................................................................................................

๒๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
๑.๑ โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการฯ

เงินทุนสนับสนุนภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการศิล ปะการแกะสลั ก
นายสถิตย์ เจ็กมา
ลายไทยแบบนูนต่า เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการโครงการการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพื่ อ การ
รศ.วีณา วีสเพ็ญ
เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะการแทงหยวก
ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย
๓.
โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมใน นางนิ่มนวล จันทรุญ
ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอด
และคณะ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมจากครามเพื่อ
ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีคราม
วิถีภูไท
๔. หมวกไม้ไผ่:ชุดความรู้ภูมิปัญญาด้าน
นายสถิตย์ เจ็กมา
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านดอนกลอง อาเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร
๕.
การสร้างลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์
ดร.อัจฉรี จันทมูล
ประจาอาเภอในจังหวัดมหาสารคาม
๖. การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการพิพิธภัณฑ์ผ้า
นางทัศนีย์ บัวระภา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๗. การศึกษาภูมิปัญญาการทาน้ด่
า างก่อหม้อคราม
นางนิ่มนวล จันทรุญ
๘. โครงการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง
นางทัศนีย์ บัวระภา
สร้างสรรค์จากผ้าย้อมสีธรรมชาติ

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๒๕
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

เงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตชุมชน
ลุ่มน้าโขง
๒.

โครงการวิเคราะห์ จั ดกลุ่ ม ข้อมูล เพื่ อการจัดเก็ บ
เอกสารมรดกไทยในรูปอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดมหาสารคาม โครงการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

รศ.วีณา วีสเพ็ญ และ
คณะ

งบประมาณ
(บาท)
๒,๘๓๐,๐๐๐
งบประมาณจากองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
๒,๕๐๐,๐๐๐
บาท
งบประมาณจาก สกอ.

๑.๒ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ที่
๑.

ชื่อ-สกุล
เจ้าของบทความ
นางทัศนีย์ บัวระภา

ผลงานรางที่ได้รับ
รางวัลผู้นาเสนอ
ดีเด่นภาคบรรยาย
สาขา
ศิลปวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรม

สถานที่
งานประชุม
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย
ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้อง
ลาปะทาว คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วัน/เดือน/ปี
๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐

๒๖ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๑.๓ บทความ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน
รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ

ชื่อบทความ

ม้าในวรรณกรรมนิทาน
พื้นบ้านอีสาน:บทบาทและ
ความหมายเชิงวัฒนธรรม
รศ.ดร.ปฐม
“Thai Panom
หงษ์สุวรรณ
Stupa:Spiritual Space and
the Invented Tradition in
Present Day Northeastern
Thailand”
ผศ.ดร.ราชันย์
การศึกษาเชิงวิพากษ์
นิลวรรณาภา
พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔
ผศ.ดร.ราชันย์
The Simplification of
นิลวรรณาภา
Complex Onsets in the
Sequence of Stop_
Obstruent in Khmer
Loanwords in Thai
ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี หน้าที่ของการสลับภาษา
ระหว่างภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถิ่นอีสาน ของหนูหิ่น
ในการ์ตูนเรื่อง หนูหิ่น อินเดอะ
ซิต้ี The Function
Semantics of Codeswitching between Central
Thai and Northeastern
Thai in Nu-Hin in the City
Cartoon
นายณรงค์ศักดิ์
ผักหนอก:วิธีคิดและความเชื่อ
ราวะรินทร์
เรื่องสุขภาพในเอกสารโบราณ

หนังสือ/สิ่งพิมพ์

ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ

วารสารบัณฑิตศึกษา
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารสังคมลุ่มน้าโขง

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ธันวาคม ๒๕๕๙

วารสารวิช าการรมยสาร
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
วารสารวิชาการรมยสาร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒
(พฤษภาคม - สิงหาคม)
๒๕๕๙

วารสารบั ณ ฑิ ตศึ ก ษ า
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือรวมบทคัดย่อการ
ประชุมวิชาการทาง
มานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๒
ดร.อัจฉรี จันทมูล การศึกษาลวดลายผ้า
มหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ประจาอาเภอกันทร มหาสารคามวิจัย ครั้งที่
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม
๑๓

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓

ที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ธันวาคม) ๒๕๕๙

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน

นางทัศนีย์
บัวระภา
นางนิ่มนวล
จันทรุญ
นายสถิตย์ เจ็กมา

ชื่อบทความ

หนังสือ/สิ่งพิมพ์

ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ

The Study Fabric Pattern
that Unique in Amphoe
Kantharawichai, Maha
Sarakham Province
ก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้า
ไหมมัดหมี่ จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาภูมิปัญญาการทาน้า
ด่างก่อหม้อคราม

มหาวิทยาลัย
๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐
มหาสารคามวิจัย ครั้งที่
๑๓
มหาวิทยาลัย
๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐
มหาสารคามวิจัย ครั้งที่
๑๓
"หมวกไม้ ไ ผ่ :ชุ ด ความรู้ ภู มิ วารสารความหลากหลาย
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๘
ปั ญ ญ าด้ า นศิ ล ปหั ต ถกรรม ทางวัฒนธรรม
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐
พื้นบ้ านบ้ านดอนกลอง อาเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร

๑.๔ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ชื่อ –สกุล

๒๗

ผลงาน

ดร.อัจฉรี จันทมูล

โครงการการฝึกอบรบ การแส่ว-เย็บเสื้อด้วย
มือ

นางทัศนีย์ บัวระภา

โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่ ณ บ้านหินลาด
ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและท้องถิ่น

สถานที่/หน่วยงาน ที่นาไปใช้
ประโยชน์
กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้าสาเร็จรูปบ้านท่า
ตูม ตาบลท่าตูม อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
บ้านหินลาด ตาบลท่าสองคอน
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

๒๘ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
๒. ด้านการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๑ โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
ที่
๑.

๒.

๓.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
โครงการ สีสันหลากหลาย
ลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะ
ผ้ามัดย้อม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ย้อมครามของจังหวัด
มหาสารคาม
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่

งบประมาณ
(บาท)
-

วันเดือนปี/สถานที่
จัดกิจกรรม
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
ดร.อัจฉรี จันทมูล

๕๐,๐๐๐

๓-๖ เมษายน
๒๕๖๐

นางนิ่มนวล จันทรุญ
และคณะ

๕๐,๐๐๐

๒๗ เมษายน
๒๕๖๐

นางทัศนีย์ บัวระภา

๔.

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอด
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมวิถีครามวิถีผู้ไท

๕๐๐,๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางนิ่มนวล จันทรุญ
และคณะ

๕.

โครงการการฝึกอบรบ การแส่วเย็บเสื้อด้วยมือ

-

๑๙ พฤษภาคม
๒๕๖๐

ดร.อัจฉรี จันทมูล

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๒๙

๒.๒ โครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

๑.

โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันวิจัยศิลปะฯ ครบรอบ
๓๐ ปี
กิจกรรมพิธีกรรมแต่งแก้เสีย
เคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับ
โชคปีศักราชใหม่ ๒๕๖๐
โครงการปฏิบัติการถ่ายภาพ
ต้นฉบับเอกสารโบราณวัด
มหาชัย
โครงการปริวรรตจัดพิมพ์
ผลงานวิชาการอนุรักษ์อกสาร
โบราณ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน
โครงการเผยแพร่หลักวิชาและ
วัฒนธรรมโหราศาสตร์

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

โครงการปฏิบัติการสารวจและ
จัดทาบัญชีสถานภาพเอกสารใบ
ลาน
๘. ร่วมกิจกรรมทาบุญฟังเทศน์
มหาชาติ บุญผะเหวด
๙. ประเพณีสรงน้าพระ รดน้าดา
หัว สืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจาปี ๒๕๖๐
๑๐. โครงการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะการแทงหยวก
ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย

งบประมาณ
(บาท)
๒๘,๐๐๐

วันเดือนปี/สถานที่
จัดกิจกรรม
๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

๑๙,๐๐๐

๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๙

นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์

๑๐๐,๐๐๐

ตุลาคม ๑๕๕๙ มีนาคม ๒๕๖๐

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ

๕๐,๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ กันยายน ๒๕๖๐

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ

๖,๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ

๕๐,๐๐๐

๘-๒๒ มีนาคม
๒๕๖๐

-

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

-

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

๓๐,๐๐๐

๓ เมษายน - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
นายสถิตย์ เจ็กมา

นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์ และ
คณะ
กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ
กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ
กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ
รศ.วีณา วีสเพ็ญ

๓๐ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

๑๑. โครงการจั ด ป ระชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
๑๒. ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
๑๓. บุ ญ ห ล ว ง ม ม ส 2560 งา น
นมัสการ สรงน้า ปิดทอง สมโภช
พระพุ ท ธกั น ทรวิ ชั ย สมั ย ธรรม
นายก
๑๔. งานประเพณีสืบชะตาแม่น้าโขงฯ

งบประมาณ
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

วันเดือนปี/สถานที่
จัดกิจกรรม
๓ เมษายน - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ

-

๑๙-๒๑ เมษายน
๒๕๖๐
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ
กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ

๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๐
๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐

รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ
นายสถิตย์ เจ็กมา

-

-

รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ

๑๕.

อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ การ “การ
แกะสลั ก ลายไทยแบบนู น ต่ า
เบื้องต้น”

๓๐,๐๐๐

๑๖.

นิ ท รรศการ “เส้ น ทางผ้ าคราม
สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

๖๖,๘๙๕

๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐

นางสาวสุพิน
ไตรแก้วเจริญ

๑๗. จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้าน
อี ส านและผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น ทาง
วัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๐
๑๘. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒ นธรรม
ตาม รอยอารยธรรมอี สาน สู่
ล้านนา

๓๑๕,๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายสถิตย์ เจ็กมา

๑๔๐,๐๐๐

๕-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางสาวศิริประภา
บุญอ่อน

๓. ด้านการบริหารจัดการ
๓.๑ บุคลากร
ประเภท
๑. ผู้บริหาร
๒. ผู้เชี่ยวชาญ
๓. ข้าราชการ
(สายปฏิบัติการ)
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย
๕. ลูกจ้างประจา
๖. ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

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

๒
๖
๑๒

๔
๑๓

๔

รวม
๕
๒
๑๐

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน
ปฏิบัติงาน ศึกษา
ช่วย
จริง
ต่อ
ราชการ
๕
๒
๑๐
-

รวม
๕
๒
๑๐

๖
๓
๗

๖
๓
๗

-

-

๖
๓
๗

๓๓

๓๓

-

-

๓๓

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓๑

๓.๒ การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากร
ระดับการศึกษา
ชื่อผู้รับทุน
ปริญญาเอก
นางทัศนีย์ บัวระภา
ปริญญาโท
นายนิพล สายศรี

ทุนสาขาที่เรียน
ไทศึกษา
วัฒนธรรมศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จานวนทุน
๑
๑

๓.๓ การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๓.๓.๑ ระดับผู้บริหาร
ลาดับที่
๑.

๒.

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

ตาแหน่ง

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
ผู้อานวยการ
เป็ น วิ ท ยากรบ รรยาย
๒๑
หัวข้อ
กุมภาพันธ์
“ผ้ าทอที่ มีอิ ทธิพ ลในอนุ
๒๕๖๐
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
ณ จังหวัดอุดรธานี
รั บ ฟั ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
๑๘
น โย บ า ย สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๕๙
ประจาปี ๒๕๖ และรับโล่ ๑๐ มกราคม
รางวัลฯ
๒๕๖๐
รองผู้อานวยการ
ประชุ ม ฟั ง ค าชี้ แ จงการ
๘
ฝ่ า ยบริ ห ารและ กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ พฤศจิกายน
แผน
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อบรมการจัดทาโครงร่าง ๒๖ มกราคม
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ ๒๕๖๐ และ
การศึกษาเพื่อการ
๕ เมษายน
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
๒๕๖๐
เป็นตัวแทนหน่วยงานใน
๒๖-๒๗
การเป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มจั ด กุมภาพันธ์
โครงการเสวนาวิ ช าการ
๒๕๖๐
เล่ า นิ ท านนานาชาติ กั บ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

งบ
ประมาณ
-

-

ศูนย์
พัฒนา
ประกันฯ

๓๒ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่
๓.

๔.

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี

นายสถิตย์ เจ็กมา

ตาแหน่ง

หลักสูตร/
โครงการ
รองผู้อานวยการ
ประชุมร่วมกาหนด
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย/พื้นที่ Area
base การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
ประชุมเกี่ยวกับความ
ร่วมมือทางวิชาการลุ่ม
แม่น้าโขงระหว่างไทยกับ
ประเทศลุ่มน้าโขง
เข้าร่วมประชุมโครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบมุ่งเป้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ภูมิปัญญากระติบ
ข้าวกับวิถีชาวอีสานใน
กลุ่มชาติพันธุ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผู้อานวยการ
เข้ าร่ว มประชุ ม ถ่ายทอด
ฝ่ายส่งเสริมศิลปะ น โ ย บ า ย ก า ร ป ฏิ บั ติ
วั ฒ นธรรมและภู มิ ราช ก ารม ห าวิ ท ย าลั ย
ทัศน์
มหาสารคาม
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐

วันที่จัด
โครงการ
๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๙

งบ
ประมาณ
-

๒๒-๒๔
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

-

๕
พฤษภาคม
๒๕๖๐

-

๑๘
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

-

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

๕.

ชื่อ – สกุล

นางสาวศิริประภา
บุญอ่อน

ตาแหน่ง

หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
ประชุมคณะกรรมการ ๑๗ มกราคม
จัดทาแผนของมหา
๒๕๖๐
วิทยาลัยมหาสารคาม
อบรมการจัด ท าโครง ๕ เมษายน
ร่ า งองค์ ก รตามเกณฑ์
๒๕๖๐
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนิ น การที่ เป็ น
เลิศ
ศึกษาเรียนรู้และดูงาน
๗-๘
“วิถีคราม วิถีคนผู้ไท” พฤษภาคม
ณ จั ง ห วั ด สกลน คร
๒๕๖๐
และจังหวัดนครพนม
เข้าร่วมโครงการ
๒๘ กันยายน
“การจัดทาผลงานเพื่อ
๒๕๕๙
ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
ป ร ะ ชุ ม เรื่ อ ง ก า ร
๑๓-๑๖
พั ฒ นาศั ก ย ภาพของ พฤศจิกายน
บุคลากรสายสนับ สนุน
๒๕๕๙
เพื่ อ ก้ า วสู่ Thailand
๔.๐
อบรมการเสริ ม สร้ า ง ๒๓ มกราคม
และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
๒๕๖๐
การเบิกจ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เข้าร่วมโครงการ
๒-๔ มีนาคม
สัมมนาเครือข่าย
๒๕๖๐
หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะ
สถาบัน สานัก และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หัวหน้าสานักงานเลขา
นุการ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

๓๓

งบ
ประมาณ
-

-

-

-

-

-

๓๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หลักสูตร/
โครงการ
อบรมการจัดทาโครง
ร่างองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการ ที่เป็น
เลิศ
อบรมสัมมนาการ
บริหารสัญญางาน
ก่อสร้างอาคาร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศึกษาเรียนรู้และดูงาน
“วิถีคราม วิถีคนผู้ไท”
ณ จังหวัดสกลนครและ
จังหวัดนครพนม
อบรมโครงการพัฒนา
สมรรถนะตามตาแหน่ง
งานผู้ปฏิบัติงานด้าน
การคลังและการพัสดุ
ณ โรงแรมคชารีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัด
ตราด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง หลักและวิธี
ปฏิบัติการจัดหาพัสดุ
ด้วยระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ และ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มมส

วันที่จัด
โครงการ
๕ เมษายน
๒๕๖๐

งบ
ประมาณ
-

๑๔
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

กองคลัง
และพัสดุ

๗-๘
พฤษภาคม
๒๕๖๐

-

๒๒-๒๕
มิถุนายน
๒๕๖๐

-

๕-๖
สิงหาคม
๒๕๖๐

-

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

2. สายสนับสนุนวิชาการ
ลาดับ
ที่
๑.

๒.

ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์วีณา
วีสเพ็ญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมชาย นิลอาธิ

ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บ
๘-๙
เอ ก ส า ร ฉ บั บ เต็ ม รู ป ธันวาคม
อิเล็กทรอนิกส์ จาก
๒๕๕๙
วิทยากรประจา สกอ.
เป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
๑๗
วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ค รุ มกราคม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า ๒๕๖๐
ภาษาไทย มหาวิ ท ยาลั ย
กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
ร่ ว มประชุ ม โครงการ ๑๗-๑๙
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดมณีวรา กุมภาพันธ์
นาม (วัดป่าน้อย)
๒๕๖๐
ร่วมโครงการเสาวนาและ ๗ มีนาคม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง ๒๕๖๐
“สาระ...คราม”
อดีต ปัจจุบัน อนาคต
เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม รั บ ฟั ง
๑๐
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ก ลุ่ ม มิถุนายน
เป้ าหมาย (focus group) ๒๕๖๐
: พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น
ภาคอีสาน
ณ จังหวัดอุบลราชธารี
ร่วมโครงการเสาวนาและ ๗ มีนาคม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง ๒๕๖๐
“สาระ...คราม”
อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
๗-๘
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท” พฤษภาคม
ณ จังหวัดสกลนครและ
๒๕๖๐
จังหวัดนครพนม

๓๕

งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

๓๖ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่
๓.

ชื่อ – สกุล
นางนันทพัทธ์
เชิญกลาง

ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและ
บัญชี

๔.

นายไพศาล
กมลพรวิจิตร

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

๕.

นางเฉลิมศรี รักษา

นักวิชาการพัสดุ

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
อบรมการเสริมสร้างและ
๒๓
พัฒนาศักยภาพการเบิก
มกราคม
จ่ายเงินอย่างมี
๒๕๖๐
ประสิทธิภาพ
ประชุมการจัดทา
๗ เมษายน
งบประมาณรายจ่ายเงิน
๒๕๖๐
รายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
๗-๘
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท” พฤษภาคม
ณ จังหวัดสกลนครและ
๒๕๖๐
จังหวัดนครพนม
อบรมโครงการพั ฒ นา ๒๒-๒๕
สมรรถนะตามต าแหน่ ง มิถุนายน
งานผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านการ ๒๕๖๐
คลังและการพัสดุ
ณ โรงแรมคชารี ส อร์ ท
แอนด์สปา จังหวัดตราด
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
๗-๘
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท” พฤษภาคม
ณ จังหวัดสกลนครและ
๒๕๖๐
จังหวัดนครพนม
ประชุมโครงการเสาวนา
๒๔
เครือข่ายการจัดการ
มกราคม
ความรู้ระหว่างหน่วยงาน
๒๕๖๐
ภายในสานักงาน
และ
อธิการบดี ประจาปี
๒๙ มีนาคม
การศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่
๒๕๖๐
๑ และครั้งที่ ๒

งบประมาณ
สานัก
ตรวจสอบ
ภายใน
-

-

-

-

กองคลังและ
พัสดุ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

๖.

ชื่อ – สกุล

นางปิยมาภรณ์
บุศยบารุง

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
อบรมสัมมนาการบริหาร
๑๔
สัญญางานก่อสร้างอาคาร กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๖๐
อบรมเรื่ อ ง “พระราช ๓ มิถุนายน
บั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ๒๕๖๐
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ
ภาครั ฐ ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ
งานพั ส ดุ ” ณ คณะการ
บัญชีและการจัดการ มมส
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
๕-๖
หลั ก และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร สิงหาคม
จัด หาพัส ดุด้ว ยระบบการ ๒๕๖๐
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มมส
อบรมเรื่ อ ง “พระราช ๓ มิถุนายน
บั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ๒๕๖๐
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ
ภาครั ฐ ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ
งานพั ส ดุ ” ณ คณะการ
บัญชีและการจัดการ มมส
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
หลั ก และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร
จัด หาพัส ดุด้ว ยระบบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงาน

๕-๖
สิงหาคม
๒๕๖๐

๓๗

งบประมาณ
กองคลังและ
พัสดุ
๒,๐๐๐ บาท

-

๒,๐๐๐ บาท

-

๓๘ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

๗.

ชื่อ – สกุล

นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มมส
อบรมโครงการพั ฒ นา ๒๒-๒๕
สมรรถนะตามต าแหน่ ง มิถุนายน
งานผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านการ ๒๕๖๐
คลังและการพัสดุ
ณ โรงแรมคชารี ส อร์ ท
แอนด์สปา จังหวัดตราด
ประชุมพิจารณาร่าง
๒๙
กรอบประกันคุณภาพ
กันยายน
ภายใน ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๙
ประชุ ม คณะกรรมการ
๔
บริหารความเสี่ยงและการ พฤศจิกายน
ค ว บ คุ ม ภ าย ใน ระ ดั บ ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัย
ประชุ ม ฟั ง ค าชี้ แ จงการ
๘
กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ พฤศจิกายน
ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประชุ ม คณะกรรมการ
๑๗
จั ด ท า แ ผ น ข อ ง มกราคม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๖๐
อบรมการจัดทาโครงร่าง
๒๖
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ มกราคม
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร ๒๕๖๐ และ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
๕ เมษายน
๒๕๖๐
เข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นา ๒ มิถุนายน
ส ม ร ร ถ น ะ ต า แ ห น่ ง ๒๕๖๐
นักวิชาการศึกษา

งบ
ประมาณ

-

ศูนย์พัฒนา
ประกันฯ
กองแผนงาน

ศูนย์พัฒนา
ประกันฯ
กองแผนงาน
ศูนย์พัฒนา
ประกันฯ

กองทะเบียน
และ
ประมวลผล

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่
๘.

๙.

ชื่อ – สกุล
นางธัญณิชา ใหม่คามิ

นางอัจฉรี จันทมูล

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

นักวิจัย

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
เข้าร่วมโครงการ “การ
๒๘
จัดทาผลงานเพื่อยื่นขอ
กันยายน
กาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒๕๕๙
ของบุคลากรสายสนับสนุน
อบรมการจัดทาโครงร่าง
๒๖
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ มกราคม
การศึกษาเพื่อการ
๒๕๖๐ และ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
๕ เมษายน
๒๕๖๐
ประชุมโครงการ
๒๐ มีนาคม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๕๖๐
เครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 1
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ๑๒ ตุลาคม
นักวิจัยมหาวิทยาลัย
๒๕๕๙
มหาสารคาม ครั้งที่ ๔
ประชุมร่วมกาหนดชุมชน ๓๑ ตุลาคม
หรือองค์การเป้าหมาย/
๒๕๕๙
พื้นที่ Area base การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เป็นวิทยากรบรรยายและ ๑๔ มีนาคม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
๒๕๖๐
โครงการ “สีสันหลาก
หลายลวดลายสะดุดตากับ
ศิลปะมัดย้อม”
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
๒๕
นักวิจัย มหาวิทยาลัย
เมษายน
มหาสารคาม ครั้งที่ ๖
๒๕๖๐
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
๗-๘
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท” พฤษภาคม
ณ จังหวัดสกลนครและ
๒๕๖๐
จังหวัดนครพนม

๓๙

งบ
ประมาณ
-

ศูนย์พัฒนา
ประกันฯ

-

กองส่งเสริม
การวิจัยฯ
กองส่งเสริม
การวิจัยฯ
-

-

๔๐ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่
๑๐.

ชื่อ – สกุล
นางทัศนีย์ บัวระภา

ตาแหน่ง
นักวิจัย

หลักสูตร/
โครงการ
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ ๔
เข้ าร่ว มประชุม โครงการ
บ่มเพาะนักวิจัย เรื่อง
จริ ย ธรรมและธรรมาภิ
บาลในการทางานวิจัย
ป ระชุ ม โค รงก ารแน ว
ทางการพั ฒ นาข้ อ เสนอ
ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ข อ ทุ น
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท”
ณ จังหวัดสกลนครและ
จังหวัดนครพนม
ประชุมวิชาการทาง
มานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๒
“อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมของ
สุขภาพ” ณ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร

วันที่จัด
โครงการ
๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๙

งบ
ประมาณ
กองส่งเสริม
การวิจัยฯ

๒๒
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

-

๒๖
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

-

๗-๘
พฤษภาคม
๒๕๖๐

-

๒๐-๒๓
มิถุนายน
๒๕๖๐

สถาบันฯ
๗,๐๑๐ บาท

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ๑๒ ตุลาคม
นักวิจัยมหาวิทยาลัย
๒๕๕๙
มหาสารคาม ครั้งที่ ๔

กองส่งเสริม
การวิจัยฯ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่
๑๑.

ชื่อ – สกุล
นางนิ่มนวล จันทรุญ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิจัย

หลักสูตร/
โครงการ
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ ๔

๔๑

วันที่จัด
โครงการ
๑๒
ตุลาคม
๒๕๕๙

งบ
ประมาณ
กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

เป็นวิทยากรบรรยายและ ๒๕-๒๗
สาธิตการย้อมสีดา
ตุลาคม
ธรรมชาติจากเปลือกประดู่ ๒๕๕๙
เปลือกส้มมอ ใบกระบก
มะกอกเหลือม ผลมะเกลือ
สีแดงครั่ง และสีน้าเงิน
คราม
ประชุมร่วมกาหนดชุมชน
๓๑
หรื อ องค์ ก ารเป้ า หมาย/ ตุลาคม
พื้ น ที่ Area base ก า ร ๒๕๕๙
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เป็ น วิ ท ย า ก ร ใน ง า น ๒๓-๒๕
มหกรรมผ้ าทอมืออนุภ าค กุมภาพันธ์
ลุ่ ม น้ าโขง หั ว ข้ อ ผ้ า ย้ อ ม ๒๕๖๐
ครามในวิ ถี สั ง คมท้ อ งถิ่ น
อีสานและลาว

สานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อ
การเกษตร
จังหวัดสกลนคร

ป ระชุ ม โค รงก ารแน ว
๒๖
ทางการพั ฒ นาข้ อ เสนอ กุมภาพันธ์
ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ข อ ทุ น ๒๕๖๐
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม

-

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ
จังหวัดอุดรธานี

๔๒ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

๑๒.

ชื่อ – สกุล

นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์

ตาแหน่ง

นักวิจัย

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
เป็นวิทยากรบรรยายและ ๑๔ มีนาคม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
๒๕๖๐
โครงการ “สีสันหลาก
หลายลวดลายสะดุดตากับ
ศิลปะมัดย้อม”
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ๒๕ เมษายน
นักวิจัย มหาวิทยาลัย
๒๕๖๐
มหาสารคาม ครั้งที่ ๖
เข้าร่วมประชุมโครงการ ๕ พฤษภาคม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒๕๖๐
แบบมุ่งเป้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ภูมิปัญญากระติบ
ข้าวกับวิถีชาวอีสานใน
กลุ่มชาติพันธุ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
๗-๘
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท” พฤษภาคม
ณ จังหวัดสกลนครและ
๒๕๖๐
จังหวัดนครพนม
อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บ
๘-๙
เอกสารฉบั บ เต็ ม รูป แบบ ธันวาคม
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
๒๕๕๙
ประชุมชั้น ๓
เข้าร่วมโครงการ
๒๐
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กุมภาพันธ์
ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน
๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๓
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
๗-๘
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท” พฤษภาคม
ณ จังหวัดสกลนครและ
๒๕๖๐
จังหวัดนครพนม

งบ
ประมาณ
-

-

-

-

-

-

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่
๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

ชื่อ – สกุล
นายกีรติวจน์
ธนภัทธุวานันท์

นางสาวสุพิน
ไตรแก้วเจริญ

นายบุญชู ศรีเวียงยา

นายภานุ พรมเทศ

ตาแหน่ง

หลักสูตร/
วันที่จัด
โครงการ
โครงการ
นักวิชาการศึกษา
จัดโครงการ “ เผยแพร่
๒๘
หลักวิชาและวัฒนธรรม
กุมภาพันธ์
โหราศาสตร์ ” ตอนใช้ชีวิต
๒๕๖๐
อย่างฉลาด เป็นนัก
โหราศาสตร์ด้วยตนเอง
ภาค ๑ (ครั้งที่ ๖) ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๔
เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง
๒๘ เมษายน
หมวกไม้ไผ่ : ชุดความรู้
๒๕๖๐
ภูมิปญ
ั ญาพื้นบ้าน
ณ จังหวัดยโสธร
นักวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ๓-๖ เมษายน
คอมพิวเตอร์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
๒๕๖๐
ย้อมครามของจังหวัด
มหาสารคาม ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นาสีนวน
ศึกษาเรียนรู้และดูงาน
๗-๘
“วิถีคราม วิถีคนผู้ไท”
พฤษภาคม
ณ จังหวัดสกลนครและ
๒๕๖๐
จังหวัดนครพนม
นักวิชาการโสตทัศน เข้าร่วมโครงการเสวนา
๗
ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวม
พฤศจิกายน
พลคนวิทยุ มมส” ครั้งที่
๒๕๖๐
๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
๑ อาคารบรมราชกุมารี
เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง
๒๘ เมษายน
หมวกไม้ ไผ่ : ชุ ด ความรู้
๒๕๖๐
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ณ จังหวัดยโสธร
นักเอกสารสนเทศ
สั มมนาเรื่อ ง การจัด การ ๑-๒ ตุลาคม
ขั้ น สู งส าห รั บ อ งค์ ก าร
๒๕๕๙
สารสนเทศ
ณ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช

๔๓

งบ
ประมาณ
-

-

-

-

-

-

-

๔๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หลักสูตร/
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิตัลตาม
มาตรฐาน RDA (Resource

วันที่จัด
โครงการ
๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

งบ
ประมาณ
สานักวิทย
บริการ

๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๐

-

๑๗
พฤษภาคม
๒๕๖๐

-

๒๐
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๒๗-๒๘
กันยายน
๒๕๕๙
๘-๙
ธันวาคม
๒๕๕๙

-

Description and Access)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัต
กรรมบริการสารสนเทศใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ ณ สานัก
วิทยบริการ A
อบรมคอมพิวเตอร์เชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Digital Book” รุ่นที่ ๓
ณ สานักคอมพิวเตอร์
๑๗.

นายชูเกียรติ
ภูบุญอบ

๑๘.

นายชวนากร
จันนาเวช

๑๙.

นายอรรถพล
ธรรมรังษี

นักวิชาการโสตทัศน เข้าร่วมโครงการ
ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ภาษา
เกี่ยวกับการเขียนบทความ
โบราณ
วิชาการเพื่อสังคม

นักวิชาการศึกษา

อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๓
เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษเรื่อง อักษรธรรม
อีสานและคัมภีร์ใบลาน
ณ ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี

๒๕-๒๖
ตุลาคม
๒๕๕๙

กองส่งเสริม
การวิจัยฯ
-

วิทยาลัย
พยาบาล
บรมราช
ชนนี

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๔๕
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

๒๐.

๒๑.

ชื่อ – สกุล

นายนิพล สายศรี

นายภูวดล อยู่ปาน

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตร/
โครงการ
เป็ น วิ ท ยากรบ รรยาย
โครงการสืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒ นธรรมของ
ชาติ : การเรี ย นรู้ อั ก ษร
ไทยน้อย อักษรธรรมจาก
คั ม ภี ร ย์ ใบ ล า น สู่ ก า ร
ป ริ ว ร รต ปี ๒ ๕ ๖ ๐ ณ
จังหวัดอุดรธานี
อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบั บ เต็ ม รูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบั บ เต็ ม รูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
เป็ น พิ ธี ก รใน งาน บุ ญ
มหาชาติ ประจาปี ๒๕๖๐
ณ วัดศรีชัย จ.ขอนแก่น
บริก ารวิช าการจั ดระบบ
เอกสารใบลาน พื้นที่
จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
วั ด บ้ า นยาง วั ด ทั ก ษิ ณ า
ราม วัดไตรภูมิ
อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบั บ เต็ ม รูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
เป็ น พิ ธี ก รใน งาน บุ ญ
มหาชาติ ประจาปี ๒๕๖๐
ณ วัดศรีชัย จ.ขอนแก่น

วันที่จัด
โครงการ
๒๕
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

งบ
ประมาณ
-

๘-๙
ธันวาคม
๒๕๕๙

-

๘-๙
ธันวาคม
๒๕๕๙

-

๒๕-๒๖
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๘-๑๐ และ
๑๖-๑๗
มีนาคม
๒๕๖๐

-

๘-๙
ธันวาคม
๒๕๕๙

-

๒๕-๒๖
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

-

-

๔๖ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

๒๒.

นายวัชระ พิมพ์จันทร์

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

๒๓.

นายนครินทร์ ทาโยธี

นักวิชาการศึกษา

๒๔.

นายศรัณย์พงษ์
ชรารัตน์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หลักสูตร/
โครงการ
บริการวิชาการจัดระบบ
เอกสารใบลาน พื้นที่
จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
วั ด บ้ า นยาง วั ด ทั ก ษิ ณ า
ราม วัดไตรภูมิ
อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบั บ เต็ ม รูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
บริก ารวิช าการจั ดระบบ
เอกสารใบลาน พื้นที่
จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
วั ด บ้ า นยาง วั ด ทั ก ษิ ณ า
ราม วัดไตรภูมิ
อบรมการใช้งานเว็บไซต์
และโมบายแอพพลิเคชั่น
Museum Thailand
สาหรับพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ ณ มหา
วิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
ป ระชุ ม การให้ บ ริ ก าร
เครือข่ายและสารสนเทศ
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วันที่จัด
โครงการ
๘-๑๐ และ
๑๖-๑๗
มีนาคม
๒๕๖๐

งบ
ประมาณ
-

๘-๙
ธันวาคม
๒๕๕๙

-

๘-๑๐ และ
๑๖-๑๗
มีนาคม
๒๕๖๐

-

๒๖ เมษายน
๒๕๖๐

-

๑๐
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๒๒
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

-

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

๒๕.

นายพัชรินทร์
ประทุมชาติ

นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา

๒๖.

นายฉลอง ไชยเมือง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

๒๗.

นายกระสิน อนุอัน

พนักงานขับรถยนต์

หลักสูตร/
โครงการ
อบรมการใช้งานเว็บไซต์
และโมบายแอพพลิเคชั่น
Museum Thailand
สาหรับพิพิฑภัณธ์และ
แหล่งเรียนรู้ ณ มหา
วิทยาลัยขอนแก่น
อบรมพนักงานใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปี ๒๕๖๐ ณ
จังหวัดนครราชสีมา
อบรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัย
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละดู ง าน
“วิ ถี ค ราม วิ ถี ค นผู้ ไ ท”
ณ จังหวัดสกลนครและ
จังหวัดนครพนม

๔๗

วันที่จัด
โครงการ
๒๖ เมษายน
๒๕๖๐

งบ
ประมาณ
-

๒๕-๒๗
เมษายน
๒๕๖๐

-

๒๘
มิถุนายน
๒๕๖๐

-

๗-๘
พฤษภาคม

-

๒๕๖๐

๓.๔ ร่วมเป็นวิทยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
วัน/เดือน/
หัวข้อเรื่อง
สถานที่
ปี
๑๔
โครงการสีสันหลากหลายลวดลาย
คณะวัฒนธรรม
มีนาคม สวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัด
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
๒๕๖๐ ย้อม เพื่อเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญา
มหาสารคาม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒๗
โครงการการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ชุมชนบ้านหินลาด
เมษายน เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี
อาเภอเมือง จังหวัด
๒๕๖๐
มหาสารคาม
๑๙
โครงการการฝึ กอบรบ การแส่ ว ชุมชนบ้าน
พฤษภาคม เย็บเสื้อด้วยมือ
ท่าตูม อาเภอเมือง
๒๕๖๐
จังหวัดมหาสารคาม

วิทยากร/
ผู้เข้าร่วม
ดร.อัจฉรี
จันทมูล

นางทัศนีย์
บัวระภา
ดร.อัจฉรี
จันทมูล
นางนิ่มนวล
จันทรุญ

หน่วยงานที่จัด
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถาบันวิจัยศิลปะฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถาบันวิจัยศิลปะฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๔๘ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๓.๕ ด้านการเงินและงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีดังนี้
หมวดรายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงิน
รายได้
(บาท)
๙๒๓,๙๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๓๘๗,๐๐๐
๑๙๓,๐๐๐
๗๔๗,๔๐๐
๕๐,๐๐๐
๒,๔๑๑,๓๐๐

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
(บาท)
๔,๙๐๕,๒๐๐
๗๖๗,๙๐๐
๕,๖๗๓,๑๐๐

รวมงบประมาณที่
ได้รับ
(บาท)
๔,๙๐๕,๒๐๐
๗๖๗,๙๐๐
๙๒๓,๙๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๓๘๗,๐๐๐
๑๙๓,๐๐๐
๗๔๗,๔๐๐
๕๐,๐๐๐
๘,๐๘๔,๔๐๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๔๙

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์

ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัช สอนใย

กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น

กรรมการ

๔. นางธัญณิชา ใหม่คามิ

เลขานุการ

๕. นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน

เลขานุการ

ภาพกิจกรรมในการตรวจประเมินผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕๐ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

จา
น้าหนั
นวน
ก
ตัวบ่งชี้

(คะแนนรวมถ่วงน้าหนักทุกตัวบ่งชี้/น้าหนัก
ทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ)

I

P

O

คะแน
นเฉลี่ย

๑. ตั ว บ่ ง ชี้
ตามพันธกิจ

๗

๔๐

๑

๕

๑

๔.๗๕

๒. ตัวบ่งชี้
เชิงกลยุทธ์
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
ของ
หน่วยงาน
๓. ตั ว บ่ ง ชี้
ร่วม

๓

๓๐

-

๓

-

๕.๐๐

๗

๓๐

-

๗

-

๔.๕๐

รวม

๑๗

๑๐๐

๑

๑๕

๑

เฉลี่ย

๕

๔.๗๑

๕

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

0.00 - 1.50

การด าเนิ น งานต้ อ งปรั บ ปรุ ง
เร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๕๑
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม
๑. จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม
จุดเด่น
๑. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจานวนมาก
๒. มีบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นจานวนมาก
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. ควรทาการวิเคราะห์ SWOT ให้ครอบคลุมทุกภารกิจและนาผลประเมินการดาเนินงานไปใช้ประกอบใน
การวิเคราะห์ด้วย
๒. จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

๑. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
จานวนมาก
๒. มีบุ คลากรที่ ได้รับ ทุ น วิจั ย สนั บ สนุ นจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นจานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ เอกลักษณ์ หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

๕๒ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ร่วม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
๑ . ค ว ร ท า ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ SWOT ให้
ครอบคลุมทุกภารกิจและน าผลประเมินการ
ดาเนินงานไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ด้วย
๒. ควรมีการจัดทาการประเมินความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางเสริม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การปฏิบัติราชการตามคารับรอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน จานวน ๒๖ ตัวชี้วัด สถาบันประเมินตนเอง เท่ากับ ๔.๗๕๓๓ คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ เท่ากับ
๔.๕๙๘๓ คะแนน ผลจากการประเมินคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับชื่อตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้องกัน
๒. ควรมีการเพิ่มความท้าทายของเกณฑ์การประเมินให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง
๓. ควรมีการพัฒนางานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิจัยระดับชาติ TCI กลุ่ม ๒ หรือ ๑ และ
นานาชาติให้เพิ่มขึ้น
๔. ควรมีการส่งเสริมให้นักวิจัยทาการเข้าร่วมงานด้านบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จุดแข็ง
๑. มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่เข้ากับบริบทของชุมชน ตลอดจนเป็นการบูรณาการเข้ากับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมหลากหลายโครงการ
๒. มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถสร้างรายได้หรือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนได้อย่างชัดเจน
จุดอ่อน
จานวนผลงานวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
ค่อนข้างน้อย

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๕๓
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้
๑. สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยศิลปะฯตาม
คาสั่งที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
๒. สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อนา
ความ เสี่ยงของแต่ละโครงการฯ มาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงแต่ละด้านตามบริบทของสถาบันวิจัยศิลปะฯ
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ใน
ข้อ ๒ ของสาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ทาการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงของหน่วยงาน (แบบ ERM ๒)
๔. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน โดยสถาบันวิจัย
ศิลปะฯได้นาความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง นามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (แบบERM ๓) เพื่อทา
การวิเคราะห์ว่าสามารถหาทางเลือกที่เหมาะสม คือหลีกเลี่ยง ควบคุม ถ่ายโอนความเสี่ยง หรือยอมรับ และจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง/การปรับปรุงการควบคุม โดยมีกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ผู้รับผิดชอบและกาหนดแล้วเสร็จ

๕๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๕๕
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย
เมื่อวัน ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ นธรรมอีส าน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะละ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมลงนามถวายความอาลัย

ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะฯ ครบรอบ ๓๐ ปี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒ นธรรมอีส าน มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม ได้ท าบุ ญ ตักบาตรพระสงฆ์จานวน ๙ รูป เนื่ องในวัน คล้ ายวัน
สถาปนาสถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะฯ ครบรอบ ๓๐ ปี บริ เวณห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๑ สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะฯ โดยมี ร อง
ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานในพิธี
พร้อมทั้งร่วมถวายภัตตาหารเพล ในการนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม

ต้อนรับ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาฬสินพิทยาสัย จานวน ๓๔๐ คน
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทาการต้อนรับ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาฬสินพิทยาสัย
จานวนทั้งสิ้น ๓๔๐ คน ซึงมี ครู ๑๓ คน และนักเรียนอีก ๓๒๗ คน โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อานวยการฝ่าย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการทางานของสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน

๕๖ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

อบรม Metadata สาหรับเอกสารดิจิทัลประเภทเอกสารมรดกไทย
เมื่อวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ รศ.วีณา วีสเพ็ญและกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับวิทยากรคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
ฉบับ เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์จากสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประกอบไปด้วย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม
คุณ เพ็ ญ แข ประจงใจ คุณ วนิ ดา จั น ทนทัศน์ คุณ สุ วันนา ทองสีสุ ขใส เป็นวิทยากรในการอบรมเมทาดาทาสาหรับ
เอกสารดิจิทัลประเภทเอกสารมรดกไทยให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็น
ประธานในงาน พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณา
ภา ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ปริวรรตจากเอกสารโบราณ

โครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิธีครามวิถีผู้ไท
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิธีครามวิถีผู้ไทในหัวข้อเรื่องเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ครามเมืองกันทรวิชัย “คราม ณ สารคาม” โดยได้มีการปราชญ์พื้นบ้าน จาก ๕ หมู่บ้านในอาเภอกันทร
วิชัย ได้แก่ บ้านขามเรียง บ้านโนนแสบง บ้านนาสีนวน บ้านหนองอุ่ม บ้านลาด ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามที่
ได้หายไปจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดทาองค์ความรู้เรื่องคราม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาต่อไป

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕๗

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับอธิการบดีฯ
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ. อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการและอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.
สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจาน
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณห้องประชุมชั้น ๔ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทาการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวัง
จาน ตาบลดอนกลาง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จานวนทั้งสิ้น ๑๑๐ คน โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา
รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการทางานของ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์มา
บรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสานร่วมกับบุคลากรของหน่วยงาน

๕๘ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทาการต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และแนะนาบุคลากรและ
การทางานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

เสวนาเรื่อง สาระ…คราม
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒ นธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “สาระ…คราม” อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คราม” ตั้งแต่ อดีตมาถึงการพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ กล่าวต้อนรับ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ บัวระภา ดร.อัจฉรี
จันทมูล นางนิ่มนวล จันทะรุญ นักวิจัย บุคลากรและนิสิต ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อค้นหา ลายอัตลักษณ์ผ้า
มัดหมี่ บ้านหินลาด ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของ โครงการหนึ่งหลั กสูตร
หนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนางทัศนีย์ บัวระภา เป็นหัวหน้าโครงการฯ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๕๙

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน
เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม และ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ลงพื้นที่ภาคสนามจัดระบบทาบัญชีเอกสารใบลาน ในเขตตาบลยาง
อาเภอบรบือ และตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.อัจฉรี จันทมูล และนางนิ่มนวล จันทรุญ ได้เป็นวิทยากร
บรรยายและ ให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ในรายวิชา
ศิล ปะและหั ตถกรรมพื้ น บ้ านอีส าน รหั ส วิช า ๑๖๐๗ ๑๐๖ จานวน ๘๔ คน โดยมีอาจารย์ป ระจารายวิช า คื อ
อาจารย์ประเทศ ปัจจังคะตา และอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา ดูแลรับผิดชอบ

ร่วมกิจกรรมทาบุญฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทาบุญฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
ในงานนี้ทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์ต่างๆทั้ง ๑๓ กัณฑ์ โดยจับได้กัณฑ์ที่ ๘
คือ กัณฑ์กุมารทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้นาต้นเงินถวายกันณ์พร้อมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
กัณฑ์ต่างๆ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์

๖๐ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามของจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด
กิจกรรมโครงการย่อยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามของจังหวัดมหาสารคาม ณ
ศูน ย์ การเรีย นรู้เศรษฐกิจ พอเพี ย งนาสี น วน ต าบลนาสี น วน อาเภอกัน ทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ นธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

ประเพณีสรงน้าพระ รดน้าดาหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๐
เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ ผ่ า นมา สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ชั้น ๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์ สุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็น
ประธานในพิธี

ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ นธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานสงกรานต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หน้าลานหอพระพุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนายก

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๖๑

โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ นธรรมอีสานได้จัดโครงการการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี ซึ่งภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินโครงการฯ โดย ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ได้ให้เกียติเป็นประธาน
เปิดโครงการฯ

โครงการการฝึกอบรบ การแส่ว-เย็บเสื้อด้วยมือ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
จัดโครงการ การฝึกอบรม “การแส่ว-เย็บเสื้อด้วยมือ” ณ กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้าสาเร็จรูปบ้านท่าตูม ตาบลท่าตูม
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีชาวบ้านท่าตูมให้ความสนใจ

ส่งมอมวีดีทัศน์ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ นธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ เป็นตัวแทนมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่
ชุม ชน คื อ วีดี ทั ศ น์ ก ารสร้ างปราสาทผึ้ งบ้ านโพนทราย ตอนที่ ๑ กั บ ตอนที่ ๒ และ หนั งสื อ รวมบทความ
ศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่ง ๑ ในบทความนั้ น ได้มีบ ทความศิ ล ปะการแทงหยวกของชุมชนบ้ า นโพนทรายและมอบ
โปสเตอร์ศิลปะการแทงหยวกของชุมชนบ้านโพนทราย ซึ่งมีตัวแทนชุมชนทั้ง ๔ ท่าน ในการรับมอบงาน

๖๒ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
อนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณาจารย์และ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอาริยานุวัตร เขมจารี วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

ศึกษาดูงาน วิถีคราม วิถีคนผู้ไท ในจังหวัดสกลนคร-นครพนม
เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์ พร้อมด้วยนางนิ่มนวล จันทรุญและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้นาชาวบ้านบ้าน
โนนสแบงและบ้านนาสีนวนไปศึกษาดูงาน “วิถีคราม วิถีคนผู้ไท” ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้ โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามวิถีผู้ไท
เพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ของการผลิตครามและสามารถพัฒนาต่อยอดจนเป็นแหล่งผลิตคราม

ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ. ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๓ สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ ท าการต้ อ นรั บ คณะอาจายร์ แ ละผู้ เ ข้ า อบรม คณะมนุ ย ษศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๖๓
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

นิสิต บุคลากร มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้จัดกิจ กรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “สั ตตผกามาศ ร้อยด้วยใจ ถวายในหลวง (รัช กาลที่
๙)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์ สุ ว รรณ ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิด

นิสิตกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อ.ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี จากคณะมนุ ษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
นานิสิตกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จานวน ๓๐ คน เพื่อทูลเกล้าฯถวายใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยชนชาติกว่างซี
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นาคณะผู้บริหาร และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยชนชาติกว่างซี จานวน
๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา
รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

๖๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่าเบื้องต้น”
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดย
นายสถิตย์ เจ็กมา ได้จัดกิจกรรมโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแกะสลักลาย
ไทยแบบนูนต่าเบื้องต้น ” เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในพิธีเปิดได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ นธรรม
อีสาน เป็นประธาน ในการนี้ มีคณะครู นักเรียน และนิสิต ให้ความสนใจเข้าอบรม รวมทั้งสิ้น ๘๗ คน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมจัดการประชุมวิชาการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมและศูนย์สัมมนาใบบุญแกรนด์ อาเภอเมือง
จังหวัดเลย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วม ประมาณ ๒๐๐ คน

สารวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์
สุวรรณผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ออกสารวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์
พิธีกรรมความเชื่อและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้าโขง ดังนี้ เส้นทางจังหวัดเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหารนคร
เวียงจันทร์ แขวงเวียงจันทน์ ชนะคาม-ปากลาย-แก่นท้าว ประเทศ สปป.ลาว

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๖๕

งานประเพณีสืบชะตาแม่น้าโขงฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สานักงานพื้นที่ พิเศษเลย และภาคีเครือข่ายชุมชนเชียงคาน
จังหวัดเลย จัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น้าโขงและสืบสานตานานเชียงคาน ๒๕๖๐ ที่บริเวณสวนสุขภาพ ๑๐๐ ปี
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ รื้อฟื้นประเพณีที่หายไปเมื่อ ๕ ปีที่แล้วให้กลับมาอีก

นิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งโถงชั้ น ๑ สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม ได้จั ดนิ ทรรศการ “เส้นทางผ้ าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน” ในโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี
ครามวิถีผู้ไท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิ จัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสานกล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโดยลั่นฆ้อง

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๐
เมื่ อ วัน ที่ ๓ สิ งหาคม 2560 เวลา 09.00 น . สถาบั น วิจั ยศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอีส าน มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจาปี 2560 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมกล่าวได้แสดงความ
ยินดีกับศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

๖๖ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา ระหว่างวันที่ ๕-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดแพร่ - จังหวัดน่านโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนนาความรู้
ไปสู่การบริการวิชาการ และสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อการสานต่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้บริหารเเละบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารเเละบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน ร่วมใจประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตาบลนา
เชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาการวิจัยเข้ามาสู่กระบวนการเรียนการสอนและ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการเป็นคนช่างสังเกต
รวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ ๓๖ คน

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๖๗
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สานัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ ๗
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร
และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวั ฒนธรรมอีสานร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สานัก -สถาบัน-ศูนย์
ครั้ งที่ ๗ ขึ้ น ซึ่ งในปี นี้ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เป็ น เจ้ าภาพในการจั ด งาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สั ม พั น ธ์ ฤทธิ
เดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้ า เจริญ
ผล ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวะมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทาการต้อนรับ คณะครู นักเรียน และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะ
มหาสารคาม จานวน ๔๐ คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
และแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

รายงานผลการดาเนินการโครงการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารมรดกไทยในรูป แบบ
อิเล็คทรอนิกส์

เมื่อวันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)และสานั กวิท ยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมรายงานผลการดาเนินการโครงการ
วิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารมรดกไทยในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์และรายงานปัญหาเกี่ยวกับการ
กรอกข้อมูลเอกสารในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นเอกสารในรูปเล่ม ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บรรณารักษ์ในการใช้คาค้นหาข้อมูลแบบที่สานักวิทยบริการใช้ในการสืบค้นข้อมูลเอกสาร

๖๘ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา และ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสาร
โบราณได้ต้อนรับอาจารย์วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น
อาจารย์บ รรยายพิเศษของ Prof. Dr.Michael Heinrich พร้อมนิสิ ตปริญญาเอกหลักสู ตร ปร.ด.ชีววิทยา จานวน ๕
ท่าน เข้าเยี่ย มชมเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับ ตารายากับผลงานการปริว รรตตารายาจากเอกสารใบลานและเยี่ยมชม
นิทรรศการของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ขอนแก่น
อาจารย์ทัศนีย์ บัวระภา ตาแหน่งนักวิจัยชานาญการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ในประเด็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่ ซึ่ง
เป็นการบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งการดาเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหา
อัตลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ของบ้านหินลาด และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ามัดหมี่ของกลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้าน
หินลาด

ต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์
พนมเปญ
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ ต้ อนรั บ นิ สิ ต วิช าเอกภาษาไทย ภาควิช าภาษาไทย สถาบั นภาษาต่างประเทศ มหาวิท ยาลั ยภู มิน ท์
พนมเปญ จานวน ๒๗ คน โดยมีรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ย วชาญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กล่าวต้อนรับ

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๖๙
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผู้บริหารและบุคลากร สถบันวิจัยศิลปะ
และวัฒ นธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิ ธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับมหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม โดยผู้ รั บ มอบดอกไม้ จั น ทน์ ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ด ร.สั ม พั น ธ์ ฤทธิเดช อธิก ารบดีม หาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม เพื่อส่งมอบให้กับส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคามต่อไป เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์

นิสิตกัมพูชาให้ความสนใจในกระบวนการศิลปะลายรดน้า
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอจาปาศิลป์ ห้องโถงชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ภูมินท์พนมเปญ ให้ความสนใจในกระบวนการศิลปะลายรดน้า โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อานวยการฝ่าย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และอาจารย์ประเทศ ปัจจังคะตา รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรสอน

มอมหนังสือศิลปะการแทงหยวก
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ วีณ า วีสเพ็ญ ได้มอมหนังสือ ”ศิลปะการแทงหยวก
ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย”ซึ่งจัดพิมพ์ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่ง
เป้ า มอบแก่คุณ บุ ญชัย ทองเจริญ บัว งาม นั กจัดการงานในพระองค์ ช านาญการ ส านักพระราชวังและอาจารย์
โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เพื่อนาเข้าห้องสมุดและเป็ นการเผยแพร่ให้ปรากฏในวงกว้างว่าภาคอีสานมีช่างกลุ่มแทง
หยวกที่ยังคงสืบสานงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

๗๐ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ถวายงานด้านการแทงหยวกประดับพระจิตกาธานในงานพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ ได้นาช่างแทงหยวก ตัวแทนภาคอีสานจานวน
๒ คน ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายภูวดล อยู่ปานและนายณัฐพงค์ มั่นคง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการ
ถวายงานด้านการแทงหยวกประดับพระจิตกาธานในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ฯ ในช่วง ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560
เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจา
งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิ ลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งแนะนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาระงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๗๑

งานแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ประจาปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี ๒๕๖๐ ของบุคลากรของสถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑ ท่าน ได้แก่ “นายฉลอง ไชยเมือง” โดยมี รศ.ดร.ปฐม หงษ์
สุวรรณ ผู้อานวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๐ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.คมกริ ช การิ น ทร์ คณบดี วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นาศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒ นธรรมอีส าน มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม โดยมี ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ราชัน ย์ นิ ล วรรณาภา รอง
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผน กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายถึงการทางานของสถาบัน ณ ชั้น ๓ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

ปลูกดาวเรืองเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชการที่ ๙
วัน ที่ ๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๐ สถาบั นวิจัยศิล ปะและวัฒ นธรรมอีส าน มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ได้จัด
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในงาน

๗๒ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

หนังสือ/บทความวิจัย/เอกสารทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ๗๓
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๗๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

รายงานประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

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

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
ผู้เชี่ยวชาญประจาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้เชี่ยวชาญประจาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
หัวหน้าสานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน

ประสาน/รวบรวม/เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล
นางธัญณิชา ใหม่คามิ
นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

ภาพกิจกรรม/ออกแบบปก
นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
นายบุญชู ศรีเวียงยา
นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จัดทาโดย
กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบคุณ
บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน

ปีที่พิมพ์
เมษายน ๒๕๖๑ จานวน ๒๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ๒๓๒/๑๙๙ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
Tel. ๐-๔๓๔๖-๖๔๔๔ Fax.๐-๔๓๔๖-๖๘๖๓

๗๕

