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   สารบัญ 
 

 
 
 
 
 

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

๔ 
๖ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ๗ 
คณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน      ๘ 
คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน      ๑๑ 
ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ๒๒ 
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์   ๒๒ 
ด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ๒๗ 
ด้านการบริหารจัดการ   ๒๙ 
ผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๗๔ 

ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๗๕ 

ผลการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการฯประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะผู้จัดทํา  

 ๗๘ 
  ๑๐๓ 
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๑ 
 

สารจากผู้อํานวยการฯ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน
ส นั บ ส นุ น ก าร เรี ย น ก ารสอน ใน ด้ าน ม นุ ษ ยศ าสต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าสต ร์ ข อ งภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจหลักที่มุ่งมั่นตามปณิธานของมหาวิทยาลัย น่ันก็คือ การพัฒนา
และส่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอีสานให้มีความมั่นคง โดยมุ่งปฏิบัติพันธกิจที่
สําคัญเพ่ือตอบสนองการทํางานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถ่ิน ได้แก่ การวิจัยเก่ียวกับ
ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน การบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่นอีสาน และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอีสาน ทั้งน้ีก็เพ่ือให้สถาบันฯ ได้มีเป้าหมายในการทํางานให้เกิดความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน และให้สมกับปรัชญาของหน่วยงาน ดังความว่า “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นยุ้งฉาง
แห่งภูมิปัญญา” ซึ่งได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ทศวรรษ จากการดําเนินงานในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ
ทํางานของบุคลากรทั้งในหน่วยงานด้านการวิจัย และวิชาการ รวมท้ังในส่วนงานสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้สถาบันฯ 
เป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นที่
รู้จักในวงกว้างทั้งในประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น โดยสถาบันฯ มีกลุ่มงานที่เข้มแข็ง อาทิ กลุ่ม
งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ กลุ่มงานวิจัยผ้าทอพ้ืนบ้านอีสาน เป็นต้น นอกเหนือจากน้ี สถาบันวิจัยศิลปะฯ ยังได้
ดําเนินงานสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ซึ่ง
ถือเป็นการทํางานที่ก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติผ่านการใช้มิติความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนแถบน้ีให้
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ในสังคมปัจจุบัน จะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากมีการไหลบ่าของศิลปวัฒนธรรมนานาประเทศเข้ามาอย่างมากมาย ด้วยอํานาจและอิทธิพลของกระแสโลกาภิ
วัตน์ ที่มีการเคลื่อนย้ายของผู้คน ศิลปะ วัฒนธรรม และสินค้าอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุน้ี การธํารงรักษาและอนุรักษ์ 
ตลอดจนฟื้นฟูข้อมูลมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จึงถือเป็นเร่ืองสําคัญย่ิงอย่างหน่ึงที่จะก่อให้เกิดความเป็น
ชาติได้อย่างเด่นชัด สถาบันวิจัยศิลปะฯในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทางด้านน้ี จึงได้พยายามทํางานfgสร้างความตระหนักรู้
เก่ียวกับคุณค่าของมรดกศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานให้แก่ผู้คนและชุมชนได้ร่วมกันสืบสานรักษาเอาไว้ ผ่าน
เครื่องมือของการทํางานแบบการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันที่ได้ปฏิบัติ
กันมาอย่างต่อเน่ือง 
 

ในโอกาสน้ี ในนามของผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกกลุ่มงาน ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือ-ร่วมใจอย่างเข้มแข็ง
และมุ่งมั่นในการทํางานเพ่ือสนับสนุนและดําเนินงานของสถาบันฯ ให้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้าย่ิงขึ้นมาจนถึงทุก
วันน้ี โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการตอกยํ้าให้เห็น “คุณค่า” และ “มูลค่า” ที่เป็นมรดกของ
ท้องถิ่น ซึ่งเราทั้งหลายในฐานะลูกหลานนั้นจะต้องร่วมกันสืบทอดรักษาให้ดํารงคงอยู่เพ่ือให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจและ
รู้จักถึงรากเหง้าของบรรพชนของตนสืบต่อไป 
 

      
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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๒ 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 

 ประวัติความเป็นมา 
  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานก่อต้ังขึ้นด้วยการตระหนักในคุณค่าความสําคัญด้านศิลปะและ   
วัฒนธรรมของชาวอีสานโดยมีความเป็นมาดังน้ี 

  พ.ศ. ๒๕๑๓ เร่ิมดําเนินการในรูปการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยคณาจารย์และนิสิต 
    ที่สนใจ  และได้ต้ังหน่วยงานภายใต้ช่ือ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีที่ต้ังอยู่ ณ ภาควิชา   
    ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม 
  วันที่  ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังเป็น “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 
    อีสาน”  
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ เห็นชอบสมควรสนับสนุนให้จัดต้ังเป็น  
   “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติในหลักการให้จัดต้ังเป็น “สถาบันวิจัย 
    ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” 
     วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศให้ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น“สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     ฉบับพิเศษเล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๑๙๘ หน้า ๙-๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายในของ 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารทรงไทยอีสานประยุกต์๕ช้ัน (รวม 
    ช้ันใต้หลังคา) มีเอกลักษณ์แสดงถึงความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
    ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts in Cultural  
    Science) แบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา คือ ๑. สาขาการบริหารทางวัฒนธรรม ๒. สาขาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ๓.  
    สาขาการวิจัยทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๘ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘วันที่ ๒๙ 
    เมษายน ๒๕๔๘ ให้เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (Doctor  of Philosophy in  
    Cultural Science) และสามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกระดับปริญญาเอกในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
    หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น “คณะวัฒนธรรมศาสตร์” โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามคร้ังที่  
    ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ให้มีช่ือเรียกว่า “Faculty of Culturalscience” 

  พ.ศ. ๒๕๕๔ นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนําของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต  
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ และ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้รวมองค์กรด้านต่าง ๆ  
    เข้าร่วมในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหอ 
    ศิลป์จําปาศรี เพ่ือสร้างและพัฒนางานวิจัย รวมถึงการสนับสนุนทุนส่งเสริมการวิจัยทั้งภายในและภายนอกงานทํานุ 
    บํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น สามารถเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชน-สังคมได้ 
    อย่างย่ังยืนและเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓ 
 

    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้ปรับแผนกลยุทธ์โดยสร้างความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายวิชาการในมิติ
การศึกษาศิลปะ-สังคม-วัฒนธรรม-ชาติพันธ์ุ และอีสานศึกษา เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา 
ฟ้ืนฟู สถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นอีสานศึกษา  สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยคนในท้องถิ่นในมิติด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และอีสานศึกษา สร้างสื่อการเรียนรู้ และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ตนเอง  จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านผ้าทออีสาน ศูนย์เอกสารโบราณ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิจัย และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวางต่อไป 

 

ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 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 จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท ์: ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖  โทรสาร : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ เว็บไซต์ https://www.rinac.msu.ac.th  
 

สัญลักษณ์ 
 

 ความหมาย : ตราประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะที่มีอายุ   
 มาหลายช่วงอายุคนจากลายเขียนสีที่บ้านเชียงและลายผา้ขิดของชาวอีสาน ลายเขียนสีบ้านเชียง เป็น  
 ลายวัฏฏะ แสดงให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ที่เริ่มต้นพัฒนาการมาอย่างละเอียดอ่อนจนกลายมาเป็น 
 ลายขิดที่แสดงพลังความแข็งแรงยืดหยัดเป็นศิลปะ คู่กับท้องถิ่นอีสาน 
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๔ 
 

 

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 ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ     
       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  
 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑. ด้านการวิจัย   
        พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
       หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมีการจัดต้ังหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็น 
       เอกลักษณ์   และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิจัยในการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัย 
       ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 ๒. ด้านการบริการวิชาการ 
                     เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
       การเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมที่นํา 
       ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน   

 



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๕ 
 

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

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

            ๕. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
                ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือให้หน่วยงานเป็นที่รู้จัก 
 และสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล 
 

 ๖. ด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                ส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้บุคลากร นิสิตและผู้รับบริการ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 

ค่านิยมองค์กร 
 

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

 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง  
                                  วิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา  
      ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการภายใน  
      หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน  
      ระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖   พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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๖ 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

     สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
   

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

 
    

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผู้อํานวยการ 

    

กลุ่มงานวิจัย 
และวิชาการ 

    

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

 

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

  - งานวิจัย 
  - งานวิชาการ 
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานวารสารวิชาการ 
   

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหารและแผน 

กลุ่มงานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

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

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
และพัฒนาระบบราชการ 

กลุ่มงานอนุรักษ์ 
เอกสารโบราณ 

- งานปริวรรตเอกสาร  
   โบราณ 
- งานวิจัยเอกสารโบราณ 
- งานสํารวจและจัดระบบ 
  เอกสารโบราณ 
- งานอบรม 
 งานดิจติอลเอกสารโบราณ 

  - งานศิลปกรรม 
  - งานภูมิปัญญา 
  - งานพิพิธภัณฑ์และ  
     นิทรรศการ 
   - งานอาคารสถานที่ 

 

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

 

คณะกรรมการประจําสถาบนั 
  วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

กลุ่มงานทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
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๗ 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
  
 

   

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

    

 
 
 

   
 

 
 
 
 

    

กลุ่มงานวิจัย 
และวิชาการ 

(ดร.อัจฉรี จันทมูล) 

    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(นางสาวศริิประภา บุญอ่อน) 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
(นางสาวศิริประภา บุญอ่อน) 

รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
(อาจารย์สถิตย์  เจ็กมา) 

 

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

 

- นางทัศนีย์ บัวระภา 
- นางนิ่มนวล  จันทรุญ 
- นายณรงค์ศักดิ์  
  ราวะรินทร์ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา) 

 

กลุ่มงานสารสนเทศ 
และประชาสัมพันธ์ 

(นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ) 

- นายชูเกียรติ ภูบุญอบ 
- นายภานุ  พรมเทศ 
- นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์   
   
 

กลุ่มงานประกันคณุภาพ 
และพัฒนาระบบราชการ 

(นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม) 

กลุ่มงานอนุรักษ์ 
เอกสารโบราณ 

(นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร)์ 

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

 

- นายบุญชู  ศรีเวียงยา 
- นายกระสิน อนุอัน 
- นายนครินทร์  ทาโยธี 
 
 
 

- นางสาวจงรักษ์ คชสังข์ 
 

 

 

คณะกรรมการประจําสถาบัน 
  วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี) 

กลุ่มงานทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน ์

(นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานนัท์) 

 

ผู้อํานวยการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ) 

 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    

๘ 
 

คณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล 
           ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

     ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล                             ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          รักษาการคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 

                   กรรมการ                 กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์           รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ        ผู้เช่ียวชาญประจําสถาบันวิจัยศิลปะฯ 
                  กรรมการ                      กรรมการ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 

 
 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย  วรรณอุดร    ดร.อัจฉรี  จันทมูล 
                    กรรมการ                                                                   กรรมการ 
 
 

 
 
 



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

           นายณรงค์ศักด์ิ  ราวะรินทร์               รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ 
               กรรมการ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์   นิลวรรณาภา 
             รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน 
                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๑ 
 

 
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 
 



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๒ 
 

 
 

 

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

 
     
 
        

 
     
 

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

 
 

           
 
 
 
               

       
           
 

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

 
 
 
 
 
 

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  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

         

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

 
 
 
 
 
 
     

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

 
 
 
 
 

                             
 
 
    

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

 
 

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   
                                 



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

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

           
 
 
 

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

 
 

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

บุคลากรกลุม่งานบริหารท่ัวไป 
 

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

  ชื่อ – สกุล         :    นางสาวศิริประภา  บุญอ่อน 
  ตําแหน่ง         :    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

   วุฒิการศึกษา     :  กศ.ม (การบริหารการศึกษา)  
                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

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



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๕ 
 

 
 
 

 
     

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

     
    
 

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

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

  
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 

 

 



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
         
 

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

 
 

บุคลากรกลุม่งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ 

บุคลากรกลุม่งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
 

  
      ชื่อ – สกุล      :   นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม 

       ตําแหน่ง      :   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
                                หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ 
      วุฒิการศึกษา    :   ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  
          

 

  
       ชื่อ – สกุล  : นายกีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์ 
       ตําแหน่ง   :   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
                              หัวหน้ากลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

        วุฒิการศึกษา    :   ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)  
                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  
      ชื่อ – สกุล      :   นางสาวจงรักษ์  คชสังข์ 

       ตําแหน่ง      :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      วุฒิการศึกษา    :   บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๗ 
 

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

 
     
 
 

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

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

  
  ชื่อ – สกุล       :   นายกระสิน อนุอัน 

   ตําแหน่ง       :   พนักงานขับรถยนต์ 
  วุฒิการศึกษา   :   ปวส. (ก่อสร้าง)  
                         วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม 

 

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

  
   ชื่อ – สกุล         :    นายณรงค์ศักด์ิ  ราวะรินทร์ 
  ตําแหน่ง       :    นักวิจัยปฏิบัติการ 
                             หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ 

   วุฒิการศึกษา      :    ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)  
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  ชื่อ – สกุล      :  รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
  ตําแหน่ง     :  ผู้เช่ียวชาญฯ 

   วุฒิการศึกษา     :  กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)  
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        วุฒิการศึกษา    :  วท.บ.  (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
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             ชื่อ – สกุล       :   นายพชัรนิทร์   ประทุมชาติ 
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 ตําแหน่ง        :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
                       หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
วุฒิการศึกษา  :  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                             

 
             ชื่อ - สกุล       :   นายนัฐพงษ์  ภูภักดี 
          ตําแหน่ง          :   นักวิชาการศึกษา 
        วุฒิการศึกษา    :  ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตําแหน่ง     :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 วุฒิการศึกษา    :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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    ตําแหน่ง       :   นักเอกสารสนเทศชํานาญการพิเศษ 
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
  ประจําปีประจําปีงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๖๒๕๖๒๒  

 

๑. ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
    ๑.๑ โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้า/ผูร้่วมโครงการฯ งบประมาณ 
(บาท) 

เงินทนุสนบัสนุนภายในหนว่ยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. โครงการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

“ธุงผะเหวดอีสาน” 
รศ.วีณา วีสเพ็ญ  

และคณะ 
๑๔๐,๐๐๐  

๒. โครงการการวิเคราะห์และจัดทําอนุกรมศัพท์ใน 
อุรังคธาตุ จ.ศ.1167  

นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร ์
 

๒๐,๐๐๐ 

๓. โครงการปฏิบัติการสํารวจและจัดทําบัญชี
สถานภาพเอกสารใบลาน 

นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร ์
และคณะ 

๕๐,๐๐๐ 

๔. โครงการปริวรรตจัดพิมพ์ผลงานวิชาการการ
อนุรักษ์เอกสารโบราณ 

นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ 
และคณะ 

๕๐,๐๐๐ 

๕. โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมด้วยสมุนไพร 
The innovative fabric with aromatic herbs. 

นางนิ่มนวล  จนัทรุญ ๒๐,๐๐๐ 

 
 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้า/ผูร้่วมโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เงินทนุสนบัสนุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. โครงการลําเพลินบ้านแพง : การปรับตัวใน 

ยุคโลกาภิวัตน์   
ผศ.ดร.ราชันย์   
นิลวรรณาภา 

๒๑๖,๐๐๐ 
งบประมาณจาก 

สกว. 
๒. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

ณ มหาวิทยาลยัภูมนิท์พนมเปญ 
ผศ.ดร บัญญัติ  สาล ี ๑,๕๓๘,๔๙๔ 

งบประมาณจากกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
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๒๓ 
 

     ๑.๒ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
เจ้าของบทความ 

ผลงานรางท่ีได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

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

งานมหกรรมแสดง
ผลงานระดับชาติด้าน
การพัฒนางานประจํา 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

๗ ธันวาคม 
 ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

 

 

      ๑.๓ บทความ/งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ท่ีตพีิมพ์เผยแพร่ท้ังในและตา่งประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขยีน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพมิพ์ ว/ด/ป ฉบับทีล่ง
บทความ 

๑. รศ.ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ  PuYer-YaYer: Myths and 
Rituals of Ancestor Spirits 
with Buddhism in Luang 
Prabang, Lao PDR. 

The Journal of Lao 
Studies 
 

Volume ๖,Issue 
๑ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒. รศ.ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้หญิงในเรื่องเล่าตํานานพ้ืนเมือง
เวียดนามกับการประกอบสร้าง
สังคมมาตาธิปไตย 

วารสารพ้ืนที่โขง ชี มูล  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม - 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓. รศ.ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ วรรณคดีสินไซ: บทบาทหน้าที่
กับการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ลาว 

วารสารพ้ืนที่โขง ชี มูล  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๔. รศ.ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ จากงูกลายเป็นคน จากคน
กลายเป็นงู: ความลักลั่นของ
ความเป็นมนุษย์และความเป็น
สัตว์ในนวนิยายเร่ือง “นาคี” 

วารสารมนุษยศาสตร์
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขยีน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพมิพ์ ว/ด/ป ฉบับที่
ลงบทความ 

๕. ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี Sandonta: Convention on 
Join Center of Ethnic Groups 
A Case Study Bankrathiam, 
Tambon Krathiam, Sankha 
District, Surin Province. 

The ๑๔ International 
Conference on Asia 
Pacific Cultural Values. 
Angkor Century Hotel, 
Siem Reab, Cambodia. 

๑๙-๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๑ 

๖. ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี Neak Ta: Localization the 
Characters from Rāmāyaṇa 
Literature to the Khmer 
Belief System 

การประชุมวิชาการ
นานาชาติ “ศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เน้นมหากาพย์รามายณะ” 
จัดโดยศูนย์สันสกฤตศึกษา 
คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๒-๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

๗. ผศ.ดร.ราชันย์  
นิลวรรณาภา 

สมุดข่อยตําราพรหมชาติวัด
มหาชัย : ลักษณะ เน้ือหา
และสญัญะ 

การประชุมวิชาการ
นานาชาติ “ศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เน้นมหากาพย์รามายณะ” 
จัดโดยศูนย์สันสกฤตศึกษา 
คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๒-๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

๘. ผศ.ดร.ราชันย์  
นิลวรรณาภา 

นายณรงค์ศักด์ิ ราวะริ
นทร์ และคณะ 

การเปรียบเทียบโลกทัศน์ใน
วรรณกรรมคําสอน: สอนหญงิใน
วรรณกรรมอีสานกับคําสอน
สุภาษิตเก่ียวกับผู้หญิงของญีปุ่่น 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” ครั้ง
ที่ ๒ 

 

๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๙. อ.สถิตย์ เจ็กมา 
นายกีรติวจน์ ภัทรธุ
วานันท์ 
นายบุญชู ศรีเวียงยา 

ฮูปแต้ม: ศึกษาวิเคาะห์รูปแบบ
บนผนังสิมอีสาน 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” ครั้ง
ที่ ๒ 

 

๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 



รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                       
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕ 
 

 
 
 

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขยีน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพมิพ์ ว/ด/ป ฉบับทีล่ง
บทความ 

๑๐. ดร.อัจฉรี จันทมูล การศึกษาเทศกาลและงาน
ประเพณี เพ่ือเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญ The Study 
Festivals and Traditions To 
Linking Cultural Heritage 
Sources in Amnat Charoen 
Province 

งานมหกรรมแสดงผลงาน
ระดับชาติด้านการพัฒนา
งานประจํา งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษาคร้ังที่ ๓  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

๖-๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๑๑. ดร.อัจฉรี จันทมูล หุ่นฟางยักษ์: แนวคิดภูมิปัญญา
เชิงสร้างสรรค์ในงานเทศกาล 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย 
ครั้งที่ ๕ “ศิลปะสร้างโลก” 

๑๒-๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๒. ดร.อัจฉรี จันทมูล เทศกาลหุ่นฟางยักษ์: แนวคิด
ทางการจัดการเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” ครั้ง
ที่ ๒ 

๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๑๓. นางนิ่มนวล จันทรุญ วิสาหกิจชุมชนกับกลุ่มทอผ้า ใน
โครงการชุมชนต้นแบบบ้านโนน
แสบง 

งานมหกรรมแสดงผลงาน
ระดับชาติด้านการพัฒนา
งานประจํา งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษาคร้ังที่ ๓  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

๖-๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๑๔. นางนิ่มนวล จันทรุญ ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาผ้าทอ
มือบ้านโนนแสบง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย 
ครั้งที่ ๕ “ศิลปะสร้างโลก” 

๑๒-๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๕. นางนิ่มนวล จันทรุญ การนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอม
ด้วยสมุนไพร 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” ครั้ง
ที่ ๒ 

๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 
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๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขยีน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพมิพ์ ว/ด/ป ฉบับทีล่ง
บทความ 

๑๖. นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ วรรณกรรมบาลี-สู่ขวัญ : คติผี 
พิธีพราหมณ์ นิยามพุทธ 

การประชุมวิชาการ
นานาชาติ “ศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เน้นมหากาพย์รามายณะ” 
จัดโดยศูนย์สันสกฤตศึกษา 
คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗. นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ กางของ: ดอกไม้มงคลในบรบิท
สังคมวัฒนธรรมอีสาน 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติศรีโคตรบูรณ์
ศึกษา ครั้งที่ ๑ “แลสายนฎ้า
โขงกับงานวัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น” ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนที่
การศึกษามรุกขนคร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๘. นางทัศนีย์ บัวระภา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง 
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” ครั้ง
ที่ ๒ 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๙. รศ.วีณา วีสเพ็ญ 
นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ 
และคณะ 

คัชชนาม วรรณกรรมสองฝั่งโขง เอกสารวิชาการลําดับที่ 
๒๔ พิมพ์ที่อภิชาตการพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่ ๑  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐. นายภูวดล อยู่ปาน 
นายณรงค์ศักด์ิ ราวะรินทร์ 
และคณะ 

ลํานกกระเต็นด่อน เอกสารวิชาการลําดับที่ 
๒๕ พิมพ์ที่อภิชาตการพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่ ๑  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๗ 
 

 
 
     ๑.๔ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
 

ชื่อ –สกุล ผลงาน สถานที/่หน่วยงาน ทีน่ําไปใช้
ประโยชน ์

ผศ.ดร.ราชันย์  
นิลวรรณาภา 

โครงการลําเพลินบ้านแพง : การปรับตัวในยุคโลกา 
ภิวัตน์ 

กลุ่มลําเพลินบ้านแพง 

นางนิ่มนวล  จนัทรุญ 
ดร.อัจฉรี   จันทมูล 

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมด้วยสมุนไพร 
The innovative fabric with aromatic herbs. 

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง 

รศ.วีณา วีสเพ็ญ  
และคณะ 

โครงการผลิตสือ่ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  
“ธุงผะเหวดอีสาน” 

กลุ่มทอธุงจังหวัดอุบลราชธานี 

 
๒. ด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ๒.๑ โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานท่ี
จัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พ
นมเปญ 

๑,๕๓๘,๔๙๔ ๑๕ สิงหาคม –  
๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
/สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

ผศ.ดร.บัญญัติ สาล ี
 

๒. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ 

๑๕๐,๐๐๐ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
/สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

ผศ.ดร.บัญญัติ สาล ี
 

๓. โครงการปริวรรตจัดพิมพ์ผลงาน
วิชาการการอนุรักษ์เอกสารโบราณ 

๕๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒/สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน 

นายภูวดล อยู่ปาน 

๔. โครงการโรงเรียนต้นแบบการ 
บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้ 
และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
จังหวัดมหาสารคาม 

๓,๕๐๐ มิถุนายน-กรกฎาคม 
๒๕๖๒/ 

๑. โรงเรียนวังยาว
ศึกษาวิทย์ 
๒. โรงเรียนมิตรภาพ 
๓. โรงเรียนเขวาใหญ่
พิทยาสรรค ์

นายสถิตย์  เจก็มา 
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๒๘ 
 

 
       ๒.๒ โครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานท่ี
จัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการคลินิกโหราศาสตร์ - ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒/

สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๒. พัฒนาชุดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือ
หรือบทความ 

- ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒/

สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๓. พัฒนาสื่อวีดีทัศน์ หรือ 
ฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

- ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒/

สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๔. โครงการแต่งแก้เสียเคราะห์ 
สะเดาะโศกต้อนรับโชคปี
ศักราชใหม ่

๒๐,๐๐๐  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
/สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๕. โครงการเชิดชูเกียรติศิลปิน
พ้ืนบ้านอีสานและผู้มผีลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรม
ประจําปี ๒๕๖๒ 

๓๑๕,๐๐๐ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
/สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

นายสถิต  เจ๊กมา 

๖. โครงการปฏิบัติการสํารวจ
และจัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน 

๕๐,๐๐๐ มกราคม-พฤษภาคม 
๒๕๖๒ /พ้ืนทีจ่ังหวัด
มหาสารคาม จังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัด
ยโสธร 

นายณรงค์ศักด์ิ 
ราวะรินทร์ 

๗. โครงการปริวรรตจัดพิมพ์
ผลงานวิชาการจากเอกสาร
โบราณ (คัชชนาม 
วรรณกรรมสองฝั่งโขง งาน
วิชาการลําดับที่ ๒๔  

๕๐,๐๐๐ ตุลาคม-กันยายน 
๒๕๖๒ 

รศ.วีณา วีสเพ็ญ 
นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ และคณะ 
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๒๙ 
 

 
 
 

 
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 - - ๑ - ๑ ๑ - - ๑ 
 ๓. ข้าราชการ - ๔ ๕ ๑ ๑๐ ๑๐ - - ๑๐ 
 ๔. พนักงานมหาวิทยาลัย - ๓ ๓ - ๖ ๖ - - ๖ 
 ๕. ลูกจ้างประจํา ๒ - - - ๒ ๒ - - ๒ 
 ๖. ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ ๖ -  

- 
๗ ๗ - - ๗ 

รวมทั้งสิน้ ๓ ๑๓ ๑๑ ๔ ๓๑ ๓๑ - - ๓๑ 
     ๓.๒ การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากร 

 

ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาท่ีเรียน สถาบนั จํานวนทุน 
- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานท่ี
จัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๘. โครงการปริวรรตจัดพิมพ์ผลงาน
วิชาการจากเอกสารโบราณ      
(ลํานกเต็นด่อน งานวิชาการ
ลําดับที่ ๒๙) 

๕๐,๐๐๐ ตุลาคม-กันยายน 
๒๕๖๒ 

นายภูวดล อยู่ปาน 
นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ และคณะ 

๙. พัฒนาข้อมูลนามานุกรม
วรรณกรรมอีสาน 

- ตุลาคม-กันยายน 
๒๕๖๒ 

นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ 

๑๐. เผยแพร่งานปริวรรตผ่านเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน 

- ตุลาคม-กันยายน 
๒๕๖๒ 

นายณรงค์ศักด์ิ  
ราวะรินทร์ 
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๓๐ 
 

 
 
 

    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 
 

ประชุม รับ ฟั งถ่ ายทอด
น โย บ าย สู่ ก า รป ฏิ บั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

- 

ประชุมแผนการ
ดําเนินงานของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๗ มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมและเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
ผลงานวิจัย ณ สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดเลย 

๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิชาการนานาชาติ
เร่ือง The Asian 
Conference on Arts 
and Humanities (ACAH 
๒๐๑๙) ที่เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 

๒๙-๓๑ 
มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมประชุมเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คัดเลือกเพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทย ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้
ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้
มีคุณูปการ ต่อการใช้
ภาษาไทย ประจําปี 
๒๕๖๒ ณ กระทรวง
วัฒนธรรม 
 
 

๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๓๑ 
 

 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงาน วิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรโครงการสัมมนา
การเรียนรู้ภาษา วรรณคดี 
และคติชนวิทยาไทย ณ 
สถาบันภาษาต่างประเทศ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภู มิ น ท์ 
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

๒๕-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

๒. ผศ.ดร.ราชันย์  
นิลวรรณาภา 
 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหารและแผน 

วิพากษ์บทความในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎ
มหาสารคาม 

๒๖-๒๗ 
ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

- 

วิทยากรบรรยายในงาน
ประชุมวิชาการเรื่อง “การ
ศึกษาวิจัย การตรวจชําระ 
และการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานในประเทศไทย” 
ณ ห้องประชุมบุญศิริ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๖ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- 

ศึกษาดูงานด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
– สุพรรณบุรี-ราชบุรี-
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

 

ประชุมระดมสมองเพ่ือ
ทบทวนยุทธศาสตร์
กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ณ 
กรมการแพทย์แผนไทย 

๗-๘ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 
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๓๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   วิทยากรบรรยายเรื่อง 
“ความสําคัญของภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบา้นและการ
นําตํารับ/ตํารายาการแพทย์
แผนไทยมาใช้ประโยชน์และ
ฝึกปฏิบัติการการถอดองค์
ความรู้และข้อมลูภูมิปัญญา
การแพทย ์
พื้นบ้าน ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด
มหาสารคาม 

๑๒ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

นําเสนอบทความและ
ร่วมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ เร่ือง “ศาสนา
พุทธและ 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เน้นมหากาพย์รามายณะฯ 
ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๑-๓ 
มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรและรว่มประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเก็บ
ข้อมูลภาษาถิ่นภาคอีสาน 
โดยสํานักราชบัณฑิตยสภา 

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงาน วิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๓๓ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   วิทยากรการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง
วรรณกรรมอาเซียน 
“ศรีธนญชัย : พระเอก
เจ้าปัญญา” ณ 
หอสมุดแห่งชาติ 

๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรบรรยาย
โครงการ “อบรมเชิง
ปฏิบัติการแลสิม  
เบิงฮูปแต้ม ศิลปกรรม
โบราณเมือง
มหาสารคาม” ณ  
วัดโพธาราม อ.ดงบัง   
จ.มหาสารคาม 

๑๔ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรบรรยายใน
หัวข้อ “การจับ
ประเด็น การสรุปความ
และเรียบเรียงประโยค
ในการเขียนรายงาน
การประชุมให้ถูกต้อง” 
ณ อาคารบรมราช
กุมารี 

๑๖ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

๓. ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี 
 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

นําเสนอบทความและ
ร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติ 
เร่ือง “ศาสนาพุทธและ 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เน้นมหากาพย์
รามายณะฯ ณ ศูนย์
สันสกฤตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๑-๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงาน วิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมการประเมิน
ผลการวิจัยทางด้าน
ภาษาไทย ชุดโครงการ 
“การรับรู้ภาษาไทยใน
สังคมไทยและโลก” 
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๒๒ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรบรรยายการ
สัมมนาการเรยีนรู้ภาษา 
วรรณคดี และคติชนวิทยา
ไทย เร่ือง“ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหา
การเรียนภาษาไทยสําหรับ
นิสิตกัมพูชา”ณ สถาบัน
ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยภูมินท์ 
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

๒๕-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

๔. อ.สถิตย์  เจ็กมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายส่งเสริมศิลปะ 
วัฒ นธรรมและภูมิ
ทัศน์  

สัมมนาคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําสถาบัน 
คณะกรรมการกํากับความ
เสี่ ย ง ร่ ว ม กั บ ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย ประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑ ณ 
จังหวัดน่าน 

๕-๗ 
ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

- 

วิทยากรบรรยายพิเศษ
เร่ือง “ศิลปะ วัฒนธรรม
อีสาน : ตัวตน อัตลักษณ์ 
การเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัว” 

๑๖ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

- 
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๓๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   เข้าร่วมเสวนาโครงการ
ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว 
นวัตวิถี บ้านดงน้อย ตําบล
พระธาตุอําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

๑๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
– สุพรรณบุร-ีราชบุรี-
เพชรบุรี– ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

อาจารย์พิเศษสอนให้กับ
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
จํานวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
-การจัดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม 

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๑ 

- 

วิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง 
“การนําองค์ความรู้
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาเพื่อเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ” จัดโดย นิสิต
รายวิชาโครงการทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ 

๓๐ 
เมษายน 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๓๖ 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   โครงการต้นแบบการบูร
ณาการหลักสูตรความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลป วัฒนธรรมสํ าหรับ
นักเรียนโรงเรียน  สังกัด
สํ า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  
อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูร
ณาการหลักสูตรความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลป วัฒนธรรมสํ าหรับ
นักเรียนโรงเรียน  สังกัด
สํ า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดํา 
จ.มหาสารคาม 

๒-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูร
ณาการหลักสูตรความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลป วัฒนธรรมสํ าหรับ
นักเรียนโรงเรียน  สังกัด
สํ า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนเขวาใหญ่  
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๓๗ 
 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

๕. นางสาวศิริประภา  
บุญอ่อน 

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

ประชุมวิเคราะห์ภาระงาน
ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ณ ห้อง
ประชุม ๑ อาคารบรม 
ราชกุมารี 

๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมคําช้ีแจง
กรอบคํารับรองและ
รายละเอียดตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
B ๔๑๒ สํานัก
คอมพิวเตอร์ 

๒๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

- 

เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
หัวหน้าสํานักงาน ณ 
สํานักวิทยบริการ 

๒๗ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ:การ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
รายได้ ประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร
บรมราชกุมารี 

๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“แนวทางประเมินค่างาน
เพ่ือกําหนดระดับตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น (ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ 
เช่ียวชาญ) ณ คณะ
เทคโนโลยี 

๗ 
พฤษภาคม 
และ ๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๓๘ 
 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   เข้าร่วมรับฟังนโยบายและ
แนวทางการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๔ ปีข้างหน้า โดย  
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 
อธิการบดี 

๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“แนวทางประเมินค่างาน
เพ่ือกําหนดระดับตําแหน่ง 
ที่สูงขึ้น (ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ 
เช่ียวชาญ) ณ คณะการ
บัญชีและการจัดการ 

๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงานจัดการการ
ประชุมสีเขียว (Green 
Meeting) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปี 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ 
อาคารบรมราชกุมารี 

๑๙ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ศึกษาดูงานด้านการจัดทํา
เอกสารประชุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ณ ห้อง
ประชุม ๑ สํานักวิทย
บริการ 

๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจประเด็นปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ธุรการ 

๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 
 
 

๒๘ 
สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๓๙ 
 

 
 
 
 

 ๓.๓.๒ สายสนับสนุนวิชาการ 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. รศ. วีณา วีสเพ็ญ ผู้เช่ียวชาญ ร่วมประชุมวิพากษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ณ 
ห้องประชุม B ๕๐๖ ช้ัน ๕ 
อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- สุพรรณบุร-ีราชบุรี-
เพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรบรรยายให้
ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรมไทย
ระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

๒๐-๒๒ 
มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรบรรยายพิเศษ
เร่ือง “สถาบันอุดม ศึกษา
กับพันธกิจด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา กลุม่งาน
อนุรักษ์เอกสารโบราณ” 
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติศรีโคตรบูรณ์
ศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ 
คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนที่
การศึกษามรุกขนคร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑-๓ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบประมาณ 

   ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลธุงผะ
เหวด จังหวัดอุบล 
ราชธานี 

๖-๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น 
ภาคอีสาน ร่วมกับ
นักวิชาการท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน   ณ ห้อง
โกสัมพี โรงแรมตักสิลา 
จังหวัดมหาสารคาม 

๒๔-๒๖ 
พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 

 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากร งานสัมมนา
กระบวนการปรับเปลี่ยน
ดนตรีอีสาน ณ วิทยาลัยดุ
ริยางคศิลป์ มมส. 

๑๙ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

- 

๒. นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ศึกษาดูงานด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
– สุพรรณบุรี-ราชบุรี-
เพชรบุรี –ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

   ประชุมเชิงปฏิบัติการ:การ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
รายได้ ประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ ณ 
ห้องประชุม ๑ อาคารบรม
ราชกุมารี 

๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๑ 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ประชุมรับทราบนโยบาย
การดําเนินงานที่เก่ียวข้อง
กับระบบ MIS ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และร่วมพิจารณา
ทดสอบการใช้งานระบบ 
MIS ด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ณ ห้องประชุมสํานัก
คอมพิวเตอร์ 

๘ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมโครงการพัฒนา
สมรรถนะ ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ณ เดอะไทด์  
รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

๑๗-๒๐ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๖,๐๐๐ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงาน วิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมเพ่ือกํากับติดตาม
ภายหลังการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังและพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ 
สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๒ 
 

 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๓. นายไพศาล  
กมลพรวิจิตร 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

อบรมการรับเงินผ่าน
เคร่ือง EDC/QR Code 
เพ่ือใช้ในหน่วยงาน ณ 
ห้องประชุม ๑  ช้ัน ๔ 
อาคารบรมราชกุมารี 

๒๗ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

- 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
– สุพรรณบุร-ีราชบุรี-
เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
สายสนับสนุน เครือข่าย
การจัดการความรู้ของ
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
ต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดี  3P 
Service Model และนํา  
3P Service Model 
Plus+ ไปปฏิบัติภายใน
หน่วยงาน 

๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจประเด็นปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ธุรการ 

๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๓ 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การ
จับประเด็น การสรุปความ
และการเรียบเรียงประโยค
ในการเขียนรายงานการ
ประชุมให้ถูกต้อง” 
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร
บรมราชกุมารี 

๑๖ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

๔. นางเฉลิมศรี รักษา นักวิชาการพัสดุ อบรมการรับเงินผ่าน
เคร่ือง EDC/QR Code 
เพ่ือใช้ในหน่วยงาน ณ 
ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๔ 
อาคารบรมราชกุมารี 

๒๗ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

- 

   ประชุมโครงการพัฒนา
สมรรถนะ ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ณ เดอะไทด์ รี
สอร์ท จ.ชลบุร ี

๑๗-๒๐ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๖,๐๐๐ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงาน วิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

   ประชุมพิจารณาและ
ทดสอบการใช้งานระบบ 
MIS ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ ณ สํานัก
คอมพิวเตอร์ 

๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

   ประชุมเพ่ือกํากับติดตาม
ภายหลังการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังและพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๔ 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๕. นางปิยมาภรณ์       
บุศยบํารุง 

นักวิชาการพัสดุ ศึกษาดูงานด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- สุพรรณบุร-ีราชบุรี-
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมโครงการพัฒนา
สมรรถนะ ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ณ เดอะไทด์  
รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

๑๗-๒๐ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๖,๐๐๐ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมเพ่ือกํากับติดตาม
ภายหลังการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังและพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๕ 
 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๖. นางเพ็ญประภา  
ไชยสงคราม 

นักวิชาการศึกษา   ประชุมคําช้ีแจงกรอบคํา
รับรองและราย ละเอียด
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ณ 
ห้องประชุม B ๔๑๒  
สํานักคอมพิวเตอร์ 

๒๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

- 

ประชุมแผนการ
ดําเนินงานของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ณ ห้องประชุมกองวิจัยฯ 

๗ มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

ศึกษาดูงานด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- สุพรรณบุร-ีราชบุรี-
เพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
“การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมโครงการสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานและความ ก้าวหน้า
ในสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ณ 
ห้องประชุมแม่นํ้าของ 

๒๔ มิถนุายน 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ณ ห้อง
ประชุม ๑ อาคารบรมฯ 

๒๔ มิถนุายน 
๒๕๖๒ 
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๔๖ 
 

 
 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ดําเนินงานโครงการ
ต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
อ.โกสุมพิสัย 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ดําเนินงานโครงการ
ต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนมิตรภาพ อ.แก
ดํา  

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ดําเนินงานโครงการ
ต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนเขวาใหญ่ อ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๗ 
 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ประชุมกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๓๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมอบรมสมรรถนะ
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ณ ห้องประชุมคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

๖ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

๗. นางสาวจงรักษ์ คชสังข์ 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
 
 

ประชุมการจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒ ณ หอ้งประชุม ๑ 
อาคารบรมราชกุมารี 

๒๕ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
ของมหาวิทยาลัย 

๒๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ:การ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจําปี  
งบประมาณ ๒๕๖๓ ณ 
ห้องประชุม ๑ อาคารบรม
ราชกุมารี 

๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมกํากับติดตามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยและ
คณะ/หน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม๑ อาคาร
บรมราชกุมารี 

๒๙ เมษายน 
๒๕๖๒ 

- 
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๔๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมการประชุมช้ีแจง
และมอบนโยบายการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ 2563 ณ ห้อง
ฉายภาพยนตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
และหารือการ ดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด ๗.๑.๑ ระดับ
ความสําเร็จของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ณ 
ห้องประชุมกองอาคาร
สถานที ่

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมโครงการสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานและความ ก้าวหน้า
ในสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ณ 
ห้องประชุมแม่นํ้าของ 

๒๔ มิถนุายน 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมคณะกรรมการยก
ร่าง การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ ๑๒ 
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับ
ปรับปรุงกันยายน ๒๕๖๒/
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

๒๖ มิถนุายน 
๒๕๖๓ 

- 
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๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ดําเนินงานโครงการ
ต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  
อ.โกสุมพิสัย 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ดําเนินงานโครงการ
ต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดํา  

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

   ประชุมโครงการสัมมนา
สมรรถนะนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปี ๒๕๖๒ ณ  
โรงแรมบูล นครพนม 

๑๘-๒๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๓,๐๐๐ 
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๕๐ 
 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม 
โรงเรียนเขวาใหญ่ อ.กันทร
วิชัย  

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

๓๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๘. นางอัจฉรี  จัน
ทมูล 
 
 

นักวิจัย 
 
 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
ประชุมรับฟังผลการ
ดําเนินงานระยะที่ ๑ และร่วม
เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมระยะที่ ๒ การ
จัดงานศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ณ มรภ.ศรีสะเกษ 

๗-๘ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

- 

ประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยโครงการงาน
มหกรรมการแสดงผลงาน
ระดับชาติ ด้านการพัฒนางาน
ประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบัน อุดมศกึษา ครั้งที่ ๓ 
หัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนางาน 
สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ณ มรภ.
อุดรธานี 

๖-๗ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- 
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๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ประชุมจัดทําแผนงานบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะยาว ๕ ปี 
(๒๕๖๒-๒๕๖๖) ณ ห้อง
ประชุม ๑ อาคารบรมราช
กุมารี 

๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- 

ประชุมแผนการดําเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ ห้องประชุม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย 
(กองส่งเสริมการวิจัยฯ) 

๗ มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมเชิงบรรยายเรื่อง “เขียน
บทความวิจัยอย่างไรให้ได้
ตีพิมพ์” (ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรมไหม 

๒๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมการปลูกสลัดอินทรีย์
แบบประหยัดดินเชิงการค้า 
และการเตรียมตัวเพ่ือขอ
รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล ณ คณะ
เทคโนโลยี 

๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

จัดอบรมการทอผ้าด้วยกี่เอว
ให้กับอาจารย์และนิสิต 
สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๕๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์
ข้อเสนอโครงการแบบบูรณา
การของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน
จาก สวทช. ภายใต้หัวข้อ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
เกษตรกรและชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางนวัตกรรมไหม 

๑ เมษายน 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
พัฒนางาน วิจัยและเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน”  ณ ห้องประชุมศูนย์
ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม 

๒๘ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้นําหมู่บ้านและตัวแทน
ชาวบ้านที่เข้าร่วมในโครงการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ เขตอําเภอโกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม 

๒๐-๒๑ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมโครงการสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานและความ ก้าวหน้าใน
สายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง
ประชุมแม่นํ้าของ 

๒๔ มิถนุายน 
๒๕๖๒ 

- 
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๕๓ 
 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนวังยาว
ศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม  
โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดํา  

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ ๕ 
“ศิลปะสร้างโลก” ณ 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น 

๑๒ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

รับฟังการสัมมนาวิชาการ
ออนไลน์นานาชาติ ใน
โครงการการส่งเสริมขีด
ความสามารถด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมความ
หลากหลายของมหาวิทยาลัย
และเพ่ือสนับสนุนความเป็น
สากล ณ สํานักคอมพิวเตอร์ 

๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๕๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรยีน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย  

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วม
จัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕ 
ณ โรงแรมสยามธารา พาเลช 

๕-๖ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนักวิจัย ณ ห้อง 
ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรมไหม 

๑๒ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

๙. นางทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัย ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
สุพรรณบุร-ีราชบุรี-เพชรบุรี - 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๕๕ 
 

 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับฟังการสัมมนาวิชาการ
ออนไลน์นานาชาติ ในโครงการ
การส่งเสริมขีดความสามารถ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมความ
หลากหลายของมหาวิทยาลัย
และเพ่ือสนับสนุนความเป็น
สากล ณ สํานักคอมพิวเตอร์ 

๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วม
จัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕ ณ 
โรงแรมสยามธารา พาเลช 

๕-๖ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

 
 

- 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนักวิจัย ณ ห้องประชุม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
ไหม 

๑๒ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

๑๐. นางนิ่มนวล จันทรุญ 
 

เจ้าหน้าที่วิจัย 
 

ประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย
ในโครงการงานมหกรรมการ
แสดงผลงานระดับชาติ ด้านการ
พัฒนางานประจํา งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓ 
หัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่
นักปฏิบัติมืออาชีพ” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๖-๗ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 

ประชุมจัดทําแผนงานบริการ 
วิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะยาว ๕ ปี 
(๒๕๖๒-๒๕๖๖) รมราชกุมารี 

๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
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๕๖ 
 

 
 
 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ศึกษาดูงานด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - สุพรรณบุรี-
ราชบุรี-เพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมเชิงบรรยายเรื่อง“เขียน
บทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” 
(ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ณ ห้องประชุมศูนย์
ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม 

๒๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

ฝึกอบรมและฝกึปฏิบัติการ“เย็บ
เสื้อคลุมชนเผา่ด้วยมือ” ณ 
Paiweaver  ช้ัน ๑๑ ห้อง H 
อาคารเอเชีย กรุงเทพฯ 

๒๒-๒๓ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมการปลูกสลัดอินทรีย์แบบ
ประหยัดดินเชิงการค้า และการ
เตรียมตัวเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากล ณ คณะ
เทคโนโลยี 

๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

จัดอบรมการทอผ้าด้วยกี่เอวให้กับ
อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์ข้อเสนอ
โครงการแบบบูรณาการของผู้ที่
ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. 
ภายใต้หัวข้อ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาเกษตรกร
และชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ศูนย์
ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม 

๑ เมษายน 
๒๕๖๒ 

- 

ร่วมงานจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัยที่มีคุณภาพในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒” ณ ศูนย์  

๖-๑๑ 
เมษายน 
๒๕๖๒ 

- 
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๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็น
เตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

  

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การ
พัฒนางานวิจัยและเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน”  ณ ห้องประชุมศูนย์
ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม 

๒๘ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

อบรมโครงการสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานและความ ก้าวหน้าใน
สายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง
ประชุมแม่นํ้าของ 

๒๔ มิถนุายน 
๒๕๖๒ 

- 

ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรยีน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  
อ.โกสุมพิสัย 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 
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๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรยีน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียน
มิตรภาพ อ.แกดํา  

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย 
ครั้งที่ ๕ “ศิลปะสร้างโลก” ณ 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น 

๑๒ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

รับฟังการสัมมนาวิชาการ
ออนไลน์นานาชาติ ในโครงการ
การส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมความหลากหลายของ
มหาวิทยาลัยและเพ่ือสนับสนุน
ความเป็นสากล ณ สํานัก
คอมพิวเตอร์ 

๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรยีน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย  

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๕๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วม
จัดนิทรรศการในงานประชุม
วิ ช า ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคามวิจัย คร้ังที่ ๑๕ ณ 
โรงแรมสยามธารา พาเลช 

๕-๖ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนักวิจัย ณ ห้องประชุม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
ไหม 

๑๒ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 

๑๑. นายณรงค์ศักด์ิ          
ราวะรินทร์ 

นักวิจัย วิทยากรบรรยายเรื่อง
“ท่วงทํานองท้องถิ่นอีสานและ
งานฝีมือท้องถิ่น”  
ณ คณะศึกษาศาสตร์  

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา – 
สุพรรณบุร-ีราชบุรี-เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมโครงการสู่ขวัญข้าว ณ 
บ้านโนนรัง ตําบลสาวัตถี 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๔-๕ 
กุมภาพันธ์ 
๒๖๕๒ 

- 

ร่ ว ม เส วน า ใน งาน สั ป ด าห์
ห้องสมุด ณ สํานักวิทยบริการ 

๒ เมษายน 
๒๕๖๒ 

- 

ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลธุงผะเหวด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๖-๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
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๖๐ 
 

 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เป็นวิทยากรเร่ือง “การจัดทํา
ฐานข้อมูลใบลานจารึกภาคพ้ืน
ลุ่มนํ้าปาวสู่ระบบฐานข้อมูล
ดิจิตอล KSU Manuscript”ณ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 

๑๖-๑๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ร่วมงานประเพณีบวชควายและ
เก็บข้อมูล บันทึกภาพการทํา
พิธีกรรมของชุมชนบ้านเขือง  
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 

๒๔ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรบรรยายการสัมมนาการ
เรียนรู้ภาษา วรรณคดี และคติ
ชนวิทยาไทย เร่ือง“ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาการ
เรียนภาษาไทยสําหรับนิสิต
กัมพูชา” ณ สถาบันภาษา 
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัย 

๒๕-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

   โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนมิตรภาพ 
อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนา
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชุมชนกิจกรรม
ฝ าผ นั ง ด้ั ง เดิ ม  เ พ่ื อ รอ ง รับ
เส้ น ท า งก ารท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 
ณ โรงเรียนดงบังพัฒนานุสรณ์ 
ชุมชนดงบัง และชุมชนหนอง
พอก อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
 

๑๑,๑๒,๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 
 

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
วรรณกรรมพ้ืนบ้านในฮูปแต้ม
วัดโพธาราม และวัดป่าเรไรย์ 
ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการแลสิม  
เบิงฮูปแต้ม ศิลปกรรมโบราณ
เมืองมหาสารคาม”ณ  
วัดโพธาราม อ.ดงบัง  
จ.มหาสารคาม 

๑๔ กันยายน 
๒๕๖๒ 

- 
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๖๒ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑๒. นายกีรติวจน์  
ธนภัทธุวานันท์ 

นักวิชาการ
ศึกษา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัย 
ศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนวังยาว
ศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลั กสู ต รความ รู้ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคามโรงเรียนมิตรภาพ 
อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๑๓. นางสาวสุพิน  
ไตรแก้วเจริญ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
สุพรรณบุร-ีราชบุรี-เพชรบุรี - 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัย 
ศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๖๓ 
 

 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๑๔. นายบุญชู ศรีเวียงยา นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” ณ หอ้ง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนวังยาว
ศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย  
จ.มหาสารคาม 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนมิตรภาพ 
อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๖๔ 
 

 
 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑๕. นายภานุ  พรมเทศ นักเอก
สารสนเทศ 
 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัย 
ศิลปะฯ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๑๖. นายชูเกียรติ  ภูบุญอบ นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๑๗. นายชวนากร จันนาเวช เจ้าหน้าที่ภาษา
โบราณ 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-
ราชบุรี-เพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรค่ายวรรณศิลป์สญัจร  
ณ มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ 

๑-๓ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

 

วิทยากรบรรยายเรื่อง “การ
เขียนกวี นิพนธ์” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

 

ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลธุงผะเหวด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๖-๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
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๖๕ 
 

 
 
 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   วิทยากรเรื่อง “การจัดทํา
ฐานข้อมูลใบลานและจารึก
ภาคพ้ืนลุ่มนํ้าปาวสู่ระบบ
ฐานข้อมูลดิจิตอล KSU 
Manuscript”ณ มหาวิทยาลยั
กาฬสินธ์ุ 

๑๖-๑๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๑๘. นายนิพล สายศรี นักวิชาการ
ศึกษา 

วิทยากรบรรยายเรื่อง
“ท่วงทํานองท้องถิ่นอีสานและ
งานฝีมือท้องถิ่น” ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์  

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-
ราชบุรี-เพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรม“ฟ้ืนฟูสืบสาน
บุญประเพณีการทําขวัญข้าว” 
ประจําปี ๒๕๖๒ ณ บ้าน โนนรัง 
ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

๔-๕ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม
สู่ชนชนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและนมสัการ
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

๑๑-๑๒ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 
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๖๖ 
 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลธุงผะเหวด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๖-๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรเรื่อง “การจัดทํา
ฐานข้อมูลใบลานและจารึก
ภาคพ้ืนลุ่มนํ้าปาวสู่ระบบ
ฐานข้อมูลดิจิตอล KSU 
Manuscript” ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ 

๑๖-๑๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” ณ หอ้ง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

   โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลั กสู ต รความ รู้ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนวังยาว
ศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลั กสู ต รความ รู้ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนมิตรภาพ 
อ.แกดํา  

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๒๒ 

- 
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๖๗ 
 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนเขวาใหญ่ 
อ.กันทรวิชัย  

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๑๙. นายภูวดล อยู่ปาน นักวิชาการ
ศึกษา 
 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
สุพรรณบุร-ีราชบุรี-เพชรบุรี - 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรบรรยายเรื่อง 
“ท่วงทํานองท้องถิ่นอีสานและ
งานฝีมือท้องถิ่น”  
ณ คณะศึกษาศาสตร์  

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรม“ฟ้ืนฟูสืบสาน
บุญประเพณีการทําขวัญข้าว” 
ประจําปี ๒๕๖๒ ณ บ้าน โนนรัง 
ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

๔-๕ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม
สู่ชนชนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมและนมัสการพระธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ประจาํปี 
๒๕๖๒ 

๑๑-๑๒ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

- 
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๖๘ 
 

 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลธุงผะเหวด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๖-๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรเรื่อง “การจัดทํา
ฐานข้อมูลใบลานและจารึก
ภาคพ้ืนลุ่มนํ้าปาวสู่ระบบ
ฐานข้อมูลดิจิตอล KSU 
Manuscript” 
ณ มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ 

๑๖-๑๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” ณ หอ้ง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนวังยาว
ศึกษาวิทย์  อ.โกสุมพิสัย  
จ.มหาสารคาม 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- 

ดําเนินงานโครงการต้นแบบ
การบูรณาการหลักสูตรความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรยีน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๖ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดํา  
จ.มหาสารคาม 

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๖๙ 
 

 
 
 

 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   โครงการต้นแบบการบูรณาการ
หลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนเขวาใหญ่ 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

- 

วิทยากรโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต: เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิตเอก
ภาษาไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๒๐. นายวัชระ พิมพ์จันทร์ นักวิชาการ
ศึกษา 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
สุพรรณบุร-ีราชบุรี-เพชรบุรี - 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลธุงผะเหวด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๖-๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

   วิทยากรเรื่อง “การจดัทํา
ฐานข้อมูลใบลานและจารึก
ภาคพื้นลุ่มน้ําปาวสู่ระบบ
ฐานข้อมูลดิจติอล KSU 
Manuscript” ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์

๑๖-๑๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 
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๗๐ 
 

 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์” ณ หอ้ง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๒๑. นายนครินทร์ ทาโยธี นักวิชาการ
ศึกษา 
 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๒๒. นายศรัณย์พงษ์  
ชรารัตน์ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
สุพรรณบุร-ีราชบุรี-เพชรบุรี - 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัย 
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

ศึกษาดูงานด้านการจัดทํา
เอกสารประชุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ณ ห้องประชุม 
๑ สํานักวิทยบริการ 

๒๘ มิถนุายน 
๒๕๖๒ 
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๗๑ 
 

 
 
๓.๔ ร่วมเป็นวิทยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

   เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๒๓. นายพัชรินทร์  
ประทุมชาติ 

นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่าง ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา – 
สุพรรณบุร-ีราชบุรี-เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

- 

ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลธุงผะเหวด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๖-๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 
และวัฒนธรรมอีสาน 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
2562 

- 

๒๔. นายกระสิน อนุอัน พนักงานขับ
รถยนต์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยและบริการวิชาการไปสู่
การนําไปใช้ประโยชน์”ณ ห้อง
ประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

- 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

- 

๒๕. นายสมาน วิศรีสิทธ์ิ พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ จัดโดย 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 
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๗๒ 
 

 
 
 
 

วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อเรื่อง สถานที ่ วิทยากร/
ผู้เขา้ร่วม 

หน่วยงานท่ีจัด 

๒๑ 
มีนาคม 
๒๕๖๒ 

การจัดการเรียนการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

รศ.วีณา วีสเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

๒ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

สถาบันอุดมศึกษากับพันธกิจด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา กลุม่งานอนุรักษ์
เอกสารโบราณ 

ห้องประชุมพนมศิลป์ 
คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนที่
การศึกษามรุกขนคร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

รศ.วีณา วีสเพ็ญ คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนที่
การศึกษามรุกขนคร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑๖-๑๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

การจัดทําฐานข้อมูลใบลานและ
จารึกภาคพ้ืนลุ่มนํ้าปาวสู่ระบบ
ฐานข้อมูลดิจิตอลKSU 
Manuscript  

วัดอุมังคละนาเรียง  
อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธ์ุ 

นายณรงค์ศักด์ิ      
ราวะรินทร์ 
และคณะ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

๒๗-๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูร
ณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาความ รู้และ
ทักษะทางด้านศิลป วัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํ า นั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เข ต  2 6  จั งห วั ด
มหาสารคาม 

โรงเรียนวังยาวศึกษา
วิทย์ อ.โกสุมพิสัย      
จ.มหาสารคาม 

อ.สถิตย์ เจ็กมา, 
ดร.อัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล 
จันทรุญ  
นายณรงค์ศักด์ิ      
ราวะรินทร์ 
และคณะ 

สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๓-๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูร
ณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาความ รู้และ
ทักษะทางด้านศิลป วัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํ า นั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เข ต  2 6  จั งห วั ด
มหาสารคาม 

โรงเรียนมิตรภาพ  
อ.แกดํา  
จ.มหาสารคาม 

อ.สถิตย์ เจ็กมา, 
ดร.อัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล 
จันทรุญ  
นายณรงค์ศักด์ิ      
ราวะรินทร์ 
และคณะ 

สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 
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๗๓ 
 

 
 
 

วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อเรื่อง สถานที ่ วิทยากร/
ผู้เขา้ร่วม 

หน่วยงานท่ีจัด 

๑๑,๑๒,๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนามัคคุเทศท้องถิ่น
ชุมชนกิจกรรมฝาผนังด้ังเดิม เพ่ือ
รองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม  

โรงเรียนดงบังพัฒนา
นุสรณ์ ชุมชนดงบัง 
และชุมชนหนองพอก 
อ.นาดูน  
จ.มหาสารคาม 

นายณรงค์ศักด์ิ      
ราวะรินทร์ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูร
ณาการหลักสตูรความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๖ จังหวัด
มหาสารคาม 

โรงเรียนเขวาใหญ่
พิทยาสรรค์  
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

อ.สถิตย์ เจ็กมา, 
ดร.อัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล 
จันทรุญ  
นายณรงค์ศักด์ิ      
ราวะรินทร์ 
และคณะ 

สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

๑๔ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลสิม 
เบิงฮูปแต้ม ศิลปกรรมโบราณเมือง
มหาสารคาม 

วัดโพธาราม อ.นาดูน 
จ.มหาสารคาม 

ผศ.ดร.ราชันย์ 
นิลวรรณาภา  
นายณรงค์ศักด์ิ      
ราวะรินทร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาสารคาม 
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๗๔ 
 

 
 
       ๓.๕ ด้านการเงินและงบประมาณ 
            งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินการปฏบิตัิราชการของสถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
          การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

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

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มผีลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน 
๒๐ ตัวช้ีวัด คะแนนสุทธิอยู่ในระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน 

 
           ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   ๑.  เน่ืองจากการดําเนินงานของสถาบันฯ ตามเกณฑ์ กพร. ได้ระดับ ๕ ทุกตัวช้ีวัด จึงควรมีการหาคู่
เทียบเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถาบันฯ ให้สู่สากล 
      ๒. ควรมีการเตรียมโครงการหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ที่ม ีให้พร้อมในการท่ีจะให้เป็นหลักสูตรระยะสั้น
และเก็บเป็นคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
             
 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณเงิน
รายได้ 
(บาท) 

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 
(บาท) 

รวมงบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

เงินเดือน - ๕,๕๘๘,๒๗๐ ๕,๕๘๘,๒๗๐ 
ค่าจ้างประจํา - ๕๗๑,๒๖๐ ๕๗๑,๒๖๐ 
ค่าจ้างช่ัวคราว ๙๒๓,๙๐๐ - ๙๒๓,๙๐๐ 
ค่าตอบแทน ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 
ค่าใช้สอย ๒๒๙,๐๐๐ - ๒๒๙,๐๐๐ 
ค่าวัสดุ ๑๖๐,๐๐๐ - ๑๖๐,๐๐๐ 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
ค่าครุภัณฑ์ ๕๑,๕๐๐ - ๕๑,๕๐๐ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
เงินอุดหนุน ๗๓๕,๐๐๐ - ๗๓๕,๐๐๐ 
งบรายจ่ายอ่ืน ๑๐๒,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๒๔๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิน้ 
 

๒,๒๔๑,๔๐๐ ๖,๒๙๙,๕๓๐ ๘,๕๔๐,๙๓๐ 
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            จุดแข็ง 

   เป็นหน่วยงานที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีทํางานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 
            จุดอ่อน 

   หน่วยงานยังไม่มีแผนการสร้างรายได้เพ่ือความท้าทายของหน่วยงาน 
 

ผลการดําเนนิงานการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
       สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน มีการดําเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ดังนี ้

  ๑. การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง 
    การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง โดยส่วนใหญม่ีเน้ือหาสาระและรูปแบบเป็นไปตามคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า 
๑ .๑ หน่วยงานมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคําสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
๑.๒ หน่วยงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบบทสรุปผู้บริหารตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๕.๑(๔)/ว ๑๐๗๒ ลงวันที่ 
๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑.๓ หน่วยงานดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัยและ
ของหน่วยงาน 

๑.๔ แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน (แบบ ERM ๑) 
๑.๔.๑ หน่วยงานรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานตามภารกิจ จํานวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๑.๔.๒ หน่วยงานกําหนดข้ันตอน/กิจกรรมหลัก สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานและนํา

ขั้นตอน/กิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงครบถ้วน  
๑.๕ แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง (แบบ ERM ๒) 

หน่วยงานมีการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง (แบบ ERM ๒) ทั้งสิ้น จํานวน ๑๒ ประเด็น ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงระดับปานกลาง จํานวน ๖ ประเด็น ความเสี่ยงระดับสูง จํานวน ๖ ประเด็น 

๑.๖ แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM ๓) 
หน่วยงานนําความเสี่ยงระดับสูง มาทําแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน ๖ ประเด็น เป็นไปตามคู่มือ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด                     
๑.๗ แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (แบบ ERM ๔) 

     ห น่ วยงาน นํ าแผนบริห ารความ เสี่ ย งงวด ก่อนมาจัดทํ าแบบ ติดตามและการ จัดการ 
 ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (แบบ ERM ๔) ในรอบปีปัจจุบันครบถ้วน  

๑.๘ รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM ๕) 
       ๑.๘.๑ หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นไปตาม 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
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                        ๑.๘.๒ หน่วยงานดําเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี  
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๖ ประเด็น พบว่าผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการผลการดําเนินการแล้วเสร็จตาม  
   ระยะเวลาที่กําหนด จํานวน ๖ ประเด็น เป็นไปตามคู่มือที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

 
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 โดยผู้บริหารและบุคลากรมีส่วน   

ร่วมในการจัดทําแผนฯ 
    ๒.๑.๓ ผู้บริหารกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ 
    ๒.๑.๔ หน่วยงานนําจรรยาบรรณที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย แจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบและ  
ถือปฏิบัติ 

  ๒.๑.๕ หน่วยงานมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 ๒.๑.๖ หน่วยงานจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร
และเป็นปัจจุบัน 

๒.๑ .๗ หน่วยงานมีการสรุปผลการประเมินและแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับการประเมิน โดยมีการประกาศผลการประเมินให้บุคลากรได้รับ
ทราบ รวมทั้งมีการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร เช่น การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น เป็นต้น 
 ๒.๑.๘ บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ได้รายงานการเข้าฝึกอบรม/สัมมนาให้ผู้บริหารได้  
รับทราบ และได้เผยแพร่การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 

          ๒.๑.๙ หน่วยงานมีการจัดทําและจัดส่งรายงานงบการเงินครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย   
มหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๓๘.๓ และตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๑(๖)/         
ว๒๖๘๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

     ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และแผน       

กลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 ๒.๒.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุ
ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 

๒.๒.๓ หน่วยงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม 
๒.๓.๑ หน่วยงานมีการมอบหมายงาน กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเป็น

ลายลักษณ์อักษร 
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     ๒.๓.๒ หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป, กลุ่มงานประกันคุณภาพและ 
      พัฒนาระบบราชการ, กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ, กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์, กลุ่มงานอนุรักษ์โบราณ,  
      และกลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

๒.๓.๓ หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน เช่น กลุ่มงานบริหารท่ัวไป, กลุ่มงานประกันคุณภาพและ 
พัฒนาระบบราชการ, กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ, กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์, กลุ่มงานอนุรักษ์ 
โบราณ, และกลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ เป็นต้น 

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒.๔.๑ หน่วยงานมีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการบริหารงานและนโยบายการพัฒนาของ  
       หน่วยงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงเป็นลายลักษณ์อักษร 
      ๒ .๔ .๒ หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่ เหมาะสมเพียงพอเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ 

        ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น ระบบฐานข้อมูลศิลปินพ้ืนบ้าน ระบบฐานข้อมูลลาย 
       ผ้าอีสานและระบบฐานข้อมูลศิลปวัตถุ เป็นต้น  
   ๒.๕ การติดตามประเมินผล 
    ๒.๕.๑ หน่วยงานมีการประเมินและติดตามการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานจากสํานัก 
       ตรวจสอบภายใน เป็นประจําทุกปี 

๒.๕.๒ หน่วยงานมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีข้อบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอ 
และต่อเน่ือง 
 ๒.๕.๓ ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในที่ประชุมประจําเดือน 

 

      ๓. การรายงานการควบคุมภายใน 
 ๓.๑ หน่วยงานประเมินแบบสอบถามองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ครบถ้วน ๕     
      ด้าน มีการสรุปผลและสอดคล้องกับการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) 
 ๓.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ครอบคลุมภารกิจหลักตามโครงสร้างของ 
      หน่วยงาน พบประเด็นความเสี่ยงและได้นํามาจัดทํารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
      (แบบ ปย. ๒) ครบถ้วน  
 ๓.๓ ผู้ทําการประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เป็นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องน้ัน ๆ  
      และลงลายมือช่ือครบถ้วน และผลการประเมินหน่วยงานได้นําความเสี่ยงในรายงานการประเมินผลและ 
      ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน (แบบติดตาม ปย. ๒) มาทําการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงครบถ้วน 
 

      สรุปผลการติดตามการประเมินฯ ครั้งก่อน 
  จากรายงานผลการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 

      พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของสํานักตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว  
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๗๘ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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๗๙ 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร" 
เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

และแผน ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒธนคุณาธร” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม           
เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัล 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทําคุณประโยชน์มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม            
การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์  

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

สถาบันวิจัยฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

           เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐ .๓๐ น . นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได้ถวายภัตตาหารเพลและบริวารต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีสวัสดิ์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง วัด ชุมชน และหน่วยงาน และเป็นการให้บุคลากรได้ร่วม     
สืบสาน ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และการแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชน  
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๘๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน  

    เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพ่ือทอดกฐิน ณ อาคารพละศึกษา โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรเพ่ือทอดกฐินให้มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จําพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณ         
วัดบูรพาราม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  วันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะแลวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ ๓๒ ปี 

 

เม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวาย
ภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ๙ รูป เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ในการน้ีได้มีการมอบ
เกียรติบัตรและรางวัลให้บุคลากรท่ีได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจําปี ๒๕๖๑ 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเป็นประธานในพิธี  
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๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ หารือแนวทางจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าพบผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๖ เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทําหลักสูตรระยะส้ันทางด้านศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้จากการอบรมหลักสูตรระยะส้ันสามารถมาไปพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้
หรืออาชีพได้ 

  

 
 
 
 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๒๕๖๑ 
เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ รศ.สุมัทนา กลางคาร ผศ.สุดารัตน์ ถนนแก้ว และนางสาวพัชรีภรณ์ บุญ
ทักษ์ คณะกรรมการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณา
ภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทั้งน้ี
คณะกรรมการฯ ลงตรวจเยี่ยมเพ่ือตรวจทานการจัดทํารายงานฯ ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๘๒ 
 

 
 
 

ต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมส 
เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ทัศน์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน : ตัวตน อัตลักษณ์ การเปล่ียนแปลงและการ
ปรับตัว แก่นิสิตขั้นปีที่ ๑ หลักสูตรการศีกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ร่วมให้ความรู้และนําชมนิทรรศการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้จัดแสดงไว้ในสถาบัน  

 
 
 
 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ และ อ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี รองประธาน

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานและการดําเนินงานปริวรรตเอกสารโบราณ กับสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน โดย ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันได้ให้การต้อนรับและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะทําให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

 
 
 

 
 

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทําดีเพื่อพ่อ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้เข้าร่วม โครงการ    Big Cleaning Day 
ทําดีเพ่ือพ่อ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 
๙ บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม 
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๘๓ 
 

 
 

ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก USM 
เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ได้นําคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES UNIVERSITI SAINS 
MALASIA (USM) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมี    
ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผน พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับและเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่คณะเยี่ยมชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมมีการนําผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่นักวิจัย
ได้ร่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาให้เลือกชมและเลือกซ้ือเป็นของที่ระลึก 

 
 
 

 
 
 

นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน 
           เม่ือวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางอัจฉรี จันทมูล และนางน่ิมนวล จันทรุญ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย ในโครงการงานมหกรรมการแสดงผลงาน
ระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจํา งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ ๓ หัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
การนําเสนอผลงานในครั้งน้ี นางอัจฉรี จันทมูล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการนําเสนอผลงานประเภท
กลุ่มงานวิจัย 
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๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการร่วนเป็นวิทยากรบรรยาย ถอดบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานศึกษา 
           เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๖๕๑ รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ถอดบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานศึกษา : เส้นทางจากอดีตสู่อนาคต 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า เน่ืองในวาระ ครบ ๙๙ ปี อาจารย์สิง
ฆะ วรรณสัย จัดโดย โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย(ENIST) สถาบันไทศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทา
รี ฮิลส์ เชียงใหม่ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นไทยและความสําคัญเชิงวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 

โครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศกต้อนรับโชคปีศักราชใหม่ 
เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เวลา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ 

“พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่” ณ บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธกันทรวิชัย 
อภิสมัยธรรมนายก โอกาสน้ีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร 
นิสิต และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี  
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๘๕ 
 

 
 

งานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน

สังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมจับฉลากแลกเปล่ียนของขวัญ และมอบของขวัญปีใหม่
ให้กับบุคลากร เป็นการสร้างขวัญกําลังใจ พบปะสังสรรค์ร่วมกันและส่งเสริมความสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๑ 

  เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ทําการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยมี 
นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมท้ังบรรยาย
เกี่ยวกับการทํางานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 
 
 
 
 
 

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากร 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบกระเช้าของขวัญ เน่ืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ 
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๘๖ 
 

 
 
 

                          
 

บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
           เม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม            
หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เน่ืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

 
 
 
 
 

 
 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๖๔ 
เม่ือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันวิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๖๔ (สัญจร)          
(THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART) จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์จําปาศรี 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
 
 
 
 

 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงาน “Techno Farm Fair” 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงาน “Techno Farm Fair” ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ในงานวัน
เกษตรและเทคโนโลยี คร้ังที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ “Techno Farm Fair” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๖๒ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับ โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ ผ้าพ้ืนเมือง รวมไปถึงวัฒนธรรม และการอยู่
อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับประสบการณ์โดยตรง ในการร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานที่ต่างๆ ที่มีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
ในอันที่จะเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการวิจัย และผลิตผลงานวิจัย 

 
 
 
 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเย่ียมชมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
เม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ต้อนรับและเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว – คอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน ๒๒ คน ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
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๘๘ 
 

 
 
สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ” งานวันพื้นท่ีชุ่มนํ้าโลก 
เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้า

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและให้บริการวิชาการ เร่ือง “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ” ในงานวันพ้ืนที่ชุ่มนํ้าโลก 
ประจําปี ๒๕๖๒ ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง (กุดแดง) อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี
เพ่ือมุ่งปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าตามคําขวัญของการจัดงานปีน้ีที่ว่า “พ้ืนที่ชุ่มนํ้า
และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 

 
 

ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ณ  ห้องประชุมช้ัน ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงแผนกลยุทธ์และ
จรรยาบรรณของบุคลากร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหน่วยงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมี รศ.ดร. 
ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นผู้ถ่ายถอดนโยบายฯ และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัยและสายสนับสนุนแก่บุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ นําเสนอหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม 
เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทํา
หลักสูตรระยะส้ันทางด้านศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมเขตท่ี ๒๖ เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีการนําเสนอหลักสูตรระยะส้ัน ๓ หลักสูตร 
ได้แก่ ๑. หลักสูตรการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ ๒. ศิลปะลายรดนํ้า ๓. หลักสูตรการอ่าน-เขียนอักษรโบราณอีสาน  

 
 

 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๘๙ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร นักวิจัย นําเสนอผลงานวิชาการ 
ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา, ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี และ นายณรงค์ศักดิ์ 

 ราวะรินทร์ ได้ร่วมนําเสนอบทความวิชาการและร่วมงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง “ศาสนาพุทธและศาสนา  
 พราหมณ์-ฮินดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นมหากาพย์รามายณะ” ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ดร. ราชันย์ นิลวรรณาภา นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง สมุดข่อยตาราพรหมชาติวัดมหาชัย 
 : ลักษณะ เน้ือหา และสัญญะ ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง Neak Ta: Localization the 
 Characters from Rāmāyaṇa Literature to the Khmer Belief System และนายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นําเสนอ  
 ผลงานวิชาการเร่ือง “วรรณกรรมบาสี-สู่ขวัญ : คติผี พิธีพราหมณ์ นิยามพุทธ” 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมหารือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับโรงเรียนมิตรภาพ 
เม่ือวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมประชุมหารือกับนายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อํานวยการ 
และผู้บริหารโรงเรียนมิตรภาพ ในการกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทาง
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดทําขึ้นจํานวน ๓ หลักสูตรได้แก่ การมัดย้อมสีธรรมชาติ ศิลปะลายรดนํ้า 
และการอ่าน-เขียนอักษรโบราณอีสาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๙๐ 
 

 
 

สถาบันฯร่วมงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

 พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมงานแห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด  ฟัง  
 เทศน์คาถาพัน ประจําปี ๒๕๖๒ ณ อาคารพลศึกษา ได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอนรอบอาคารพลศึกษา และถวายต้นกัณฑ์หลอน 
 (ต้นดอกเงิน) พร้อมฟังเทศน์แหล่ทํานองอีสาน ๓ ธรรมมาสน์ เร่ืองผะเหวดสันดร ปีน้ีสถาบัน ฯ ได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์  
 ในกัณฑ์สักกบรรพ์ ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสํานักคอมพิวเตอร์  

 
 
 

 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นท่ีสํารวจเอกสารโบราณ 
เม่ือวันท่ี ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน    

ได้ลงพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่สํารวจและจัดทําบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ในโครงการปฏิบัติการสํารวจและจัดทําบัญชีสถานภาพ
เอกสารใบลาน ณ วัดศรีธาตุ ตําบลสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบเอกสารใบลานและเอกสารโบราณ จํานวนกว่า ๒๐๗ 
มัด ซึ่งทางกลุ่มงานฯ ได้ทําความสะอาดเอกสารโบราณ ตู้คัมภีร์ใบลาน ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าห่อคัมภีร์ใหม่ ดิจิไทซ์
เอกสารใบลานเพ่ือการอนุรักษ์และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเอกสารโบราณ พร้อมท้ังเก็บข้อมูล   ลงในแบบบันทึกข้อมูล ก่อน
นําไปบันทึกในระบบจัดการฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน GIS  

 
 
 
 
 

 

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มมส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ได้ต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๖๓ คน จากคณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับคราม รวมท้ังแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานท้ังในส่วนงาน 
ภายในองค์กรและงานโครงการที่ดําเนินการร่วมกับชุมชน และได้นําชมนิทรรศการผ้าทออีสาน  

 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๙๑ 
 

 
 

 
 

บุคลากรสถาบันฯ สรงน้ําพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก 
เม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อํานวยการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีสรงนํ้าพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก 
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย 
ณ หอพระกันทรวิชัยฯ จากน้ันได้บุคลากร ได้รดนํ้าขอพรจากคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยศิลปะฯ 

 
 
 
 
 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา คร้ังท่ี ๑ 
                     เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เช่ียวชาญ และ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ 

นักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นตัวแทนหน่วยงาน ในนามภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา คร้ังท่ี ๑ “แลสายนํ้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนท่ีการศึกษามรุกขนคร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรองศาสตราจารย์วีณา วีส
เพ็ญ ได้บรรยายพิเศษ เร่ือง "สถาบันอุดมศึกษากับพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์
เอกสารโบราณ และ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ได้นําเสนอบทความชื่อ กางของ : ดอกไม้มงคลในบริบทสังคมวัฒนธรรม
อีสาน Kang Khong: Lucky Flower in Isan Sociocultural Context  

 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๙๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 การจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
 เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัด 

     กิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดการความรู้เพ่ือต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชาการไปสู่การนําไปใช้ 
     ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิจัยได้แบ่งบันและแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการดําเนินงานด้านวิจัยและ 
     บริการวิชาการที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 
     ในการประชุมคร้ังน้ีด้วย 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ประชุมกรรมการประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
เม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดประชุมกรรมการประจํา 

    สถาบันวิจัยศิลปะละวัฒนธรรมอีสาน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยมีรอง 
    ศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์   
    สุวรรณ ผู้อํานวยการเป็นเลขานุการการประชุม ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรม ต่อที่ 
    ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบผลการดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๙๓ 
 

 
 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินโครงการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ คร้ังท่ี ๑ 
เม่ือวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการโรงเรียน

ต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖ จังหวัดมหาสารคาม โครงการดังกล่าวมีการ
จัดทําหลักสูตรระยะส้ันจํานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรศิลปะลายรดนํ้า ๒. หลักสูตรการอ่าน-เขียนอักษรโบราณ 
๓. หลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติ ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ จํานวน ๑๐๕ คน  

 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินโครงการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ คร้ังท่ี ๒ 
เม่ือวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบการ 

บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖ จังหวัดมหาสารคาม โครงการดังกล่าวมีการจัดทํา
หลักสูตรระยะส้ันจํานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรศิลปะลายรดน้ํา ๒. หลักสูตรการอ่าน-เขียนอักษรโบราณ     
๓. หลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติ ณ โรงเรียนมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน ๑๑๔ คน  

 
 
 
 

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 
เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  เป็น

ประธานเปิดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธาณ ณ ห้องโถงชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้รับผิดชอบโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม “โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นิทรรศการ
ประวัติความเป็นมาธุงผะเหวดอีสาน ธุงโบราณอีสาน จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
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๙๔ 
 

 
 
 
 

 

  
 
  

   Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ 
   เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดย รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อํานวยการ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ
และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนําผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา 
จากน้ันผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหลังอาคารและทําความสะอาดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบ
อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

 
 
 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นท่ีสํารวจเอกสารโบราณ 
    เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   

ได้ลงพ้ืนท่ีสํารวจและจัดทําบัญชีสถานะภาพเอกสารใบลาน ณ วัดสว่างบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้สํารวจพบเอกสารใบลาน จึงได้ประสานกลุ่มงานฯ ให้ลง
พ้ืนที่สํารวจและจัดทําบัญชีสถานะเอกสารใบลาน จากการสํารวจพบเอกสารใบลานจํานวน ๕๙ มัด ๔๕๖ ผูก และได้
ทําความสะอาด และห่อคัมภีร์ใบลาน รวมถึงการเก็บข้อมูลเอกสารโบราณลงทะเบียนเบ้ืองต้นด้วยระบบGIS  
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๙๕ 
 

 
 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินโครงการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ คร้ังท่ี ๓ 
เม่ือวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการโรงเรียน 

ต้นแบบการ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖ จังหวัดมหาสารคาม โครงการ
ดังกล่าวมีการจัดทําหลักสูตรระยะส้ันจํานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรศิลปะลายรดนํ้า ๒. หลักสูตรการอ่าน-
เขียนอักษรโบราณ ๓. หลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติ ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ อําเภอกันทรวิชัย     จังหวัด
มหาสารคาม มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๘๖ คน  

 
 
 
 
 

 

 
 

รับรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
    เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม  

   โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เน่ืองใน“วันภาษาไทยแห่งชาติ” บุคลากร 
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจํานวน ๒ รางวัลได้แก่ รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ  
   ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย  
   ประเภทองค์กร โดยผู้ได้รับรางวัลได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติฯ จากนายอิทธิพล คุณปล้ืม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
   วัฒนธรรม 

 

เสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 
เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานการเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา เร่ิม  
 การเสวนาวิชาการเร่ือง “ประวัติความเป็นมาของธุงผะเหวด บ้านบัวเจริญ ตําบลทุ่งเทิง อําเภอเดชอุดม จังหวัด 
 อุบลราชธานี” โดยพระอาจารย์จีรศักดิ์ จิรสกฺโก ปธ.๙ วัดปากนํ้าภาษีเจริญ รศ.วีณา วีสเพ็ญ เป็นผู้ดําเนินรายการ และ 
 ต่อด้วยเสวนาเรื่อง “ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ตําบลบ้านไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีในมุมมองของบุคคลใน 
 ชุมชน” โดยนายบุญธรรม กากแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้านโพนทราย และการนําเสนอประสบการณ์ในการทอธุงผะ 
 เหวด บ้านโพนทราย ตําบลบ้านไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางเตือนใจ กากแก้ว . ในช่วงบ่าย 
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๙๖ 
 

 
 
เป็นการเสวนาเร่ือง “ธุงผะเหวดในวัฒนธรรมผู้ไท อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” โดยนายพันใจ 

ณครชัยรองประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “บทบาทของ
สถานศึกษาในการอนุรักษ์ธุงผะเหวด อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย อาจารยส์งวนศักดิ์ พาสง่า ครูขํานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ในช่วงสุดท้ายเป็นการเสวนา “ธุง/ทุง ในเอกสารโบราณ กรณี หนังสือสอง/ 
สลองทุง”โดยนายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ และนายณัฐพงศ์ ม่ันคง  

 
 
 
 
 
 
 
นิ

         นิสิตมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
              เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์ 
พนมเปญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)และ
มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ (RUPP) โดยนิสิตชั้นปีที่ ๓ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ จํานวน ๒๑ 
คน และอาจารย์ผู้ควบคุม ๓ ท่าน จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี ๑๕ สิงหาคม – 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดทําหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแก่นิสิต ทั้ง
ในห้องเรียนและภาคสนามเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

 
 
 
 
 
 

 
 

กีฬาสานสัมพนัธ์ สํานัก สถาบัน ศูนย์ มมส. คร้ังท่ี ๙ 
  เม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมเข้าร่วมงานกีฬาสาน 

   สัมพันธ์ สํานัก สถาบัน ศูนย์ คร้ังที่ ๙ ซึ่งสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง  
   (กุดแดง) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการฝ่ายวิชาการเป็น 
   ประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากร ทั้ง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักวิทยบริการ  สํานัก 
   คอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน 
   วิทยา ซึ่งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป 
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๙๗ 
 

 
 

 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๒ 
      เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ ภายใต้หัวข้อ“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มี
ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “งานพุทธศิลป์ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากน้ันเป็นการนําเสนอผลงานวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิชาการต่อไป 

 
 
 
 

 

                                                                         
 

 
นิสิตกัมพูชาเย่ียมชมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้นํานิสิตมหาวิทยาลัย 

     ภูมินทร์ พนมเปญ จํานวน ๒๑ คน ที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย   
     ลงพ้ืนที่ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร หลุมขุดพบไดโนเสาร์ วัดภูสิงห์ สะพานเทพสุดาและวัดป่าวังนํ้าเย็น เพ่ือศึกษา 
     ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคอีสาน ซึ่งนิสิตได้ให้ความสนใจและได้รับความรู้เพ่ือไปประยุกต์ในการ 
     เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๙๘ 
 

 
 

สถาบันวิจัยศิลปะฯร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม 
          เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับรสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดนิทรรศการในโครงการนิทรรศการแลกเปล่ียนมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ ประจําปี ๒๕๖๒ ณ ห้องโถงชั้น ๑ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมี นายพิเชฐษ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม และ Mr. Liao Junyun (เหล้ียว จุ้น
หยุน) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความรู้สึก 
การจัดนิทรรศการฯ จัดขึ้นเพ่ือเน้นให้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยและจีน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน  

 

 
 
 
 

สถาบันวิจัยศิลปะฯจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถให้บริการข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแต่ผู้รับบริการที่
เป็นชาวต่างชาติ และเป็นการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล โดยนายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อํานวยการฝ่าย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ 
จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร  

 

 
 
 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๙๙ 
 

 
 

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทําบุญในเทศกาลเข้าพรรษา 
เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ําฝนและภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ ณ วัดศรีสวัสดิ์ เน่ืองใน
เทศกาลเข้าพรรษา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยอานิสงส์ถวายเทียนพรรษาการ ถวาย
เทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทําสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เม่ือถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจําพรรษาใน
อาวาสของตน ๓ เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทําให้เป็นกุศลพิธีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 

ปิดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 
                     เม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตร 
   แก่นิสิตชั้นปีที่ ๓ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้  
   ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ  
   มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม (MSU)และมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ (RUPP) 

 
 
 
 
 
 

 

รางวัลเชิดชเูกียรติศิลปินพืน้บ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบ 

   รางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพ้ืนบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจําปี 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๑๐๐ 
 

 
 

 พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์จําปาศรี ชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยรอง 
  ศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน และมอบ  
  รางวัลนาคราชแด่ศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน จํานวน ๑๑ ท่านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จํานวน ๗ ท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
นิสิตกัมพูชา รายงานผลการศึกษาฯ ต่อ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน ได้นํานิสิตมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา เข้าไปรายงานผลการศึกษาหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดี
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตกัมพูชา ที่สําเร็จการในหลักสูตร
ดังกล่าว ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ได้นํานิสิตเข้าศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ส่งนิสิตกลับ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี  

 
 
 
 

 
 
 

 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมโครงการวันความหลากหลายทางชีวภาพ 

                    เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมเป็น 
วิทยากรฐานเรียนรู้ “ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น และการมัดย้อมสีธรรมชาติ” และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการวัน
ความหลากหลายทางชีวภาพและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ พ้ืนที่ป่าโคก
ดงเค็ง ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สถาบันปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม .  

 
 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน 

       เม่ือวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เช่ียวชาญ และ นายณรงค์ศักดิ์      
       ราวะรินทร์ นักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
       อนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คร้ังที่ ๑ ณ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ตําบลไทรน้อย อําเภอ   บาง 
       บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมมีการนําเสนอภาพรวมโครงการพระไตรปิฎกวิชาการ โดย      พระ 
       มหาวรท กิตติปาโล หัวหน้าโครงการ และการพิจารณากําหนดขอบเขตความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์ 
       ใบลาน การจัดทําฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือร่วมกัน ด้านการสํารวจ อนุรักษ์และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน ตลอดจนด้านการ 
       วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๑๐๒ 
 

 
 

หนังสือ/บทความวิจัย/เอกสารทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



     รายงานประจําปี  ๒๕๖๒                        
      สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

๑๐๓ 
 

 
 

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      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวจงรักษ์  คชสังข์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ภาพกิจกรรม/ออกแบบปก 
นางสาวสุพิน   ไตรแก้วเจริญ          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
นายบุญชู  ศรีเวียงยา         นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ   
นายศรัณย์พงษ์   ชรารัตน์           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

จัดทําโดย 
กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ขอขอบคุณ 
บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน 
  

 
 
 

 
 
 

 
 




