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   สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
สารจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒ 
ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร  ยุทธศาสตร์ 
แผนภูมิโครงสร้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

๔ 
๗ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๘ 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ๙ 
คณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน      ๑๐ 

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน      ๑๓ 
ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๓ 
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  ๒๓ 
ด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ๒๘ 
ด้านการบริหารจัดการ  ๓๐ 
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ๖๘

ผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๗๑ 

ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๗๒ 

ผลการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะผู้จัดทํา  

 ๗๕ 
 ๙๔ 



สารจากผู้อํานวยการ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน
สนับส นุนการเรียนการสอนใน ด้านม นุษยศาสต ร์และสั งคมศาสต ร์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจหลักที่มุ่งมั่นตามปณิธานของมหาวิทยาลัย น่ันก็คือ การ
พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินอีสานให้มีความมั่นคง โดยมุ่งปฏิบัติ
พันธกิจที่สําคัญเพ่ือตอบสนองการทํางานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การวิจัย
เกี่ยวกับข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน การบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่นอีสาน 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอีสาน ทั้งน้ีก็เพ่ือให้สถาบันฯ ได้มีเป้าหมายใน

การทํางานให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และให้สมกับปรัชญาของหน่วยงาน ดังความว่า 
“สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา” ซึ่งได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ 
ทศวรรษ  จากการดําเนินงานในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทํางานของบุคลากรทั้งในหน่วยงานด้านการวิจัย 
และวิชาการ รวมทั้งในส่วนงานสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประชาคม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น โดยสถาบันฯ มีกลุ่มงานที่เข้มแข็ง อาทิ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ กลุ่มงานวิจัยผ้าทอพ้ืนบ้านอีสาน เป็นต้น นอกเหนือจากน้ี สถาบันวิจัยศิลปะฯ ยังได้ดําเนินงานสร้าง
เครือข่ายทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งถือเป็น
การทํางานท่ีก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติผ่านการใช้มิติความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนแถบน้ีให้
เกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ในสังคมปัจจุบัน จะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากมีการไหลบ่าของศิลปวัฒนธรรมนานาประเทศเข้ามาอย่างมากมาย ด้วยอํานาจและอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเคล่ือนย้ายของผู้คน ศิลปะ วัฒนธรรม และสินค้าอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุน้ี การ
ธํารงรักษาและอนุรักษ์ ตลอดจนฟ้ืนฟูข้อมูลมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จึงถือเป็นเรื่องสําคัญย่ิงอย่าง
หน่ึงที่จะก่อให้เกิดความเป็นชาติได้อย่างเด่นชัด สถาบันวิจัยศิลปะฯในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทางด้านน้ี จึงได้
พยายามทํางานร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนแก่ชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคของประเทศ รวมท้ังยัง
พยายามกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าของมรดกศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสานให้แก่ผู้คน
และชุมชนได้ร่วมกันสืบสานรักษาเอาไว้ ผ่านเคร่ืองมือของการทํางานแบบการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเน่ือง 

ในโอกาสนี้ ในนามของผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกกลุ่มงาน ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือ-ร่วมใจอย่าง
เข้มแข็งและมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อสนับสนุนและดําเนินงานของสถาบันฯ ให้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้า
ย่ิงข้ึนมาจนถึงทุกวันน้ี โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการตอกยํ้าให้เห็น “คุณค่า” และ 
“มูลค่า” ที่เป็นมรดกของท้องถ่ิน ซึ่งเราทั้งหลายในฐานะลูกหลานน้ันจะต้องร่วมกันสืบทอดรักษาให้ดํารงคงอยู่
เพ่ือให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจและรู้จักถึงรากเหง้าของบรรพชนของตนสืบต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑  ๑ 



๒  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

                 ข้อมูลพืน้ฐานสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 

ประวัติความเป็นมา 
  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานก่อต้ังขึ้นด้วยการตระหนักในคุณค่าความสําคัญด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวอีสานโดยมีความเป็นมาดังน้ี 
  พ.ศ. ๒๕๑๓ เริ่มดําเนินการในรูปการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยคณาจารย์และนิสิต 
ที่สนใจ  และได้ต้ังหน่วยงานภายใต้ช่ือ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีที่ต้ังอยู่ ณ 
ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม 
  วันที่  ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังเป็น “ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน”  
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ เห็นชอบสมควรสนับสนุนให้
จัดต้ังเป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๒๙  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติในหลักการให้จัดต้ังเป็น 

“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
ช้ัน (รวมช้ันใต้หลังคา) มีเอกลักษณ์แสดงถึงความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานเพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (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) และสามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกระดับปริญญาเอกในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๔๘  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น “คณะวัฒนธรรมศาสตร์” โดยมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ให้มีช่ือเรียกว่า “Faculty of 
Culturalscience” 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนําของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  
สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่าย
อํานวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ 
วัฒนธรรมอีสาน  ได้รวมองค์กรด้านต่าง ๆ เข้าร่วมในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้แก่ โครงการ
อนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหอศิลป์จําปาศรี เพ่ือสร้างและพัฒนางานวิจัย รวมถึงการ
สนับสนุนทุนส่งเสริมการวิจัยทั้งภายในและภายนอกงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น สามารถเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชน-สังคมได้อย่างย่ังยืนและเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๓ 

 

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้ปรับแผนกลยุทธ์โดยสร้างความสามารถและศักยภาพด้าน
การวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเช่ือมโยง
เครือข่ายวิชาการในมิติการศึกษาศิลปะ-สังคม-วัฒนธรรม-ชาติพันธ์ุ และอีสานศึกษา เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และ
บริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา ฟ้ืนฟู สถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ชุมชน
และท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นอีสานศึกษา  สนับสนุน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยคนในท้องถิ่นในมิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม และอีสานศึกษา สร้างสื่อการเรียนรู้ และ
สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง  จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านผ้าทออีสาน 
ศูนย์เอกสารโบราณ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างกว้างขวางต่อไป 

 

ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มผีูอํ้านวยการ ตามวาระ ดังน้ี 
 

  ๑. อาจารย์อาคม  วรจินดา        ปี   พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุณี  พันทวี       ปี   พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๓. อาจารย์อาคม  วรจินดา        ปี   พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๔. อาจารย์ ดร.ทรงคุณ  จันทจร        ปี   พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ  จันทจร    ปี   พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ      ปี   พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ      ปี   พ.ศ. ๒๕๕๘  -  ปัจจุบัน 
 

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

สัญลักษณ์ 
 

 
ความหมาย : ตราประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ
ที่มีอายุมาหลายช่วงอายุคนจากลายเขียนสีที่บ้านเชียงและลายผ้าขิดของชาวอีสาน ลายเขียนสี
บ้านเชียง เป็นลายวัฏฏะ แสดงให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ที่เริ่มต้นพัฒนาการมาอย่าง  

    ละเอียดอ่อนจนกลายมาเป็นลายขิดที่แสดงพลังความแข็งแรงยืดหยัดเป็นศิลปะ คู่กับท้องถิ่น    
    อีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา 
ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ปรัชญา 
 “ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน” 

 

ปณิธาน 
 “สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติไทย สานสายใยประชาคมลุ่มนํ้าโขง 

โยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างย่ังยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์การเรียนรู้และผู้นําการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานช้ันนําในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ” 
 

พันธกิจ 
๑. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพเพ่ือ 

สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและกลุ่มอาเซียน 

๒. บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพา 
ตนเองได้อย่างย่ังยืน  

๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔. มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
            ๖. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นหน่วยงานสีเขียวและเป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 ศิลปวัฒนธรรมอีสานเพ่ือชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๕ 

 

ทิศทางการพัฒนา 
 1. ด้านการวิจัย   
       พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมีการจัดต้ังหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็น 
เอกลักษณ์   และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิจัยในการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 2. ด้านการบริการวิชาการ 
                เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
การเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมที่นําความรู้ไปสู่
การปฏิบัติในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน   
 

 3.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ให้มีความเข้มแข็ง   
มีการบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย  การบริการวิชาการและสนับสนุนการ 
เรียนการสอน  และผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล   

 

           4.  ด้านการบริหารจัดการ 
                พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ตอบสนองต่อการ 
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะการ 
ทํางานที่ดี มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบ 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถกํากับ 
และควบคุมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน    
 

            5. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
                ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือให้หน่วยงานเป็นที่รู้จัก 
และสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล 
 

 6.  ด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                ส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้บุคลากร นิสิตและผู้รับบริการ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 

ค่านิยมองค์กร 
 

  I     =    Intellect     ปัญญาญาณ   เฉลียวฉลาด 
  S    =  Self-knowledge  รู้จักรากเหง้า (อีสาน) 
    A    =     Aesthetics    สุนทรียภาพ 
    N    =    Notability    เป็นที่รู้จัก 
 
 
 

 



๖  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง  
                                 วิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา 
      ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   
 



 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 

 
 
 
 

                                                     ------------------------------------------- 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

    
  

 
  

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           

    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 

กลุ่มงาน 
ประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบ

ราชการ 

สํานักงานเลขานุการ 

 

กลุ่มงาน 
วิจัยและวิชาการ   
 

 
กลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

 

กลุ่มงาน 
สารสนเทศและ
ประชาสัมพนัธ์ 

 

กลุ่มงาน 
ทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิทัศน ์

 

กลุ่มงาน 
อนุรักษ์เอกสาร 

โบราณ 
 

 

คณะกรรมการประจําสถาบนั 
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑  ๗ 



๘  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
     สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
   

 
          ---------------------------------         
  

 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อํานวยการ 
 

    

กลุ่มงานวิจัย 
และวิชาการ 

    

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

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

 

  - งานวิจัย 
  - งานวิชาการ 
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานวารสารวิชาการ 
   

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหารและแผน 

กลุ่มงานสารสนเทศ   
และประชาสัมพันธ ์

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

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
และพัฒนาระบบราชการ 

กลุ่มงานอนุรักษ์ 
เอกสารโบราณ 

- งานปริวรรตเอกสาร  
   โบราณ 
- งานวิจัยเอกสารโบราณ 
- งานสํารวจและจัดระบบ 
  เอกสารโบราณ 
- งานอบรม 
- งานดิจิตอลเอกสาร โบราณ  

 

  - งานศิลปกรรม 
  - งานภูมิปัญญา 
  - งานพิพิธภัณฑ์  
     นิทรรศการ 
     และหอศิลป์จําปาศรี 
  - งานอาคารสถานที่ 

 

  - งานประกันคุณภาพฯ 
  - งานบริหารความเสี่ยง 
  - งานพัฒนาระบบ 
     ราชการ 
  - งานการจัดการ 
    ความรู้ (KM) 
 - งานนโยบายและแผน 
     

 

คณะกรรมการประจําสถาบนั 
  วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

กลุ่มงานทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๙ 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารงานบุคลากร 
     สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
   
 

   

                   ----------------------------------------  
 
 

    

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

    

กลุ่มงานวิจยั 
และวิชาการ 

(นางอัจฉรี  จันทมลู) 

    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(นางสาวศิริประภา บญุอ่อน) 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
(นางสาวศิริประภา บุญอ่อน) 

รองผู้อํานวยการฝา่ยสง่เสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน ์

(อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา) 

- นายไพศาล กมลพรวิจิตร 
- นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง 
- นางเฉลิมศรี  รักษา 
- นางปิยมาภรณ์ บุศยบํารุง 
- นายกระสิน  อนุอัน 
- นายสมาน  วิศรีสิทธิ์ 
 

 

- นางทัศนีย์ บัวระภา 
- นายณรงค์ศักดิ์  
  ราวะรินทร์ 
- นางนิ่มนวล  จันทรุญ 

รองผู้อํานวยการฝา่ยบรหิารและแผน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ 

ิ

กลุ่มงานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ ์

(นางสาวสุพิน ไตรแก้วจริญ) 
 

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

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
และพัฒนาระบบราชการ

(นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม) 

กลุ่มงานอนุรักษ์ 
เอกสารโบราณ 

(นายณรงค์ศักดิ ์ราวะรินทร์) 

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

 

 - นายนครินทร์  ทาโยธี 
- นายกระสิน อนุอัน 
 
 
 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร
ประกาศรับสมัคร 1 อัตรา 
 
 

 

 

คณะกรรมการประจําสถาบนั 
  วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อํานวยการฝา่ยวิจัยและวิชาการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี) 

กลุ่มงานทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

(นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์) 
 

ผู้อํานวยการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ) 

 



 

 
 
 
 

          
 
 

 
 

                                                               ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

     ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักด์ิ 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                   คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 

                   กรรมการ                 กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ 
            คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
                       กรรมการ                                                                     กรรมการ 

 
 
 
 

๑๐ รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์           รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ        ผู้เช่ียวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะฯ 
                  กรรมการ                      กรรมการ 
   
   
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ 
                   กรรมการ              กรรมการ 
                         
 
 

   
 
 

 
 
 
 

    ดร.สมัย  วรรณอุดร      ดร.อัจฉรี  จันทมูล 
                  กรรมการ                                                                     กรรมการ 

 
 
 
 
 



๑๒  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                 นายณรงค์ศักด์ิ  ราวะรินทร์               รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ 
                    กรรมการ             ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์   นิลวรรณาภา 
     รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน 

            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๑๓ 

 

คณะผู้บริหารและบุคลากร 
    สถาบันวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 

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

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

           
 
 
 
 

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

 
 

ชื่อ – สกุล         : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา 
ตําแหน่ง        : รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน 
วุฒิการศึกษา    : ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ชื่อ – สกุล     :   รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ 
 ตําแหน่ง       :   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 วุฒิการศึกษา     :   อ.ด. (ภาษาไทย)  
                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ชื่อ – สกุล         : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี 
ตําแหน่ง        : รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
วุฒิการศึกษา    : ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 



๑๔  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

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

 
     
 
        

 
     
 

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

 
 

           
 
 
 
               

       
           
 

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

 
 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบนัวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

  ชื่อ – สกุล           :    นางสาวศิริประภา  บุญอ่อน 
  ตําแหน่ง         :    หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะฯ 

  วุฒิการศึกษา        :    กศ.ม (การบริหารการศึกษา)  
                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

   ชื่อ – สกุล     :   รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
   ตําแหน่ง        :   ผู้เช่ียวชาญฯ 

    วุฒิการศึกษา       :   กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

ชื่อ – สกุล           :   นายสถิตย์  เจ็กมา 
ตําแหน่ง               :   รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 
                              ภูมิทัศน์ 

 วุฒิการศึกษา         :   ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)  
                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

บุคลากรกลุม่งานวิจัยและวิชาการ 

     ชื่อ – สกุล       :  นางนิ่มนวล  จันทรุญ 
    ตําแหน่ง         :    เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 

     วุฒิการศึกษา  :   ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)  
                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        

     ชื่อ – สกุล        :  นางทัศนีย์  บัวระภา 
    ตําแหน่ง          :   นักวิจัยชํานาญการ 

     วุฒิการศึกษา   :   ค.ม. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
              

 

     ชื่อ – สกุล      :    ดร.อัจฉรี  จันทมูล 
    ตําแหน่ง         :    นักวิจัยชํานาญการ 
            หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 
   วุฒิการศึกษา    :    ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)  
                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
                                 



๑๖  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

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

           
 
 
 

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

 
 

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

บุคลากรกลุม่งานบริหารท่ัวไป 
 

  ชื่อ – สกุล       : นายไพศาล  กมลพรวิจิตร 
  ตําแหน่ง       :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
  วุฒิการศึกษา      :   ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
                             มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
 

  ชื่อ – สกุล         :    นางสาวศิริประภา  บุญอ่อน 
  ตําแหน่ง         :    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   วุฒิการศึกษา     :  กศ.ม (การบริหารการศึกษา)  
                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

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



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๑๗ 

 

 
 
 

 
     

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

     
    

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

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

  
ชื่อ – สกุล     :  นางนันทพัทธ์   เชิญกลาง 
ตําแหน่ง      :    นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 

 วุฒิการศึกษา   :  บธ.บ. (การจัดการ)  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

 ชื่อ – สกุล     :    นายสมาน วิศรีสิทธิ์ 
 ตําแหน่ง        :    พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
 วุฒิการศึกษา  :    มัธยมศึกษาตอนปลาย  
                         ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมหาสารคาม 
 

  
  ชื่อ – สกุล       :    นายกระสิน อนุอัน 

   ตําแหน่ง       :    พนักงานขับรถยนต์ 
  วุฒิการศึกษา   :    ปวส. (ก่อสร้าง)  
                           วิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม 

 

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

 

 



๑๘  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         -ว่าง- 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
         
 

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

 
 
 
 
 
 
          

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

บุคลากรกลุม่งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ 

บุคลากรกลุม่งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
 

  
      ชื่อ – สกุล      :   นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม 

       ตําแหน่ง      :   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
                                หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ 
                                และพัฒนาระบบราชการ 
      วุฒิการศึกษา    :   ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 

  
          

 

  
       ชื่อ – สกุล  : นายกีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์ 
       ตําแหน่ง   :   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
                              หัวหน้ากลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

        วุฒิการศึกษา    :   ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)  
                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  
 ชื่อ – สกุล      :  นายนครินทร์  ทาโยธี 
 ตําแหน่ง       :  นักวิชาการศึกษา 
 วุฒิการศึกษา     :  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
    
 
 
 

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

บุคลากรกลุม่งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ 

  
   ชื่อ – สกุล         :    นายณรงค์ศักด์ิ  ราวะรินทร์ 
  ตําแหน่ง       :    นักวิจัยปฏิบัติการ 
                             หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ 

   วุฒิการศึกษา      :    ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)  
                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  
  ชื่อ – สกุล       :   นายกระสิน อนุอัน 

   ตําแหน่ง       :   พนักงานขับรถยนต์ 
  วุฒิการศึกษา   :   ปวส. (ก่อสร้าง)  
                         วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม 

 

  ชื่อ – สกุล      :  รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
  ตําแหน่ง     :  ผู้เช่ียวชาญฯ 

   วุฒิการศึกษา     :  กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)  
                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 



๒๐  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 

 
         
 
   
   
 

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

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

 
 ชื่อ – สกุล        :    นายนิพล สายศรี 
 ตําแหน่ง            :    นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา      :    ศศ.บ.(ภาษาไทย)  
                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  
   ชื่อ – สกุล         :   นายภูวดล อยู่ปาน 
   ตําแหน่ง          :   นักวิชาการศึกษา 
   วุฒิการศึกษา      :   ศศ.บ.(ภาษาไทย)  
                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

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

  
 ชื่อ – สกุล      :   นายอรรถพล  ธรรมรังษี 

  ตําแหน่ง       :   นักวิชาการศึกษา 
 วุฒิการศึกษา    :   ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๒๑ 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
           

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

บุคลากรกลุม่งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

 
             ชื่อ – สกุล       :   นายวัชระ    พิมพ์จันทร ์
          ตําแหน่ง          :   นักวิชาการศึกษา 
        วุฒิการศึกษา    :  วท.บ.  (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อ – สกุล      :   นายชูเกียรติ ภูบุญอบ 
 ตําแหน่ง         :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 
 วุฒิการศึกษา   :   กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                             

 

ชื่อ – สกุล     :  นางสาวสุพิน   ไตรแก้วเจริญ 
 ตําแหน่ง        :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
                       หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
วุฒิการศึกษา  :  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                             

 
             ชื่อ – สกุล       :   นายพชัรนิทร์   ประทุมชาติ 
          ตําแหน่ง          :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
        วุฒิการศึกษา    :  ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



๒๒  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

  
 

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

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

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

                             
   ชื่อ – สกุล     :   นายบุญชู ศรีเวียงยา 
   ตําแหน่ง       :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 
  วุฒิการศึกษา  :    กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

                             
ชื่อ – สกุล    :   นายศรัณย์พงษ์   ชรารัตน์ 
ตําแหน่ง     :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 วุฒิการศึกษา    :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 

  
   ชื่อ – สกุล     :   นายภานุ  พรมเทศ 

    ตําแหน่ง       :   นักเอกสารสนเทศชํานาญการพิเศษ 
   วุฒิการศึกษา    :   วท.บ. (ชีววิทยา)  
                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๒๓ 

 

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
  ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๖๑๒๕๖๑  

 

๑. ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
    ๑.๑ โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้า/ผูร้่วมโครงการฯ งบประมาณ 
(บาท) 

เงินทนุสนบัสนุนภายในหนว่ยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. โครงการออนซอนอีสาน:ความเช่ือบูฮาน เฮือนซาน

บ้านช่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ 
ซาบซ้ึงเสียงดนตรี ร่วมกับเครือข่ายภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ราชันย์    
นิลวรรณาภา 
และคณะ 

๔๘๕,๐๐๐  

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้
การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  

นายสถิตย์  เจก็มา ๘๐,๐๐๐ 

๓. โครงการศิลปะผ้ามัดย้อม:กระบวนการออกแบบ
และแปรรูปผลติภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ดร.อัจฉรี   จันทมูล ๒๐,๐๐๐ 

๔. โครงการการพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยก่ีเอว นางน่ิมนวล  จนัทรุญ ๒๐,๐๐๐ 
๕. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน 
นางน่ิมนวล  จนัทรุญ ๙,๙๐๐ 

๖. ศิลปะไม้แกะสลัก:ชุดความรู้ภูมิปัญญาช่างพ้ืนบ้าน
บนฐานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ปรากฏในงาน
พุทธศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม 

นายสถิตย์  เจก็มา ๒๐,๐๐๐ 

๗. โครงการปริวรรตจัดพิมพ์ผลงานวิชาการการ
อนุรักษ์เอกสารโบราณ 

นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ 
และคณะ 

๕๐,๐๐๐ 

๘. โครงการปฏิบัติการสํารวจและจัดทําบัญชี
สถานภาพเอกสารใบลาน 

นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ 
และคณะ 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้า/ผูร้่วมโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เงินทนุสนบัสนุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. โครงการการจัดทําหนังสือประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของอําเภอเมือง อําเภอกันทรวิชัยและ
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม  

ผศ.ดร.ราชันย์    
นิลวรรณาภา 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณจาก 

จังหวัดมหาสารคาม 
๒. กิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยใน

บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย     
ภูมินท์พนมเปญ 

ผศ.ดร บัญญัติ  สาล ี ๑,๓๐๗,๗๕๒ 
งบประมาณจากกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
๓. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม (กลุม่ทอผ้า
ย้อมครามบ้านนาสีนวน: นางสํารวย  อันทะสี) 

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
ดร.อัจฉรี   จันทมูล 

๑๐๕,๐๐๐ 
งบประมาณจาก 
กระทรวงวิทย์ฯ 

๔. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม (กลุม่ทอผ้า
ย้อมครามบ้านโนนแสบง: นางไพ  ป้องคําแสน) 

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
ดร.อัจฉรี   จันทมูล 

๑๐๕,๐๐๐ 
งบประมาณจาก 
กระทรวงวิทย์ฯ 

 

๑.๒ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
เจ้าของบทความ 

ผลงานรางท่ีได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  
หงษ์สุวรรณ 

ผลงานวิจัย ระดับดี 
สาขาสังคมวิทยา 
จากสภาวิจัยแห่งชาติ 
หัวข้อ“ประเพณี
ประดิษฐ์ในชุมชน
อีสานลุ่มนํ้าโขง” 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  
ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุม   ไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. ดร.อัจฉรี จันทมูล รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การ
นําเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ กลุ่ม
งานวิจัย 

งานมหกรรมแสดง
ผลงานระดับชาติด้าน
การพัฒนางานประจํา 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
3  มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุดรธานี 

๖-๘ ธันวาคม 
 ๒๕๖๑ 

 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๒๕ 

 

๑.๓ บทความ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในและตา่งประเทศ 
 

 
 
 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขยีน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพมิพ์ ว/ด/ป ฉบับทีล่งบทความ 
 

รศ.ดร.ปฐม    
หงษ์สุวรรณ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มชาติพันธ์ุกระติบข้าวอีสาน
ตามแนวทางการศึกษา คติชน
วิทยา 

สํานักพิมพ์สวนหนังสือ 
 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

รศ.ดร.ปฐม    
หงษ์สุวรรณ 

กระติบข้าว: ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ความหลากหลาย
และอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ 

โรงพิมพ์กรุงเทพฯ 
(1984) จํากัด 

 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ผศ.ดร.ราชันย์   
นิลวรรณาภา 

The Type of 
Alphabets,Language,and 
Content in Ancient 
Manuscripts (Khoi books) 
from Mahachai Ancient 
Manuscript Library at 
Mahachai Temple,Maha 
Sarakham 

International 
Conference 
Researching 
Language,Cul 
Ture,And Society 
 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ผศ.ดร.ราชันย์   
นิลวรรณาภา 

“ผู้ชาย”ในกฎหมายโบราณ
อีสาน:มองมุมใหม่ผ่านแนวคดิ
เชิงวิพากษ์ 

ว า รส า ร สั งค ม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ผศ.ดร.ราชันย์   
นิลวรรณาภา และ
นายณรงค์ศักด์ิ   
ราวะรินทร์ 

อุรังคธาตุวิเคราะห์ 
 

เอกสารสืบเน่ืองจากการ
ประชุม (Proceeding) 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม :พลวัตใน
สังคมร่วมสมัย” 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ผศ.ดร.บัญญัติ  สาล ี TraditionalEcological 
Knowledge of Cosmology 
in Isan Folk Literature (องค์
ความรู้ เชิงนิ เวศแบบด้ังเดิม
เ ก่ี ย ว กั บ จั ก ร ว า ล ทั ศ น์ ใน
วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน) 

วารสารวิชาการรมยสาร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ 

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓  
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ 



 

 
 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขยีน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพมิพ์ ว/ด/ป ฉบับทีล่งบทความ 
 

ผศ.ดร.บัญญัติ  สาลี The Art Style Iconography 
and the Cultural 
Adjustment to Khmer 
Prasadas in Champasak 
District,Lao PDR 

Journals by SubJect The Social Sciences ๒๐๑๘ 

นางทัศนีย์  บัวระภา เอกสารบทความทางวิชาการ
เรื่อง The Dynamics of 
Ritual and Belief in Chao 
Pu Kham Daeng’s 
Spirit,Ban Na-ao,Loei 
Province 

International Conference 
Researching Language,Cul 
Ture,And Society 

 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

นางทัศนีย์  บัวระภา สื่อสัญลักษณล์วดลายผ้าบาติก
อินโดนีเซีย 

เอกสารสืบเน่ืองจากการ
ประชุม (Proceeding) 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ร ะ ดั บ ช า ติ  “ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม:พลวัตในสังคมร่วม
สมัย” 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ดร.อัจฉรี   จันทมูล ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ :การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตผ้า
ของชาวภูไทยจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ราชภัฏเลยวิชาการ 
 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ดร.อัจฉรี   จนัทมูล การศึกษาการท่องเที่ยวเทศกาล
งานประเพณีทางวัฒนธรรม
จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ดร.อัจฉรี   จันทมูล
และคณะ 

ลายผ้าเอกลักษณ์ประจําอําเภอ
ในจังหวัดมหาสารคาม 

เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceeding) 
การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “ศลิปะและ
วัฒนธรรม:พลวัตในสังคมร่วม
สมัย”  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นางน่ิมนวล จันทรุญ 
ดร.อัจฉรี  จันทมูล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกม
ไหมเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านพลังงาน 
 

ราชภัฏเลยวิชาการ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

นางน่ิมนวล จันทรุญ การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วย
ก่ีเอวเพ่ือ OTOP 

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏม มค. 

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  
เดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๖ รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๒๗ 

 

๑.๔ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
 

ชื่อ –สกุล ผลงาน สถานที/่หน่วยงาน ที่
นําไปใช้ประโยชน ์

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
ดร.อัจฉรี   จันทมูล 

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม (กลุม่ทอผ้าย้อม
ครามบ้านนาสีนวน: นางสํารวย  อันทะสี) 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้าน
นาสีนวน: นางสํารวย   
อันทะสี 

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
ดร.อัจฉรี   จันทมูล 

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้าน
โนนแสบง: นางไพ  ป้องคําแสน) 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนน
แสบง: นางไพ  ป้องคําแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

๒. ด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ๒.๑ โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
   

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานท่ี
จัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการศิลปะผ้ามัดย้อม : 
กระบวนการออกแบบและแปร
รูปผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

ณ ศาลากลาง บ.โนน
แสบง ต.ขามเรียง  

อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ดร.อัจฉรี  จันทมูล 

๒. โครงการพัฒนาทักษะการทอผ้า
ด้วยก่ีเอว 

๒๐,๐๐๐ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

ณ บ.โนนแสบง    
ต.ขามเรียง อ.กันทร
วิชัย จ.มหาสารคาม 

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
 

๓. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ จัดที่

สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

ผศ.ดร.บัญญัติ สาล ี
 

๔. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้าย
แกมไหมเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้าน
พลังงาน 
 

๙,๙๐๐  
 

ตุลาคม ๒๕๖๐-
กันยายน ๒๕๖๑ 

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
และดร.อัจฉรี  จันทมลู 

๕. โครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม (กลุ่มทอผ้าบ้าน
นาสีนวน : นางสํารวจ อินทา) 

๑๐๕,๐๐๐ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๑ 

ณ บ.นาสีนวน     
ต.นาสีนวน อ.กันทร
วิชัย จ.มหาสารคาม 

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
และดร.อัจฉรี  จันทมลู 

๖. โครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม (กลุ่มทอผ้าบ้าน
โนนแสบง : นางไพ ป้องคําแสน) 

๑๐๕,๐๐๐ วันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

ณ บ.โนนแสบง    
ต.ขามเรียง อ.กันทร
วิชัย จ.มหาสารคาม 

นางน่ิมนวล  จนัทรุญ 
และดร.อัจฉรี  จันทมลู 

 

  
 
 
 

๒๘ รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๒๙ 

 

 
 

 
  ๒.๒ โครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานท่ี
จัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการคลินิกโหราศาสตร์ - ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐ จัดที่

สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๒. พัฒนาชุดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือหรือ
บทความ 

- ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๓. พัฒนาสื่อวีดีทัศน์ หรือ 
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

- ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๔. โครงการจัดนิทรรศการ “ความ
เช่ือ และ พิธีกรรม” ภาค 1 
โหราศาสตร์อีสาน 

-  ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๕. กิจกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์ 
สะเดาะโศกต้อนรับโชคปี
ศักราชใหม ่

๒๐,๐๐๐  ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๖. โครงการเชิดชูเกียรติศิลปิน
พ้ืนบ้านอีสานและผู้มผีลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรมประจําปี 
๒๕๖๑ 

๓๑๕,๐๐๐ ๕ กันยายน 
๒๕๖๑  

โรงแรมตักสิลานคร 
อ.เมือง  

จ.มหาสารคาม 

นายสถิตย์  เจก็มา 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอดความรู้การวาด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม 

๘๐,๐๐๐ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑  

นายสถิตย์  เจก็มา 

๘. โครงการวิจัยเรื่องศิลปะไม้
แกะสลัก : ชุดความรู้ภูมิปัญญา
ช่างพ้ืนบ้านบนฐาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่
ปรากฏในงานพุทธศิลป์ จังหวัด
มหาสารคาม 

๒๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ นายสถิตย์  เจก็มา 

๙. โครงการการจัดการความรู้ 
เรื่องผ้าทอในวิถีชีวิตอีสาน เพ่ือ
จัดทําคู่มือนําชมนิทรรศการผา้
ทออีสาน 

- ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ นายนครินทร์  ทาโยธี 

 
 
 



๓๐  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

๓. ด้านการบริหารจัดการ 
     ๓.๑ บุคลากร 

ประเภท วุฒิการศึกษา รวม บุคลากรท่ีมีอยู่ปัจจุบัน รวม 
 อนุ 

ปริญญา 
ป. 
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ปฏิบัติงาน 
จริง 

ศึกษา 
ต่อ 

ช่วย
ราชการ 

 

 ๑. ผู้บริหาร - - ๒ ๓ ๕ ๕ - - ๕ 
 ๒. ผู้เช่ียวชาญ - - ๒ - ๒ ๒ - - ๒ 
 ๓. ข้าราชการ 
     (สายปฏิบัติการ) 

- ๔ ๕ ๑ ๑๐ ๑๐ - - ๑๐ 

 ๔. พนักงานมหาวิทยาลัย - ๒ ๔ - ๖ ๖ - - ๖ 
 ๕. ลูกจ้างประจํา ๒ - - - ๒ ๒ - - ๒ 
 ๖. ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ ๖ -  

- 
๗ ๗ - - ๗ 

รวมทั้งสิน้ ๓ ๑๒ ๑๓ ๔ ๓๓ ๓๒ - - ๓๒ 
 
๓.๒ การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากร 

 

ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาท่ีเรียน สถาบนั จํานวนทุน 
- - - - - 

 
 
 
 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานที่
จัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. โครงการสํารวจและจัดทําบัญชี
สถานภาพใบลาน (จังหวัดเลย 
จั งห วัดร้อย เอ็ด  และจั งห วัด
อุบลราชธานี) 

๕๐,๐๐๐ มีนาคม - เมษายน 
๒๕๖๑ 

นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ และคณะ 

๑๑. โครงการปริวรรตจัดพิมพ์ผลงาน
วิชาการจาก เอกสารโบ ราณ  
(อุรังคธาตุ งานวิชาการลําดับที่ 
๒๘ งบ ๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ 
(จัดที่สถาบันวิจัย

ศิลปะฯ) 

นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ และคณะ 

๑๒. พัฒนาข้อมูลนามานุกรม
วรรณกรรมอีสาน 

- ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ 
(จัดที่สถาบันวิจัย

ศิลปะฯ) 

นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ และคณะ 

๑๓. เผยแพร่งานปริวรรตผ่านเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน 

- ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ 
 

นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ และคณะ 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๓๑ 

 

 
 
 

 
  ๓.๓ การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
   ๓.๓.๑ ระดับผู้บริหาร 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. รศ.ดร.ปฐม  
หงษ์สุวรรณ 

ผู้อํานวยการ 
 

เข้ าร่ วมรับ ฟั งถ่ ายทอด
น โย บ าย สู่ ก า รป ฏิ บั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๑ 

๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

นําบุคลากรศึกษาดูงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และ 
พิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๑๐ มกราคม 
๒๕๖๐ 

๗,๓๗๗ 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วัฒนธรรมไท-
ไทย วัฒนธรรมข้าว  
ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

๑๔-๑๕  
มกราคม 
๒๕๖๑ 

๗,๗๒๐ 

เข้าร่วมประชุมหารือด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ณ มหาวิทยาลยักว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑๕-๑๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๙,๓๐๐ 

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ ๗๐ ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูต ระหว่างไทย-
เมียนมา ณ หอประชุม
ใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๒๒-๒๔ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๘,๐๑๐ 

 
 
 
 



๓๒  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง การ
ท่องเที่ยวอีสาน ผสาน
ชุมชน ผลักดันผลิตผลการ
ท่องเที่ยวเมืองรองอย่าง
ย่ังยืน ณ คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เป็นวิทยากรบรรยาย
โครงการสัมมนาการเรียนรู้
ภาษา วรรณคดี และคติ
ชนวิทยาไทย ณ 
มหาวิทยาลัยภูมินท์พ
นมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

๒๕-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย” 
ณ สถาบันวิจัยศิลปะและ 
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๒. ผศ.ดร.ราชันย์  
นิลวรรณาภา 
 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ ายบ ริ ห ารแ ล ะ
แผน 

เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๑ 

๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจง
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
และรับมอบนโยบายใน
การจัดทํางบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  

๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๓๓ 

 

 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที ่
๒  

๙ 
เมษายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้ารว่มประชุมหารือด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการ ณ 
มหาวิทยาลัยกวา่งซี 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

๑๕-๑๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๙,๓๐๐ 

เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับ ชาติ “ศิลปะและ
วัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย” ณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและ 
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๓. ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี 
 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 

เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๑ 

๒ 
พฤศจิกาย
น ๒๕๖๐ 

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกาย
น – ๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

 

๔,๕๕๐ 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที ่
๒  

๙ 
เมษายน 
๒๕๖๑ 

- 



๓๔  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   โครงการประเด็นการบูร
ณาการการจัดการความรู้
ด้านวิจัย และการเรียน
การสอน ระหว่าง
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน และคณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ และ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ” 

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

ดําเนินการโครงการ
สัมมนาการเรยีนรู้ภาษา 
วรรณคดี และคติชนวิทยา 
ณ มหาวิทยาลยัภูมินทร์
พนมเปญ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

๑๗-๓๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๑๑๓,๙๘
๔ 
(งบ

โครงการ
พัฒนาการ
เรียนการ

สอน
ภาษาไทย) 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย” 

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๔. นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ทัศน์ 
 

เข้ารว่มรับฟงัถา่ยทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๑ 

๒ 
พฤศจิกาย
น ๒๕๖๐ 

- 

   กรรมการตัดสนิการ
ประกวดการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงเล็กและ
การแข่งขันธิดามอนํ้าชี  
ในงานประเพณีลอย
กระทงประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐   

๓ 
พฤศจิกาย
น ๒๕๖๐ 

- 

 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๓๕ 

 

 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาประเด็นความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และพิจารณา 
(ร่าง)แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 

๑๓ 
พฤศจิกาย
น ๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมเจรจา
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกาย

น– ๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมให้
ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ก า ร ทํ า
ตัวช้ีวัดการทํางานวิชาการ
เพ่ือสังคมระดับสถาบัน 

๑๕ 
มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

๑๒ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

- 

   เข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมการจัดทําร่าง
การวิเคราะห์กระบวนการ
ทํางานของหน่วยงานตาม
เกณฑ์คุณภาพเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

๒๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

 

   เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ ปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 

๙ 
เมษายน 
๒๕๖๑ 

 

 
 



๓๖  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประ 
มาณ 

   เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ” 

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้ าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น” 

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย” 

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๕. นางสาวศิริประภา  
บุญอ่อน 

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

เข้ าร่ วมรับ ฟั งถ่ ายทอด
น โย บ าย สู่ ก า รป ฏิ บั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๑ 

๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
หัวหน้าสํานักงาน 
เลขานุการ ครัง้ที่ ๖/
๒๕๖๐ 

๒๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

อบรมการจัดทําโครงร่าง
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการ ที่เป็นเลิศ 

๕ เมษายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที ่
๒  

๙ เมษายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เครือข่ายหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓-๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๔,๔๐๔ 

 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๓๗ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้ าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น 

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาและการ
ให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย” 

๒๕
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

 
๒. สายสนับสนุนวิชาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. รองศาสตราจารย์วีณา 
วีสเพ็ญ 

ผู้เช่ียวชาญ ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์เอกสารใบลาน 
ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ 
บ้านตากแดด ตําบลหัว
โทน อําเภอ 
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ 
มกราคม 
๒๕๖๑ 

งบโครงการ 

วิทยากรในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
“ท่วงทํานองไทยสําหรับ
ครูภาษาไทย” ณ มรภ. 
นครราชสีมา 

๘-๙ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

- 

 
 



๓๘  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   ปาฐกถานํา ศลิปะการแทง
หยวกภาคอีสาน:ความงาม 
ศรัทธาและภูมปัิญญาที่
ยังคงอยู่ ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
โลกกับธรรม:ภูมิปัญญา
ความรู้ในงานพุทธศิลป์
อีสาน ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด 
จังหวัดขอนแก่น  

๒๒
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง 
ณ แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๖๕๑ 

- 

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“โรงเรียนสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวัดมณีวนา
ราม ณ พิพิธภัณฑ์วัดมณี
วนาราม อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 

๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๒. นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

เข้าร่วมประชุมหารือและ
รับฟังการช้ีแจง 
แนวทางการบริหาร
เงินกองทุน ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน 

– ๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๓๙ 

 

 
 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิก
จ่ายเงินภาครัฐ : และการ
แก้ไขประเด็นปัญหาที่
ถูกต้อง” รุ่นที่ 4 
ณ โรงแรมอํานวยสุข 
จังหวัดขอนแก่น 

๒๐-๒๑ 
มกราคม 
๒๕๖๑ 

๓,๘๐๐ 

เข้าร่วมโครงการอบรม
ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒๔,๓๑ 
ม.ค. , 

๗,๑๔,๒๑,
๒๘ ก.พ., 
๗,๑๔,๒๑,
๒๘ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมรับฟังรายละเอียด
การสมัครและวิธีการใช้
บริการระบบ TMB 
Business click   

๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจง
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
และรับมอบนโยบายใน
การจัดทํางบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  

๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาและการ
ให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

 



๔๐  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย” 

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๓. นายไพศาล กมลพรวิจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การ
บริหารอัตรากําลังและการ
วิเคราะห์ค่างานเพ่ือ
กําหนดระดับตําแหน่งที่
สูงขึ้น 

๒๒-๒๔ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๙๙๐ 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน 

– ๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมโครงการอบรม
ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒๔,๓๑ 
ม.ค. , 

๗,๑๔,๒๑,
๒๘ ก.พ., 
๗,๑๔,๒๑,
๒๘ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้ าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๔๑ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๔. 
 
 

นางเฉลิมศรี รักษา นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ปฏิบัติงานสําหรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุและ
ผู้บริหาร ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและระเบียบ
ประกาศ กฎกระทรวง
ภายใต้พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ  

๖-๗ 
มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

   เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

   เข้ าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น 

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาและการ
ให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 



๔๒  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๕. 
 
 
 
 
 

นางปิยมาภรณ์           
บุศยบํารุง 

นักวิชาการพัสดุ ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน 

– ๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ปฏิบัติงานสําหรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุและ
ผู้บริหาร ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและระเบียบ
ประกาศ กฎกระทรวง
ภายใต้พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ  

๖-๗ 
มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง 
ณ แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาและการ
ให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๕
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๔๓ 

 

 
 

 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๖. นางเพ็ญประภา  
ไชยสงคราม 

นักวิชาการศึกษา   อบรมการใช้ระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ณ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ B๔๑๑ 

๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมโครงการ
บ่มเพาะนักวิจัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรี
บุญเรือง อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑,๐๘๐ 

เข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมการจัดทําร่าง
การวิเคราะห์กระบวนการ
ทํางานของหน่วยงานตาม
เกณฑ์คุณภาพเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ครั้งที่ ๒  

๙ เมษายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒๔,๓๑ 
ม.ค. , 

๗,๑๔,๒๑,
๒๘ ก.พ., 
๗,๑๔,๒๑,
๒๘ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

- 



๔๔  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ทบทวนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
และระดับสถาบัน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ แลโขง รีเวอร์ รีสอร์ท 
อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

๑๑-๑๓ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๗. นางอัจฉรี  จันทมูล นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการ
ยกระดับโอทอปด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจังหวัด
มหาสารคาม” ณ โรงแรม
ตักสิลา 

๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

เข้ าร่ วมรับ ฟั งถ่ ายทอด
น โย บ าย สู่ ก า รป ฏิ บั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๑ 
 

๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

 
 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๔๕ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  

๑๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมโครงการ
บ่มเพาะนักวิจัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยสายสนับสนุน ครั้ง
ที่ ๒ หัวข้อ “การเขียน
ข้อเสนอโครงการที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับ
จัดสรรทุน” และหัวข้อ 
“การเลือกเครือ่งมือและ
การใช้เครื่องมือในการ
ทํางานวิจัย” 

๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยสายสนับสนุน ครั้ง
ที่ ๓ หัวข้อ “การวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัย  การเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/
นานาชาติ” 

๒๕ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมและร่วม
นําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจําปี 2561 หัวข้อ 
“การบูรณาการภูมิปัญญา
สู่นวัตกรรมและการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๒-๒๔ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๔,๒๖๒ 

 
 
 
 
 
 



๔๖  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ครั้งที่ ๕ 

๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ
เทคนิคการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ 
เสาวนาหัวข้อ “ทิศทาง
เศรษฐกิจไทย ๒๕๖๑ และ
การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย” ณ โรงแรมตัก
สิลา 

๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย” 

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๘. นางทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัย เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยสายสนับสนุน   
ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “การเขียน
ข้อเสนอโครงการที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับ
จัดสรรทุน” และหัวข้อ 
“การเลือกเครือ่งมือและ
การใช้เครื่องมือในการ
ทํางานวิจัย 

๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

 
 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๔๗ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมและ
นําเสนอผลงานในการ
ประชุมนานาชาติ ภายใต้
เรื่อง Researching 
Language, Culture, 
and Society (RLCS 
2018)  

๒๓ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย งาน
บริการวิชาการ และงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(RMS)” 

๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติ สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการใสถาบัน
อุดมศึกษา ครัง้ที่ ๑๐ 
“วิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ประจํา สานสูค่วามสําเร็จ
ของสถาบันการศึกษา
อย่างย่ังยืน” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร ์

๙-๑๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๗,๓๒๐ 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคมร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๙. นางน่ิมนวล จันทรุญ เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๑ 

๒
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน – 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

 
 



๔๘  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมโครงการ
บ่มเพาะนักวิจัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยสายสนับสนุน ครั้ง
ที่ ๒ หัวข้อ “การเขียน
ข้อเสนอโครงการที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับ
จัดสรรทุน” และหัวข้อ 
“การเลือกเครือ่งมือและ
การใช้เครื่องมือในการ
ทํางานวิจัย” 

๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยสายสนับสนุน ครั้ง
ที่ ๓ หัวข้อ “การวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัย  การเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/
นานาชาติ” 

๒๕ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมและร่วม
นําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจําปี ๒๕๖๑ หัวข้อ 
“การบูรณาการภูมิปัญญา
สู่นวัตกรรมและการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๒-๒๔ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๔,๒๖๒ 

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ครั้งที่ ๕ 

๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๔๙ 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๐. นายณรงค์ศักด์ิ          
ราวะรินทร์ 

นักวิจัย เป็นวิทยากรในการอบรม
โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ผ่านภาษาและใบลาน ณ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

๒๓-๒๕ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมประชุมโครงการ 
“พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านตํารายาพ้ืนบ้าน” ณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน โดยมี
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และวัดโนนสว่าง 
จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

 
 



๕๐  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
การจัดทําเอกสารมรดก
ความทรงจําแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๓ Memory of the 
world 13th ณ โรงแรม
มณีจันทร์รสีอร์ท จังหวัด
จันทบุรี 

๒๑-๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๓,๐๖๐ 

ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษณ์เอกสารใบ
ลาน ณ วัดไตรภูมิ
คณาจารย์ บ้านตากแดด 
ตําบลหัวโทน อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ 

งบโครงการ 

เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรี
บุญเรือง อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๔,๔๘๐ 

ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสาร
โบราณ ณ วัดโพธ์ิศรีนา
เวียง บ้านนาเวียง ตําบล
ด่านซ้าย และวัดจอมมณี 
บ้านหมูม่น ตําบลนาดี
อําเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย 

๘-๑๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๓,๘๒๐ 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๕๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เป็นวิทยากรอบรมอักษร
โบราณอีสาน “ตัว
อักษรไทยน้อย” ณ 
บริเวณกุฏิธรรมระโต 
พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

๘-๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง ณ แขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๑. นายกีรติวจน์  
ธนภัทธุวานันท์ 

นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 



๕๒  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑๒. นางสาวสุพิน  
ไตรแก้วเจริญ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

เข้าร่วมโครงการอบรม
ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรฝ่าย 
สนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๔,๓๑ ม.ค. 
, 

๗,๑๔,๒๑,๒
๘ ก.พ., 

๗,๑๔,๒๑,๒
๘ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้ าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๓. นายบุญชู ศรีเวียงยา นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา 
 
 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๕๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑๔. นายภานุ  พรมเทศ นักเอกสารสนเทศ 
 
 
 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๕. นายชูเกียรติ  ภูบุญอบ นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๖. นายชวนากร จันนาเวช เจ้าหน้าที่ภาษา
โบราณ 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน – 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 



๕๔  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมโครงการ 
“พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านตํารายาพ้ืนบ้าน” โดย
มีเครือข่ายจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และวัดโนน
สว่าง จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
การจัดทําเอกสารมรดก
ความทรงจําแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๓ Memory of the 
world 13th ณ โรงแรม
มณีจันทร์รสีอร์ท จังหวัด
จันทบุรี 

๒๑-๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๓,๐๖๐ 

ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์เอกสารใบลาน 
ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ 
บ้านตากแดด ตําบลหัว
โทน อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ 

งบประ 
มาณเงิน

รายได้ของ
หน่วยงาน 

เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรี
บุญเรือง อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑,๐๘๐ 

ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสาร
โบราณ ณ วัดโพธ์ิศรีนา
เวียง บ้านนาเวียง ตําบล
ด่านซ้าย และวัดจอมมณี 
บ้านหมูม่น ตําบลนาดี
อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 

๘-๑๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๑,๓๒๐ 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๕๕ 

 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เป็นวิทยากรอบรมอักษร
โบราณอีสาน “ตัวอักษรไทย
น้อย” ณ บริเวณกุฏิธรรมระ
โต พิพิธภัณฑ์วดัมณีวนาราม 
อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

๘-๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

โครงการแลกเปลี่ยน
แนวคิดทางการอนุรักษ์
เอกสารโบราณสองฝั่งโขง 
ณ แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

๑๑-๑๔
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้ารว่มการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๗. นายอรรถพล ธรรมรังษี นักวิชาการศึกษา ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน – 
๔ ธันวาคม  

๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมประชุมโครงการ 
“พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านตํารายาพ้ืนบ้าน” ณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน โดยมี
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และวัดโนนสว่าง 
จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
การจัดทําเอกสารมรดก
ความทรงจําแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๓ Memory of the 
world 13th ณ โรงแรม
มณีจันทร์รสีอร์ท จังหวัด
จันทบุรี 

๒๑-๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๙๖๐ 



๕๖  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษณ์เอกสารใบ
ลาน ณ วัดไตรภูมิ
คณาจารย์ บ้านตากแดด 
ตําบลหัวโทน อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ 

งบโครงการ 

เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรี
บุญเรือง อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑,๐๘๐ 

ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสาร
โบราณ ณ วัดโพธ์ิศรีนา
เวียง บ้านนาเวียง ตําบล
ด่านซ้าย และวัดจอมมณี 
บ้านหมูม่น ตําบลนาดี
อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 

๘-๑๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๑,๓๒๐ 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้ าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

วิทยากรอบรมอักษร
โบราณอีสาน“ตัว
อักษรไทยน้อย” ณ 
บริเวณกุฏิธรรม ระโต
พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

๘-๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๕๗ 

 

 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง ณ แขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๘. นายนิพล สายศรี นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการตัดสินการ
ประกวดการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงเล็กและ
การแข่งขันธิดามอนํ้าชี  
ในงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 ๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน – 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมประชุมโครงการ 
“พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านตํารายาพ้ืนบ้าน” ณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน โดยมี
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และวัดโนนสว่าง 
จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 



๕๘  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์เอกสารใบลาน 
ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ 
บ้านตากแดด ตําบลหัว
โทน อําเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ 

งบโครงการ 

เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรี
บุญเรือง อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑,๐๘๐ 

ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสาร
โบราณ ณ วัดโพธ์ิศรีนา
เวียง บ้านนาเวียง ตําบล
ด่านซ้าย และวัดจอมมณี 
บ้านหมูม่น ตําบลนาดี
อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 

๘-๑๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๑,๓๒๐ 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เป็นวิทยากรอบรมอักษร
โบราณอีสาน“ตัว
อักษรไทยน้อย” ณ 
บริเวณกุฏิธรรมระโต 
พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

๘-๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๕๙ 

 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง ณ แขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๑๙. นายภูวดล อยู่ปาน นักวิชาการศึกษา 
 

เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ด้านศิลปะการแทง
หยวก ในรายวิชาความรู้
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและ
อารยธรรม ณ คณะวัฒน 
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เป็นตัวแทนภาคอีสานเข้า
ร่วมถวายงานด้านการแทง
หยวกประดับพระ
จิตกาธานในงานพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ รัชกาลที่ ๙ 
 ณ สํานักพระราชวัง 

๑๘-๒๗ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์เอกสารใบลาน 
ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ 
บ้านตากแดด ตําบลหัว
โทน อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 



๖๐  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมโครงการ 
“พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านตํารายาพ้ืนบ้าน” ณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน โดยมี
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และวัดโนนสว่าง 
จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง ณ แขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๖๕๑ 

- 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๒๐. นายวัชระ พิมพ์จันทร์ นักวิชาการศึกษา สํารวจต้นฉบับตํารายา ณ 
วัดมงคลเทพประสิทธ์ิ วัด
อัมพวนาราม วัดบูรพา 
วัดค้อธิหนองม่วง จังหวัด
มหาสารคาม 

๒๒ กันยายน 
๒๕๖๐  

- 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมประชุมโครงการ 
“พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านตํารายาพ้ืนบ้าน” ณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน โดยมี
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และวัดโนนสว่าง 
จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์เอกสารใบลาน 
ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ 
บ้านตากแดด ตําบลหัว
โทน อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรี
บุญเรือง อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑,๐๘๐ 



๖๒  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสาร
โบราณ ณ วัดโพธ์ิศรีนา
เวียง บ้านนาเวียง ตําบล
ด่านซ้าย และวัดจอมมณี 
บ้านหมูม่น ตําบลนาดี
อําเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย 

๘-๑๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๑,๓๒๐ 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เป็นวิทยากรอบรมอักษร
โบราณอีสาน “ตัว
อักษรไทยน้อย” ณ 
บริเวณกุฏิธรรมระโต 
พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 

๘-๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง ณ แขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๖๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๒๑. นายนครินทร์ ทาโยธี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “การ
อนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย”  
ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ 

๒๑-๒๔ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๓,๔๖๐ 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๒๒. 
 

นายศรัณย์พงษ์  
ชรารัตน์ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 

๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๒๓. นายพัชรินทร์  
ประทุมชาติ 

นักวิชาการโสต 
ทัศนศึกษา 

ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 



๖๔  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมประชุมโครงการ 
“พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านตํารายาพ้ืนบ้าน” ณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน โดยมี
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และวัดโนนสว่าง 
จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

- 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
การจัดทําเอกสารมรดก
ความทรงจําแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๓ Memory of the 
world 13th ณ โรงแรม
มณีจันทร์รสีอร์ท จังหวัด
จันทบุรี 

๒๑-๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๓,๐๖๐ 

ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์เอกสารใบลาน 
ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ 
บ้านตากแดด ตําบลหัว
โทน อําเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรี
บุญเรือง อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

๑๕-๑๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

 

๑,๐๘๐ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสาร
โบราณ ณ วัดโพธ์ิศรีนา
เวียง บ้านนาเวียง ตําบล
ด่านซ้าย และวัดจอมมณี 
บ้านหมูม่น ตําบลนาดี
อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 

๘-๑๐ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

๑,๓๒๐ 

เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ใน
หัวข้อ “การเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณสองฝั่งโขง ณ แขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

๑๑-๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เป็นวิทยากรอบรมอักษร
โบราณอีสาน  
“ตัวอักษรไทยน้อย” ณ 
บริเวณกุฏิธรรม ระโต
พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

๘-๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ ชาติ 
“ศิลปะและวัฒนธรรม : 
พลวัตในสังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 



๖๖  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
๓.๔ ร่วมเป็นวิทยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 

วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อเรื่อง สถานที ่ วิทยากร/
ผู้เขา้ร่วม 

หน่วยงานท่ีจัด 

๒๓-๒๕ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่าน
ภาษาและใบลาน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

นายณรงค์ศักด์ิ    
ราวะรินทร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

๒๕-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

โครงการสัมมนาการเรียนรู้ภาษา 
วรรณคดี และคติชนวิทยาไทย 

มหาวิทยาลัยภูมินท ์
พนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

รศ.ดร.ปฐม  
หงษ์สุวรรณ 

มหาวิทยาลัยภูมินท ์
พนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๘-๑๐ 

มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

อบรมอักษรโบราณอีสาน  
“ตัวอักษรไทยน้อย” 

กุฏิธรรมระโตพิพิธภัณฑ์
วัดมณีวนาราม อ.เมือง     
จ.อุบลราชธานี 

นายณรงค์ศักด์ิ     
ราวะรินทร์ 
และคณะ 

สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๒๔. นายกระสิน อนุอัน พนักงานขับรถยนต์ ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และพิษณุโลก 

๓๐ 
พฤศจิกายน - 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒,๗๐๐ 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น 

๒๕
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย” 

๒๕
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 

๒๕. นายสมาน วิศรีสิทธ์ิ พนักงาน 
บริการเอกสารทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “รูปแบบการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น”  

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- 

   เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะ
และวัฒนธรรม : พลวัตใน
สังคม ร่วมสมัย”  

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- 
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๓.๕ ด้านการเงินและงบประมาณ 
     งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณเงิน
รายได้ 
(บาท) 

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 
(บาท) 

รวมงบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

เงินเดือน - ๕,๓๔๗,๑๐๐ ๕,๓๔๗,๑๐๐ 
ค่าจ้างประจํา - ๕๖๔,๓๖๐ ๕๖๔,๓๖๐ 
ค่าจ้างช่ัวคราว ๙๒๓,๙๐๐ - ๙๒๓,๙๐๐ 
ค่าตอบแทน ๔๒,๐๐๐ - ๔๒,๐๐๐ 
ค่าใช้สอย ๓๕๑,๐๐๐ - ๓๕๑,๐๐๐ 
ค่าวัสดุ ๑๘๓,๐๐๐ - ๑๘๓,๐๐๐ 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
ค่าครุภัณฑ์ ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
เงินอุดหนุน ๗๓๕,๐๐๐ - ๗๓๕,๐๐๐ 
งบรายจ่ายอ่ืน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิน้ 
 

๒,๓๖๔,๙๐๐ ๕,๙๑๑,๔๖๐ ๘,๒๗๖,๓๖๐ 



๖๘  รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 

 

 

 
ผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

สถาบันวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน  
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ต้ังแต่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึง  
๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑)  ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 

   ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว     ประธานกรรมการ 

   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว     กรรมการ 

   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัช สอนใย       กรรมการ 

   ๔.  นางเพ็ญประภา  ไชยสงคราม            เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

องค ์
ประกอบ
คุณภาพ 

จํา 
นวนตัว
บ่งชี ้

น้ําหนัก 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมถ่วงน้าํหนักทุกตัวบ่งชี้/น้าํหนัก 

ทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ) 

ระดับคุณภาพ 
๐.๐๐ – ๑.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

๑. ตัวบ่งช้ี
ตามพันธกิจ 

 

๗ 
 

 

๔๐ 
 
 

๑ 
 
 

๕ 
 
 

๑ 
 
 

๔.๘๑ 
 
 

 

๒. ตัวบ่งช้ี
เชิงกลยุทธ์  
เอกลักษณ์  
หรือจุดเน้น

ของหน่วยงาน 

๒ 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๕.๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๓. ตัวบ่งช้ี
ร่วม 

 
 

๗ 
 
 
 

๓๐ 
 
 

 

- 
 
 
 

๗ 
 
 
 

- 
 
 
 

๕.๐๐ 
 
 
 

 

รวม ๑๖ ๑๐๐ ๑ ๑๔ ๑   

เฉลี่ย  
  

๕ 
 

๔.๗๓ ๕ ๔.๙๓  

ระดับ
คุณภาพ 

 
  

ดีมาก 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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จุดเด่นและขอ้เสนอแนะในภาพรวม 
 

๑.  จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม 

จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีศักยภาพสูงในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนด 
๒. สถาบันฯ มีความเข็มแข็งในพันธกิจด้านการวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการจํานวนมาก และมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยสูง 
๓. สถาบันฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สาํคัญทางด้านเอกสารใบลานที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ 

นานาชาติ  
๔. สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางที่สําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ให้กับ 

ชุมชนในภูมิภาค โดยเฉพาะการออกแบบและพัฒนาลายผ้าพ้ืนบ้านอีสาน 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

    ๑.  สถาบันฯ อาจจะพิจารณาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือวิจัยเพ่ือส่งเสริมหรือ 
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น 

๒.  สถาบันฯ อาจจะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือจะได้ยกระดับผลการดําเนินงานให้มี 
ความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติมากขึ้น 

๓. สถาบันฯอาจจะพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องแผนกําลังคนและแผนงบประมาณที่ลดลง เมื่อเทียบกับ 
พันธกิจที่อาจจะมีเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
๒.  จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

 องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- การกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติยังไม่ชัดเจน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 

    องค์ประกอบที่ ๒  ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์  เอกลักษณ์  หรือจุดเน้นของหน่วยงาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
   องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ร่วม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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   ผลการดาํเนินงานการปฏบิัติราชการ ของสถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                    การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

อีสาน จํานวน ๑๗ ตัวช้ีวัด สถาบันประเมินตนเอง เท่ากับ ๔.๘๐๐๐ คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ เท่ากับ  
๕.๐๐๐๐ คะแนน ระดับดีเลิศ ผลจากการประเมินคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังน้ี 
 
 

           ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   ๑. ควรผลักดันให้หน่วยงานได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ หรือสัมมนาหรือฝึกอบรมทางวิชาการ 
หรือจัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
      ๒. ควรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย 
           ๓. นักวิจัยของสถาบันฯ ควรเพ่ิมผลงานวิชาการ ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

 
            จุดแข็ง 

๑. เป็นหน่วยงานท่ีมีเอกลักษณ ์และผลลัพธ์การวิจัยที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 
๒. หน่วยงานมีการทํางานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง เข้มแข็งและย่ังยืน ทําให ้

สามารถสร้างมลูค่าได้ 
 
            จุดอ่อน 

ผลงานตีพิมพ์ส่วนใหญ่ มกีารเผยแพร่ในระดับชาต ิ
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ผลการดําเนนิงานการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน มกีารดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังน้ี 
๑. การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง 

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง โดยส่วนใหญม่ีเน้ือหาสาระและรูปแบบเป็นไปตามคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า 

๑ .๑ หน่วยงานมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคําสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

๑.๒ หน่วยงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบบทสรุปผู้บริหารตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๑(๑)/ว ๒๖๖๕ ลงวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑.๓ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากสถานการณ์ของคณะ/หน่วยงาน ดําเนินการวิเคราะห์/ระบุ
ปัจจัยที่เกิดครอบคลุมความเส่ียงทั้ง ๗ ด้าน เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

๑.๔ แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน (แบบ ERM ๑) 
๑.๔.๑ หน่วยงานรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

จํานวน ๖ ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๑.๔.๒ หน่วยงานกําหนดขั้นตอน/กิจกรรมหลัก สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

๑.๕ แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง (แบบ ERM ๒) 
๑.๕.๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง (แบบ ERM ๒) ทั้งสิ้น จํานวน ๑๕ ประเด็น   

ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง จํานวน ๗ ประเด็น ความเสี่ยงระดับสูง จํานวน ๗ ประเด็น และความเสี่ยงระดับสูง
มาก จํานวน ๑ ประเด็น 

๑.๕.๒ หน่วยงานนําขั้นตอน/กิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ครบถ้วน  

๑.๖ แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM ๓) 
๑.๖.๑ หน่วยงานนําความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก มาทําแผนบริหารความเส่ียง จํานวน ๘ ประเด็น 

เป็นไปตามคู่มือที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด                     
๑.๗ แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (แบบ ERM ๔) 

     ๑ .๗ .๑ หน่วยงานนําแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อนมาจัดทําแบบติดตามและการจัดการ 
ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (แบบ ERM ๔) ในรอบปีปัจจุบันครบถ้วน  

๑.๘ รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM ๕) 
       ๑.๘.๑ หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  
เป็นไปตามวงรอบที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                         ๑.๘.๒ หน่วยงานดําเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๘ ประเด็น พบว่าผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการผลการดําเนินการ แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จํานวน ๘ ประเด็น เป็นไปตามคู่มือที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 ๑.๙ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑) 

    หน่วยงานสรุปผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และ 
รายงานสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
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   ๑.๑๐ รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) 

    หน่วยงานจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ครอบคลุมภารกิจหลักตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน พร้อมทั้งประเมินแบบสอบถามองค์ประกอบการคุมภายใน (ภาคผนวก ก)แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พบประเด็นความเสี่ยงได้นํามาจัดทํารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.๒) ครบถ้วน      
 ๑.๑๑ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน  
(แบบติดตาม ปย. ๒) 

หน่วยงานได้ นํ าความ เสี่ ยงในรายงานการประเมินผลและป รับปรุงการควบคุมภายใน 
งวดก่อน (แบบ ปย.๒) มาทําการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงครบถ้วน 

 
๒. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

 การจัดทําระบบการควบคุมภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในได้พิจารณาจากองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕
องค์ประกอบ รวมถึงความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของบุคลากรในหน่วยงาน พบว่า 
   ๒.๑ สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ๒.๑.๑ หน่วยงานกําหนดโครงสร้างองค์กร สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน 
    ๒.๑.๒ หน่วยงานจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนฯ 
    ๒.๑.๓ ผู้บริหารกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ 
    ๒ .๑ .๔  หน่วยงาน นํ าจรรยาบรรณที่ กํ าหนดโดยมหาวิทยาลัย  แจ้ งเวียน ให้ บุ คลากร 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๒.๑.๕ หน่วยงานมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 ๒.๑.๖ หน่วยงานจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 

๒.๑.๗ หน่วยงานมีการสรุปผลการประเมินและแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ 
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับการประเมิน โดยมีการประกาศผลการประเมินให้บุคลากรได้รับทราบ 
รวมทั้งมีการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร เช่น การจัดเลี้ยงสังสรรค์งานปีใหม่ประจําปี,การมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เป็นต้น 
 ๒.๑.๘ บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ได้รายงานการเข้าฝึกอบรม/สัมมนา  
ให้ผู้บริหารได้รับทราบ และได้เผยแพร่การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ  
   ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ    
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 ๒.๒.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุ
ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 

๒.๒.๓ หน่วยงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จในการ 
ดําเนินงานตามมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
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๒.๓ กิจกรรมการควบคุม 
๒.๓.๑ หน่วยงานมีการมอบหมายงาน กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.๓.๒ หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป, กลุ่มงานประกันคุณภาพและ 

พัฒนาระบบราชการ, กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ, กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์, กลุ่มงานอนุรักษ์โบราณ,  
และกลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

๒.๓.๓ หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน เช่น กลุ่มงานบริหารทั่วไป, งานบุคคล, งานประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน, งานการเงินและบัญชี เป็นต้น 

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒.๔.๑ หน่วยงานมีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการบริหารงานและนโยบายการพัฒนาของ
หน่วยงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๒.๔.๒ หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพียงพอเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
 และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นต้น  
   ๒.๕ การติดตามประเมินผล 
    ๒.๕.๑ หน่วยงานมีการประเมินและติดตามการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน จากสํานักตรวจสอบ
ภายใน เป็นประจําทุกปี 

๒.๕.๒ หน่วยงานมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอและ 
ตลอดเวลา 

 ๒.๕.๓ ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม 
อย่างต่อเน่ืองในที่ประชุมประจําเดือน 
 

สรุปผลการติดตามการประเมินฯ ครั้งก่อน 
จากรายงานผลการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของสํานักตรวจสอบภายในเรียบร้อย
แล้ว  
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ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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   ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๐ 
   เมื่อวันที่ ๒๐  ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้ังแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. 

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสรคาม ร่วมงานกฐินสามัคคี ม.
มหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๐ เพ่ือถวายปัจจัยต้นดอกเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเงินจํานวน
น้ี จะได้นําไปปรับปรุงศาลาการเปรียญ จัดทําพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษา สามารถเรียนรู้ใบ
ลาน ภาษาไทญ้อ บูรณะสร้างหลังคาครอบองค์พระประธาน รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนาสถานในบริเวณ
วัด เพ่ือใช้ในการประกอบกิจสงฆ์ และในพิธีต่างๆทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
   วิทยาเขตขอนแก่น 
   วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรม 

       นายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและ  
      วัฒนธรรมอีสาน  โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ 
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วัฒนธรรมอีสาน ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในการน้ียังมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

    มหาสารคาม และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญตักบาตร 
 

 

                 โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษาและใบลาน 
                 เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้รับเชิญจาก  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการสืบสาน 
  ภูมิปัญญาผ่านภาษาและใบลาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย เป็นประธานในการเปิดโครงการ  
  ฝ่ายประสานงานมีอาจารย์ศศิธร อ่อนเหลา พร้อมกับนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ เรื่องที่อบรมมีดังน้ี ๑. บรรยายพัฒนาการ 
  ตัวอักษรโบราณและ อบรมเชิงปฏิบัติการอักษรธรรมอีสาน ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการอักษรไทน้อย ๓. บรรยายและ 
  อบรมด้านการอนุรักษ์และการซ่อมเอกสารใบลาน  

 
   

               โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการวิจัยแสวงหาความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนนําความรู้ไปสู่การบริการวิชาการ และ
สร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือการสานต่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เข้าศึกษาดูสถานที่ต่างๆ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเก่ียวกับ โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ ผ้าพ้ืนเมือง รวมไปถึงวัฒนธรรม และ
การอยู่อาศัยของต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
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                  ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ 
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา     
      ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
      มหาสารคาม ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 
      อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มโีอกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของหน่วยงาน 

       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
  
 

 
                 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย  
                 ศิลปากร 

           เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
ต้อนรับ คณะ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน ๒๔ คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
อนุรักษ์เอกสารโบราณได้นําชมนิทรรศการพร้อมอธิบายให้ความรู้และได้พาเยี่ยมชมห้องธรรมเจดีย์ ห้องผ้าอีสาน 
และพิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย 
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                  ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทําทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจําแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ 

          เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับ นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ ได้นําเสนอเอกสารเพ่ือขึ้นทะเบียนมรดก
ความทรงจําแห่งชาติ เรื่อง ตํานานอุรังคธาตุ ในการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทําทะเบียนเอกสารมรดกความ
ทรงจําแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จันทบุรี   

 
 

                  พิธีแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่ 
         เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด
พิธีสะเดาะเคราะห์ ณ หอพระกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เพ่ือให้หายเสนียดจัญไรต่างๆ เจ็บไข้ได้ป่วย หรือ
หายจากป่วย ได้รับความตกใจหรืออกสั่นขวัญหายจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เคราะห์ร้ายเสียทรัพย์สินเงิน
ทองเกิดถ้อยร้อยความ สัตว์หรือสิ่งของหายแล้วได้คืนมา พิธีบายศรีสู่ขวัญเน่ืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก 

 
 มอบกระเช้ารับปีใหม่ให้แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

             เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานนํา  
       โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย 
       มหาสารคาม เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบกระเช้า 
       ของขวัญ เน่ืองในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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                สํารวจและจัดระบบหมวดหมู่เอกสารใบลาน พื้นที่จังหวัดเลย 

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๑ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพ้ืนที่สํารวจและจัดระบบหมวดหมู่เอกสารใบลาน พ้ืนที่จังหวัดเลย จํานวน 
๒ วัด ได้แก่ วัดศรีสะอาด บ้านเก่า ตําบลนาหอ และ วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย จากการสํารวจและจัดระบบหมวดหมู่เอกสารใบลาน รวมหมวดหมู่ 13 หมวดหมู่ ไม่ปรากฏหมวดหมู่
จํานวน 1 ผูก รวมจํานวนทั้งสิ้น 127 ผูก 

                                       
 
 
 

                             นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ 
              นานาชาติ 

            เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Researching  
Language, Culture, and Society (RLCS 2018)  และได้นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง The dynamics of ritual 
and belief in Chao Pu Kham Daeng’s spirit, Ban Na-ao, Loei Province จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , University of East Asia, Yamaguchi, Japan และสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วม   
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                                       นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

   เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรี  จันทมูล  และ  นางนิ่มนวล  จันทรุญ นักวิจัย ได้เข้าร่วม
ประชุมและร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจําปี 2561  หัวข้อ “การบูรณาการภูมิ
ปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าย่ังยืน” ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้นําเสนอผลงานวิชาการในหัว
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ : การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตผ้าของชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยนางอัจฉรี 
จันทมูล และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน โดยนางน่ิมนวล จันทรุญ 

 
 

                    จดัระบบเอกสารโบราณในพืน้ทีอ่ําเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย 
           เมื่อวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

    อีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกพ้ืนที่จัดระบบเอกสารโบราณในพ้ืนที่อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จํานวน ๒ 
    วัด ประกอบไปด้วย วัดโพธ์ิศรี บ้านนาเวียงใหญ่ ตําบลด่านซ้าย พบเอกสารใบลานจํานวน ๑๐ หมวด ๓๙๓ ผูก  
    และวัดจอมมณี บ้านนาหมูม่น ตําบลนาดี พบเอกสารใบลานจํานวน ๑๒ หมวด ๗๖๐ ผูก 

 
 

นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 
                   ด้านพลังงาน 

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นักวิจัยได้ร่วมศึกษาและออกแบบการทอผ้าฝ้ายแกมไหม เพ่ือศึกษา  
โครงสร้างของเน้ือผ้า กําหนดและออกแบบโครงสร้างผ้าทอและกลุ่มดําเนินการทอผ้าตามรูปแบบที่ได้ออกแบบเพ่ือ
ทําเป็นผ้าต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ที่ทําการกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง  ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม  จากน้ันวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นักวิจัยได้เข้าไปติดตามกิจกรรมการทอผ้าฝ้ายแกมไหม เพ่ือ
ควบคุมมาตรฐานการทอ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งทอ ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งจะมีการนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ทอเสร็จไปทดสอบตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเคร่ืองหมายคุณภาพสิ่งทอไทย   
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        ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
        เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 

  ภูมิทัศน์ และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญา  
  เอกคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้เข้าศึกษาและเย่ียมชมงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 
  อีสานเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเพ่ือบูรณาการ ในการพัฒนาต่อ 
  ยอดสู่การวิจัยที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนต่อไป 

                  ร่วมงานนมัสการ สรงน้ํา ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน ๕ 
                  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานนมัสการ สรงน้ํา ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้ 
บุญเดือน ๕ ประจําปี ๒๕๖๑ ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี   
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  

 
 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๘๓ 

 

 
 
 
                โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
                นวัตกรรม พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน 
                 เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางน่ิมนวล จันทรุญ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี จันทมูล  นักวิจัย ได้ลงพ้ืนที่ 
ติดตามโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ้ืนที่ 
จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน  ในการพัฒนาสูตรก่อหม้อครามสําหรับย้อมเส้นไหม โดยมี 

 เกษตรอําเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมลงพ้ืนที่ให้คําแนะนํา เพ่ือให้ชุมชนน้ันมีความเข็มแข็งและ  
ย่ังยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เยาวชนและประชาชน 

 

                   
                  วันอนุรักษ์ไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรม 
 อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เน่ืองในวัน 
 อนุรักษ์ไทย ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในหัวข้อ “ใบลาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ บรรยายในหัวข้อ “ใบ 
 ลาน : เรียนรู้ สืบสาน มรดกไทย” ตามด้วยนายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ ได้สอนการอ่าน เขียนอักษรไทยน้อย ให้กับผู้ 
 ร่วมกิจกรรมด้วย 
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โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๑ 

           เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานใน   
 พิธีเปิด โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ สถาบันวิจัยศิลปะ 
 และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งบรรยายใน  
 หัวข้อเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ ในการจัดโครงการฯ ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ 
 ร่วมกัน พัฒนาให้เกิดทักษะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ 
 ละศาสนา รวมทั้งน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิต  
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๘๔ รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑ 
 

 
              กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

               วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   ได้จัดกิจกรรมโครงการตาม 
  แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560  ในประเด็นการบูรณาการการจัดการความรู้ด้านวิจัย และการเรียนการ
สอน  ณ  ห้องประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยฯได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ข้อคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ “การ
เขียนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ”   

 

 
โครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น” 

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ 
“รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น” ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สถาบันวิจัยฯ พิธีเปิดโดย  
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญั ติ สาลี  รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ  วิทยากรโดยนายสวัสด์ิ วิชระ
โภชน์  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๘๕ 

 

 
                            รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑  ๘๕ 
                 
     ต้อนรับบุคลากรจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                    เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
   ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับบุคลากรจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย  
   ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้าศึกษาดูงานทางด้านใบลาน สมุดข่อย เพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การ 
   ทํางานระหว่างหน่วยงาน และเข้าเย่ียมชมห้องธรรมเจดีย์ ห้องผ้าอีสาน และห้องนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน   
   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและ 
   วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู 

 
 
 
 
 
               
              
 
 

         รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบล 
                   หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

               เมื่อวันที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๑  นางน่ิมนวล จันทรุญ  และ ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัย ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ตามแนวทางคูปองวิทย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ต่อคณะติดตามรายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ  ณ  ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๔  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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คณะทํางานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
                   เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เดินทางไปศึกษาดูงาน 

      เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิทัศน์ พร้อมด้วย กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้นํากลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง 
กลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวน และคณะทํางานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เดินทางไปศึกษาดูงาน การพัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต : การบริหารจัดการกระบวนการทอผ้า ณ  กลุ่มทอผ้าเทวาผ้าไทย ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมี คุณกิติพันธ์  สุทธิสา เป็นวิทยากร  
                

 
                 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม :พลวัตในสังคมร่วมสมัย” 

     เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และเจ้าภาพร่วม จํานวน ๙  
หน่วยงาน ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม :พลวัตในสังคมร่วมสมัย”  โดยมีการจัดกลุ่ม
การนําเสนอผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษาและจารึกศึกษา กลุ่มวัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา และกลุ่มศิลปะและ
หัตถกรรมศึกษา โดยมีผลงานวิชาการร่วมนําเสนอทั้งหมด ๓๕ ผลงาน   

        

             ร่วมถวายต้นเงินและเทียนพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ๒๕๖๑ 
             เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชนและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ๒๕๖๑ ณ ลานช้ัน ๑ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเข้าร่วม   
โครงการครั้งน้ีเพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเกิดการมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรต่อไป     

 
 
 

  



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๘๗ 

 

 

  

                    
                     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม                         

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการการอบรม 
 เชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม   
 จังหวัดมหาสารคาม  เป็นโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับ 
 งบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายสถิตย์ เจ็กมา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 
 

 
              โครงการ “ออนซอนอีสาน : ความเซ่ือบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซ่ินผืนแพ ดูแล 
              สุขภาพ ซาบซ้ึงเสียงดนตรี” 

               เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิยาลัยมหาสารคาม ได้จัด  
  งานโครงการ “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้ง  
  เสียงดนตรี” โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเดินเย่ียม 
  ชมนิทรรศการ ซึ่งภายในงานได้จัดซุ้มต่างๆ ประกอบไปด้วยเรื่อง วัฒนธรรมความเช่ือ วัฒนธรรมอยู่อาศัย วัฒนธรรม 
  อาหารการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ และวัฒนธรรมการดนตรีการแสดง รวมไปถึงการจัด 
  ซุ้มจําหน่ายสินค้าเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพ่ิมมูลค่า สินค้าชุมชน 
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                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

           เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองกิจการนิสิต ได้นําคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นําจากสภานิสิต   
องค์การนิสิต สโมสรนิสิตและคณะชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์องค์การ
นิสิต ได้เข้าเย่ียมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยนายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ได้กล่าวต้อนรับและบุคลาการสถาบันได้นําคณะเข้าเย่ียมชม นิทรรศการและผลงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

      ร่วมจัดนิทรรศการงาน เสน่ห์ สารคาม 
               เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  จังหวัดมหาสารคามได้จัดงาน “เสน่ห์ สารคาม” เพ่ือเผยแพร่ผลการ  

ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรู้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นหน่วยงาน
ที่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านศิลปวัฒนธรรม จึงได้เขาร่วมจัดนิทรรศการ ใน
หัวข้อ “ออนซอนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชาวอีสาน : เฮือนอีสาน” เพ่ือเผยแพร่ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนได้รับรู้และร่วมกันสีบทอดและอนุรักษ์ต่อไป 

 

 



รายงานประจําปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๒๕๖๑   ๘๙ 

 

 
 
 

                 
                   การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สํานัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ ๘ 

              เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากร 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สํานัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ ๘ มี
หน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักศึกษาทั่วไป สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอร์ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

 
    งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๖๑ 
    เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้

จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช” แก่ศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานเชิดชูเกียรติศิลปิน
พ้ืนบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 
ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธาน ได้มอบรางวัล “นาคราช” แก่ศิลปินพ้ืนบ้าน
อีสานจํานวน ๑๑ ท่าน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจํานวน ๗ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๑๘ ท่าน  

 

 
                 โครงการการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

        เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉมินิเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม 
      หงษ์สุวรรณ ในโครงการหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย   
      ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือให้นิสิตกัมพูชา ได้มาศึกษา เรียนรู้ ด้านภาษาและ 
      วัฒนธรรมในพ้ืนที ่ 
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               ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในวงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐  

     เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
     ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในวงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ช่วย   
     ศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  
     อีสาน  ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งแนะนําและให้ข้อมูล  
    เก่ียวกับภาระงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
             

             ร่วมประชุมและร่วมนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
             วิจัย ครั้งที่ ๑๔ “ ๕๐ ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  

       นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ดร.อัจฉรี จันทมูล และนางน่ิม 
นวล  จันทรุญ  นักวิจัย   ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๔  “๕๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน”          
(50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผลงานวิชาการของบุคลากรร่วมนําเสนอจํานวน ๔ ผลงาน 
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         ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๑ 
              เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการใน
โครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ร่วมจัด
นิทรรศการ “ออนซอนศิลปกรรมท้องถิ่น” และ  “ออนซอนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชาวอีสาน : เฮือนอีสาน” ให้
เยาวชนได้และผู้ร่วมงานได้ชมศิลปวัฒนธรรมอีสานและร่วมอนุรักษ์ต่อไปสืบค้นข้อมูลเอกสาร 

 

 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

               เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้นํานิสิตเข้าเย่ียมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายถึงการทํางานของหน่วยงาน ณ 
ห้องประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตํารายาภูมิภาคสู่
การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ 

                เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตํารายาภูมิภาคสู่การ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการอภิปรายเรื่อง การนําตํารายาภูมิภาคสู่การ
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์ของชาติ การตรวจสอบใบลานต้นฉบับภายในวัด ตํารายา และการสรุปประเด็นการ
ประชุม ณ วัดท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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หนังสือ/บทความวิจัย/เอกสารทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 คณะผู้จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
 นายสถิตย์   เจ็กมา            รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
 รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ      ผู้เช่ียวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

         นางสาวศิริประภา  บุญอ่อน       หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะ 
               และวัฒนธรรมอีสาน 
 

       ประสาน/รวบรวม/เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล 
นางเพ็ญประภา  ไชยสงคราม      นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 
นางสาวจงรักษ์  คชสังข์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ภาพกิจกรรม/ออกแบบปก 
นางสาวสุพิน   ไตรแก้วเจริญ          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ    
นายศรัณย์พงษ์   ชรารัตน์           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

จัดทําโดย 
กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลและภาพประกอบ 
บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  

 
 

 
 
 

 
 




