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สารจากผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 

 
          สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน    
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ในการเป็น 
“ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับ
เอเชีย” โดยมีพันธกิจหลัก ๓ ประการ คือ ๑) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศ  ๒) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และ ๓) อนุรักษ               
ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทาง
วิชาการ สร้างรายได้และการพัฒนามาตรฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  และ 
Benchmarking รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือก าหนด
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ไปสู่การ
ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการต่อยอดการวิจัยและสืบสานความโดดเด่นของสถาบันฯ เรื่องเอกสาร
โบราณและผ้าทอ ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ให้เป็นเสาหลักของการบริหารจัดการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรของสถาบันฯ และเครือข่ายความร่วมมือในบริบทต่าง ๆ ในนามของสถาบันฯ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ฝ่าย และ
คาดหวังว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สถาบันฯ จะขับเคลื่อนอย่างก้าวกระโดดเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ในการเป็น 
“ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย” 
 

      
                อาจารย์ทม  เกตุวงศา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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๓ 
 

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 

ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ก่อตั้งขึ้นด้วยการตระหนักในคุณค่าความส าคัญด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาวอีสานโดยมีความเป็นมาดังนี้ 
  พ.ศ. ๒๕๑๓ เริ่มด าเนินการในรูปการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยคณาจารย์และนิสิตที่สนใจ  

และได้ตั้งหน่วยงานภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีที่ตั้งอยู่ ณ ภาควิชาศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 
  วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน”  
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ เห็นชอบสมควรสนับสนุนให้จัดตั้งเป็น 

“สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งเป็น “สถาบันวิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” 
     วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๒๙ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศให้  “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๙๘ หน้า ๙-๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารทรงไทยอีสานประยุกต์  ๕ ชั้น 

(รวมชั้นใต้หลังคา) มีเอกลักษณ์แสดงถึงความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts in Cultural 

Science) แบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา คือ ๑. สาขาการบริหารทางวัฒนธรรม ๒. สาขาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ๓. สาขา
การวิจัยทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘วันที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ให้เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (Doctor of Philosophy in 
Cultural Science) และสามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกระดับปริญญาเอก ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น “คณะวัฒนธรรมศาสตร์” โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ให้มีชื่อเรียกว่า “Faculty of Cultural Science” 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ และ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สมัยนั้น ได้รวมองค์กรด้าน
ต่าง ๆ เข้าร่วมในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
หอศิลป์จ าปาศรี เพ่ือสร้างและพัฒนางานวิจัย รวมถึงการสนับสนุนทุนส่งเสริมการวิจัยทั้งภายในและภายนอก งานท านุ
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บ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น สามารถเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชน สังคม     
ได้อย่างยั่งยืน  และเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน     
  พ.ศ. ๒๕๖๔ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์                  
ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔                     
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการตัดโอนบุคลากรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน ๔ ราย ที่สังกัดกอง
ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ไปสังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีอาจารย์ทม เกตุวงศา ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในพันธกิจหลักด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น อีกทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ               
ความต้องการของชุมชน สังคม ทีส่อดรับกับหนึ่งในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ปรับแผนกลยุทธ์ในการสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้       
เชื่อมโยงสู่ภาคเีครือข่ายในมิติ การศึกษา-ศิลปะ-สังคม-วัฒนธรรม-ชาติพันธุ์ และอีสานศึกษา ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ด้านผ้าทออีสาน ด้านเอกสารโบราณ ทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่นอีสาน  
 

 ท าเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ตามวาระ ดังนี้ 
 

  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 - พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘. อาจารย์ทม  เกตุวงศา        ปี   พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน 
 

ที่อยู่และการติดต่อ 
 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม โทรศัพท ์: ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ โทรสาร : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ โฮมเพจ http://www.rinac.msu.ac.th  
 

สัญลักษณ์ 
ความหมาย : ตราประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ
ที่มีอายุมาหลายช่วงอายุคน จากลายเขียนสีที่บ้านเชียงและลายผ้าขิดของชาวอีสาน ลายเขียนสี
บ้านเชียง เป็นลายวัฏฏะ แสดงให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ที่เริ่มต้นพัฒนาการมาอย่าง
ละเอียดอ่อน จนกลายมาเป็นลายขิด ที่แสดงพลังความแข็งแรงยืดหยัดเป็นศิลปะคู่กับท้องถิ่น
อีสาน 
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ปรัชญา 
 “ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน” 

 

วิสัยทัศน ์
 “ศูนยก์ลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย” 

 

พันธกิจ 
๑.  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
๒.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
๓.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวิชาการ        

สร้างรายได้และการพัฒนามาตรฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

สมรรถนะหลัก 
 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

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

อัตลักษณ์ 
 “เสาหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชา สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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 นโยบายการบริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
หมวดนโยบาย 
 เป็นหน่วยงานที่มีปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้และน าไปสูการพฒันาประชารัฐ มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคง ความสุขในการท างานและสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได      
ที่มุ่งเน้นแห่งการเป็นศูนย์การเรียนรู้และผู้น าการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นั่นคือ สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
ให้น าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได 
หมวดภารกิจหลัก 
 ๑. ด้านการวิจัย   

   เป็นหน่วยงานที่มุ่งวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม                      
มีงานวิจัยที่บูรณาการหลายศาสตร์ โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนต่อสังคมประเทศชาติไดอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองการแกปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศ 
 ๒. ด้านการบริการวิชาการ 
     เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานิสิต มีการท างานเชิง
วิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
  ๓. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

              เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรม มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการวิจัย
และการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสิตและประชาชน การสร้างมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าเพ่ิมให้กับศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
             ๔. ด้านการบริหารจัดการ 
              เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสังคม มีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการท างาน และสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานได้ มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่สามารถก ากับและควบคุมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้ได้รับการจัด
อันดับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นิสิต บุคลากร  และชุมชน            
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน    
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อธิการบดี 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ส านักงานเลขานกุาร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
  
 
 

 
  

 
 

 
  

 
   

 
 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

กรรมการประจ าสถาบันฯ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

กลุ่มงานบริหาร 

 
 

กลุ่มงานบริการวิชาการและ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 

 

งานวิจัยและพัฒนา 
 

- งานสารบรรณ   
- งานบุคคล   
- งานการประชุม  
- งานการเงินและบัญชี  
- งานพัสดุ   
- งานแผนและงบประมาณ  
- งานพัฒนาระบบราชการ   
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

  ภายใน    
- งานจัดการความรู้  
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ    
  จัดการ 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อและ   
  ประชาสัมพันธ์ 
- งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 
- งานยานยนต์ 

- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานเอกสารโบราณ   
- งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ 
- งานส่งเสริมเศรษฐกิจจากทุนทาง   
  วัฒนธรรม  
- งานคลังข้อมูลภูมิปัญญา 

- งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- งานวารสาร เอกสารวิชาการ 
  และสื่อสิ่งพิมพ์ 
- งานประชุมวิชาการ 
- งานหลักสูตรระยะสั้น 

 

โครงสร้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คณะกรรมการประจ า สถาบันวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 

 

 
 
 

 
 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ 
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
กรรมการ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

กรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชูชาติ  ราชจันทร์ 
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุขณกมล  ศุขศาสตร์ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 

กรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร 

กรรมการ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางอัจฉรี  จันทมูล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ทม  เกตุวงศา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายสถิตย์ เจ็กมา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
           

                         
 
 

  
 
 
                   

 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๑ 
 

 

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ – สกุล      :   อาจารย์ทม  เกตุวงศา 
ต าแหน่ง         :   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
วุฒิการศึกษา   :   ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา (พิพิธภัณฑ์ศึกษา)     
                       มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อ – สกุล     :   นายสถิตย์  เจ็กมา 
ต าแหน่ง       :   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุง    
                       ศิลปะและวัฒนธรรม  
วุฒิการศึกษา  :   ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)  
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อ – สกุล       :    นางอัจฉรี  จันทมูล 
ต าแหน่ง         :    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
วุฒิการศึกษา    :    ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๒ 
 

  
 
ชื่อ – สกุล       :    นางสาวศิริประภา  บุญอ่อน 
ต าแหน่ง          :    หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะฯ 
วุฒิการศึกษา    :  กศ.ม (การบริหารการศึกษา)  
                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  
 
ชื่อ – สกุล    :   รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
ต าแหน่ง       :   ผู้เชี่ยวชาญ 
วุฒิการศึกษา   :   กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ช่ียวชาญประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อ – สกุล     :  นางนันทพัทธ์  เชิญกลาง 
ต าแหน่ง      :    นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
                          หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
วุฒิการศึกษา    :  บธ.บ. (การจัดการ)  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 

 
ชื่อ – สกุล       : นายไพศาล  กมลพรวิจิตร 
ต าแหน่ง         :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
วุฒิการศึกษา    :   ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

  
 
ชื่อ – สกุล     :    นางเฉลิมศรี รักษา 
ต าแหน่ง       :    นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
วุฒิการศึกษา   :    บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

 

  
ชื่อ – สกุล       :  นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ 
ต าแหน่ง         :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
วุฒิการศึกษา    :  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร     
                       ลาดกระบัง 

 

บุคลากรกลุ่มงานบริหาร 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔ 
 

  
ชื่อ – สกุล      :   นายชูเกียรติ ภูบุญอบ 

 ต าแหน่ง         :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 
 วุฒิการศึกษา   :   กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  
ชื่อ – สกุล      :   นายบุญชู ศรีเวียงยา 
ต าแหน่ง        :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 
วุฒิการศึกษา   :   กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  
ชื่อ – สกุล     : นางปิยมาภรณ์ บุศยบ ารุง 
ต าแหน่ง       :   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา    :    ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
 

 ชื่อ – สกุล   :   นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม 
ต าแหน่ง       :   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา    :   ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๕ 
 

  
 
ชื่อ – สกุล   :   นางสาวจงรักษ์  คชสังข์ 
ต าแหน่ง       :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา     :  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)       
                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 

 ชื่อ – สกุล       :   นายพัชรินทร์   ประทุมชาติ 
ต าแหน่ง         :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
วุฒิการศึกษา   :   วท.ม. (สื่อนฤมิต)  
                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 ชื่อ – สกุล    :   นายศรัณย์พงษ์   ชรารัตน์ 
ต าแหน่ง     :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วุฒิการศึกษา    :   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                        มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

 ชื่อ – สกุล       :    นายสมาน วิศรีสิทธิ์ 
ต าแหน่ง         :    พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
วุฒิการศึกษา    :    มัธยมศึกษาตอนปลาย  
                         ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมหาสารคาม 
 
 
 
ชื่อ – สกุล       :    นายอนุวัฒน์ นาคเงิน 
ต าแหน่ง         :    พนักงานขับรถยนต์ 
วุฒิการศึกษา    :    มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ชื่อ – สกุล        :    นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 
ต าแหน่ง      :    นักวิจัยปฏิบัติการ 
                        หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและท านุบ ารุง 

                         ศิลปวัฒนธรรม 
วุฒิการศึกษา    :    ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)  
                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  
ชื่อ – สกุล    :    นายกีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์ 
ต าแหน่ง     :   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
วุฒิการศึกษา   :   ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)  
                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  
ชือ่ – สกุล     :   นายภานุ  พรมเทศ 
ต าแหน่ง       :   นักเอกสารสนเทศช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา    :   วท.บ. (ชีววิทยา)  
                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
ชื่อ – สกุล     :   นายวุฒิกร กะตะสีลา 
ต าแหน่ง         :   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา    :   ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

บุคลากรกลุ่มงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๗ 
 

  
 
ชื่อ – สกุล       :   นายชวนากร จันนาเวช 
ต าแหน่ง         :   เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ 
วุฒิการศึกษา    :   มัธยมศึกษาตอนปลาย  
                        โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม 
 
 

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

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

 ชื่อ – สกุล       :   นายนัฐพงษ์  ภูภักดี 
ต าแหน่ง         :   นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา   :   ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๘ 
 

  
 
ชื่อ – สกุล       :  นายวัชระ  พิมพ์จันทร์ 
ต าแหน่ง         :  นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา   :  วท.บ.  (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  
 
ชื่อ – สกุล       :   นายณัฐพล นาทันตอง 
ต าแหน่ง         :   นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา   :   ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
                       
 

  
 
ชื่อ – สกุล       :   นายไกรวิทย์ นรสาร 
ต าแหน่ง         :   นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา   :   ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
 

  
 
ชื่อ – สกุล       :   นายเกริกกฤษณ์ โชคชัยรัชดา 
ต าแหน่ง         :   นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา   :   ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
 
 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๙ 
 

 
 
 
 
 
ชือ่ – สกุล       :    นางอัจฉรี  จันทมูล 
ต าแหน่ง         :    นักวิจัย และรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
วุฒิการศึกษา    :    ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)  
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

  
 
       ชื่อ – สกุล       :   นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 
       ต าแหน่ง        :   นักวิจัยปฏิบัติการ 
       วุฒิการศึกษา    :   ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)  
                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ชื่อ – สกุล       :    นางนิ่มนวล  จันทรุญ 
   ต าแหน่ง         :    เจ้าหน้าทีว่ิจัยปฏิบัติการ 
   วุฒิการศึกษา    :   ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)  
                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรงานวิจัยและพัฒนา 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๐ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
    ๑.๑ โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการฯ งบประมาณ (บาท) 

เงินทุนสนับสนุนภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัด 

มหาสารคาม  และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริม 
การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 

 
๖๐,๐๐๐ 

๒. โครงการการวิเคราะห์และจัดท าอนุกรมศัพท์สมุนไพร
โรคต ารับยาที่ปรากฏในเอกสารใบลานอีสาน 

นายณรงศักดิ์ ราวะรินทร์ ๒๐,๐๐๐ 

เงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. โครงการการศึกษาความต้องการระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ และขับเคลื่อน Strategic partner เพ่ือจัดท า
แผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๑ 

อาจารย์ทม เกตุวงศา 
นางอัจฉรี  จันทมูล 

๑,๑๙๐,๐๐๐ 
ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

(สกสว.) 
๒. โครงการจากต้นทุนของแหล่งน้ ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม

หนองแกด า 
อาจารย์ทม เกตุวงศา ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับ

พ้ืนที่ 
(บพท.) 

๓. โครงการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน   
เชิงสุขภาพจังหวัดมหาสารคามเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

นางอัจฉรี  จันทมูล ๗๙๔,๙๗๐ 
หน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถ 

(บพข.) 
๔. โครงการการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพจากฐาน

ภูมิปัญญาสมุนไพรและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดมหาสารคาม 

อาจารย์ทม เกตุวงศา 

นายไพศาล กมลพรวิจิตร 

นายชวนากร  จันนาเวช 

๒,๕๖๕,๐๐๐ 
หน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถ 

(บพข.) 
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๒๑ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการฯ งบประมาณ (บาท) 
๕. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง

เครือข่ายช่างทอให้เกิดเป็นชุมชนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
มหาสารคาม 

อาจารย์ทม เกตุวงศา 

นางนิ่มนวล  จันทรุญ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ 

หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับ

พ้ืนที่ 
(บพท.) 

๖. โครงการ Isan Literature in a Time Capsule ‘สู่ขวัญ: 
คน สัตว์ พชืและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน’ 

อาจารย์ทม เกตุวงศา 

 
๑๕,๒๑๕.๕๑ 

(University of 
Pittsburgh at 

Johnston, USA) 
๗. โครงการส ารวจ ท าส าเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสาร

โบราณต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ 
และคณะ 

๓๐๐,๐๐๐ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 

๘. โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านทัน นางนิ่มนวล จันทรุญ ๒๐๐,๐๐๐ 
ส านักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(สป.อว.) 
๙. โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัย 

ครบวงจร ปีที่ ๒ 
นางอัจฉรี จันทมูล ๑๘๗,๕๕๐ 

ส านักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(สป.อว.) 
๑๐. โครงการหมู่บ้านจักสานลุมพุก ปีที ่๒ นายสถิตย์  เจ็กมา ๑๙๐,๐๐๐ 

ส านักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(สป.อว.) 
 

    ๑.๒ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 
ที ่ เจ้าของ ผลงานรางท่ีได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี 
๑. นายณรงค์ศักดิ์  

ราวะรินทร์ 
กวีนิพนธ์ “ฮ่วงเฮ้า” โดยสาระฅน
ส านักพิมพ์ ภายใต้นามปากกา “ค าเมือง 
ราวะรินทร์ ได้รับรางวัลเสริมสร้างก าลังใจ 
โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล     
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ครั้งที่ ๑๘  ที่จัดโดย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ออนไลน์ ๒๒  
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
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๒๒ 
 

     ๑.๓ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ผลงาน สถานที่/หน่วยงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการฯ 

โครงการส ารวจ ท าส าเนาดิจิทัล และปริวรรต
เอกสารโบราณต ารับยาและต าราการแพทย์ 
แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

นายณรงค์ศักดิ์  
ราวะรินทร์ 
และคณะ 

โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอ
จังหวัดมหาสารคาม  และแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

กลุ่มทอผ้าจังหวัดมหาสารคาม 
 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 

 

โครงการการวิเคราะห์และจัดท าอนุกรมศัพท์ 
สมุนไพรโรคต ารับยาที่ปรากฏในเอกสารใบลาน 
อีสาน 

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก  

นายณรงค์ศักดิ์  
ราวะรินทร์ 

 
โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
บ้านทัน 

ชุมชนบ้านทัน นางนิ่มนวล จันทรุญ 

 

 
๒. ด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ๒.๑ โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานที่จัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ
เกษตรปลอดภัยครบวงจร ปีที่ ๒ 

๑๘๗,๕๕๐ ตุลาคม ๒๕๖๓–ธันวาคม ๒๕๖๔   
สถานที่จัดกิจกรรม:อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
๑. ชุมชนบ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
๒. ชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์  
    ต าบลหนองกุงสวรรค์  
๓. ชุมชนบ้านหนองแคน ต าบลเหล่า  
๔. ชุมชนบ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
๕. ชุมชนบ้านยางสินไชย ต าบลเหล่า  

นางอัจฉรี จันทมูล 

๒. โครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ 
บ้านลุมพุก ปีที่ ๒ 

๑๙๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๖๓–ธันวาคม ๒๕๖๔  
สถานที่จัดกิจกรรม: บ้านลุมพุก 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

นายสถิตย์ เจ็กมา 

๓. โครงการการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “เวทวีิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที ่๔ 

๔๐,๐๐๐ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ / 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

นางอัจฉรี จันทมูล 
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๒๓ 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานที่จัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๔. โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยระบบการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ 

๑๒,๐๐๐ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ / 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

นางอัจฉรี จันทมูล 

๕. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสานและการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ 

๖๖,๐๐๐ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔/
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

นางสาวสุพิน 
ไตรแก้วเจริญ 

 

 
      ๒.๒ โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

ที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

วันเดือนปี/สถานที่จัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการฮิตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสาน   
ทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ / 
โรงอาหารกลาง 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นายสถิตย์ เจ็กมา 

๒. โครงการคลินิกโหราศาสตร์ - ตลอดปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
/สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน 

นายกีรติวจน์    
ธนภัทรธุวานันท์   

๓. โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินพ้ืนบ้าน
อีสาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๔๐,๐๐๐ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ /
สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน 

นายสถิตย์ เจ็กมา 

๔. โครงการส ารวจและอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์
ใบลาน ภาคอีสาน อัตลักษณ์และการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ /
สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน 

รองศาสตราจารย์
วีณา วีสเพ็ญ 

๕. โครงการนิทรรศการและฐานข้อมูล
โหราศาสตร์พื้นบ้าน 

๑๖,๐๐๐ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ /
สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน 

นายกีรติวจน์ 
ธนภัทรธุวานันท์   

๖. โครงการมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
ครั้งที่ ๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ /
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

นายวุฒิกร กะตะสีลา 
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๒๔ 
 

     ๒.๓ หลักสูตรระยะสั้น   
ที ่ หลักสูตร วันเดือนปี/สถานที่ 

จัดกิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. หลักสูตรเรียนรู้ตัวอักษรไทย
น้อยเบื้องต้น 

วันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(ออนไลน์) 

มีผู้ลงทะเบียน  
จ านวน ๗ คน 

นายนิพล สายศรี 

๒. หลักสูตรการถ่ายถอดและ
ปริวรรตอักษรโบราณ 

ในภาคอีสาน 

วันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(ออนไลน์) 

มีผู้ลงทะเบียน  
จ านวน ๙ คน 

นายชวนากร 
จันนาเวช 

๓. หลักสูตรผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน 

ในภาคอีสาน 
วันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

(ออนไลน์) 
มีผู้ลงทะเบียน  
จ านวน ๔ คน 

รองศาสตราจารย์
วีณา วีสเพ็ญ 

๔. หลักสูตรหลักวิชาและ
วัฒนธรรมโหราศาสตร์  
ภาค ๑ 

วันที่ ๕ สิงหาคม –  
๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 
(ออนไลน์) 

มีผู้ลงทะเบียน  
จ านวน ๔ คน 

นายกีรติวจน์ 
ธนภัทรธุวานันท์ 
และนายบุญชู  

ศรีเวียงยา 
๕ หลักสูตรเรียนรู้อักษรโบราณ

พ้ืนฐาน (อักษรธรรมอีสาน) 
วันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(ออนไลน์) 
มีผู้ลงทะเบียน  
จ านวน ๑๑ คน 

นายณรงค์ศักดิ์  
ราวะรินทร์ 

๖. หลักสูตรการเล่นพิณเบื้องต้น วันที่ ๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ลงทะเบียน นายภานุ พรมเทศ 

 
๓. ด้านการบริหารจัดการ 
     ๓.๑ บุคลากร 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญา 

ป. 
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ปฏิบัติงาน 
จริง 

ศึกษา 
ต่อ 

ช่วยราชการ 

 ๑. ผู้บริหาร - - ๓ ๑ ๔ ๔ - - ๔ 
 ๒. ผู้เชี่ยวชาญ - - ๑ - ๑ ๑ - - ๑ 
 ๓. ข้าราชการ 
     (สายปฏิบัติการ) 

- ๔ ๕ - ๙ ๙ - - ๙ 

 ๔. พนักงานมหาวิทยาลัย - ๔ ๓ - ๗ ๗ - - ๗ 
 ๕. ลูกจ้างประจ า ๑ - - - ๑ ๑ - - ๑ 
 ๖. ลูกจ้างชั่วคราว ๒ ๘ - - ๑๐ ๑๐ - - ๑๐ 

รวมทั้งสิน้ ๓ ๑๖ ๑๒ ๑ ๓๒ ๓๒ - - ๓๒ 
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๒๕ 
 

     ๓.๒ การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากร 
ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จ านวนทุน 

- - - - - 
 
 
 
 

     ๓.๓  การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ๓.๓.๑ ระดับผู้บริหาร 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสตูร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑ อาจารย์ทม 
เกตุวงศา 

ผู้อ านวยการ ประชุมการด าเนินงานโครงการ Isan Literature 
in a Time Capsule ‘สู่ขวัญ: คน สัตว์ พชืและ
สรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน’ 

๔  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมเครือข่ายคณะหน่วยงาน ภายในและ
ภายนอก เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการบูรณาการ 
ของบประมาณตามแผน จังหวัดมหาสารคาม 

๒๕ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมออนไลนน์ าเสนอหนังประโมทัยไปเวที
นานาชาติ The Quest (นักแสวงหา)  
หนังประโมทัยอีสาน VS หุ่นเชิดฟิลิปิโน 

๒๕ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมแผนงานบูรณาการสรา้งรายได้จากการ
ท่องเทีย่ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โครงการ “มหาสารคาม ตักสลิานคร: เมืองแห่ง
การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” 

๒๘ 
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

๒ นางอัจฉรี  
จันทมูล 
 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร  

ประชุมระหว่างผูบ้ริหารสาขาสมาคมสภาผูสู้งอายุ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ  
พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ประจ าจงัหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

๑๘ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรม และโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๒๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสตูร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมจัดท าแผนบูรณาการการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒๗ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับจ้างงาน  
๑ ต าบล ๑ มหาวทิยาลัย 

๑๖ 
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง โครงการ
เปิดบ้านมหาสารคาม กิจกรรม “เทศกาลหุ่น
กระติ๊บข้าว และหุ่นนานาชาติ” 

๑๖ 
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมรับฟงัการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่อย่างยั่งยนืระยะที่ ๑ กลุ่มภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 

๑๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมรับฟงัการชี้แจงแนวทางในการบริหาร
อัตราก าลังของคณะ/หน่วยงานที่สอดคล้องกับ 
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

๑๗ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่อย่างยั่งยนืระยะที่ ๑ กลุ่มภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง 

๑๘ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ ์
ในวารสารวชิาการ” 

๒๔ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน 

๒๙ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
หัวข้อ “การเขียนผลงานให้ได้รบัการตอบรับ
ตีพิมพ์” 
 

๓๑ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 
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๒๗ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสตูร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมรับฟงัแนวทางทางการเสนอโครงการ
พัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

๒๐ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการมอบนโยบายการ
จัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๒ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมชี้แจงหารือแนวทางการด าเนินงาน
โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน และโครงการ
บ่มเพาะหมู่บา้นวทิยาศาสตร์ 

๑๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

 

ประชุมออนไลน์ ในโครงการพฒันาศักยภาพ
นักวิจัย คร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ หัวข้อ “เขียนโครงการ
อย่างไรเพื่อพิชิตทนุ” 

๑๘ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๔ หัวข้อ “พัฒนาข้อเสนอโครงการ
อย่างไร เพ่ือให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
แบบ Big Project” 

๙ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัในการท วิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ   
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔  หัวข้อ “การท าวิจัยด้วย 
Methodology ที่คัดสรร: การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ” 

๑๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

ร่วมเสวนาโครงการปริวรรตและเผยแพร่
วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล หัวข้อ Isan 
Literature in a Time Capsule ‘สู่ขวัญ: คน 
สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน’ 

๓๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมพิจารณากลัน่กรองงบประมาณรายจา่ย 
เงินรายไดป้ระจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๔ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๔ หัวข้อ “แนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการสายมนุษย์สงัคม (แม่ไก่ลูกไก่)” 

๑๔ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๔ 
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๒๘ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสตูร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมหัวข้อ “คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจงัหวัด: 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

๑๕-๑๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผูป้ฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและการคลงั 

๑๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนกับริการวิชาการ 
รับใช้สังคม “การสร้างผลงานวชิาการรับใชส้ังคม” 

๒๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสทิธิภาพ 
ในการท างานและความก้าวหนา้ในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยRoutine to Research R๒R  

๒ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการยืม การคืนเงิน  
การติดตามทวงถาม 

๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ ๑๓/
๒๕๖๔ “เทคนิคก ารเขียนผลง านวิจัยให้ได้รับ 
การตอบรับตีพิมพ์” 

๑๑ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  ครั้งที่ 
๑๔/๒๕๖๔ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยให้ได้รับ
การตอบรับตีพิมพ์” 

๑๘ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

๓ นายสถิตย์  
เจ็กมา 
 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริการวชิาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมเครือข่ายคณะหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการบูรณาการ 
ของบประมาณตามแผน จังหวัดมหาสารคาม 

๒๕ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๒๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสตูร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมออนไลนน์ าเสนอหนังประโมทัยไปเวที
นานาชาติ The Quest (นักแสวงหา)  
หนังประโมทัยอีสาน VS หุ่นเชิดฟิลิปิโน 

๒๕ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมแผนงานบูรณาการสรา้งรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โครงการ “มหาสารคาม ตักสลิานคร: เมืองแห่ง
การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” 

๒๘  
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

๖ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 

๔ นางสาว 
ศิริประภา    
บุญอ่อน 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 
 

ประชุมเก่ียวกับการตัดโอนพิพิธภัณฑ์มาสังกัด
สถาบนัวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๑๒ 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะ สถาบนั ส านัก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

๑๔  
ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 

ประชุมผูบ้ริหารสายสนบัสนุน คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ ๑๕ 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 
 

๘  
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมอธิการบดีร่วมกบัผู้บริหารสายสนบัสนนุ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๑๗ 
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๓๐ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสตูร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะห์
ภาระงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๕  
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมรับฟงัการชี้แจงแนวทางในการบริหาร
อัตราก าลังของคณะ/หน่วยงานที่สอดคล้องกับ 
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

๑๗ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

๒๙ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร 
สายสนับสนนุ 

๗ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมเร่ือง แนวทางปฏบิัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมฟังค าชี้แจงการใช้งานระบบบนัทึกผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการของข้าราชการและ
พนักงาน 

๑๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 

            ๓.๓.๒ สายสนับสนุนวิชาการ 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 

โครงการ 
วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑ รศ.วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๒ นางนันทพัทธ์  
เชิญกลาง 
 
 
 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ างบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 
 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๓๑ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 
 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่อย่างยั่งยนืระยะที่ ๑ กลุ่มภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง 

๑๘ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน ๑.
ด้านการยืม การคืนเงินยืม การติดตามลูกหนี้เงิน
ยืม และบทลงโทษ เงินยืมราชการ ๒.หลักเกณฑ์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๔  ๓.เรื่องแก้ไข
แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ และการบริหารพัสด ุ

๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

๓ นายไพศาล  
กมลพรวิจิตร 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมฟังค าชี้แจงการใช้งานระบบบนัทึกผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการของข้าราชการและ
พนักงาน 

๑๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

๔ นางเฉลิมศรี รักษา 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
พัสด ุ

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๓๒ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๕๖๓ 

ประชุมโครงการเจาะลึกการก าหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์การพิจารณา และจดัท าเอกสารใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง ตาม ว๘๙ ว๕๘๑  
และ ว๑๙๘ 

๑๒ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมเร่ือง แนวทางปฏบิัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างานและความกา้วหนา้ในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

๒ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน ๑.
ด้านการยืม การคืนเงินยืม การติดตามลูกหนี้เงิน
ยืม และบทลงโทษ เงินยืมราชการ ๒.หลักเกณฑ์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓.เร่ืองแก้ไข
แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ และการบริหารพัสดุ 

๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

๕ นางปิยมาภรณ์           
บุศยบ ารุง 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
พัสดุ 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

๑๗ 
กุมภาพันธ ์

๒๕๖๔ 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ 
มูลฝอยภายในมหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๓๓ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมโครงการเจาะลึกการก าหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์การพิจารณา และจดัท าเอกสาร 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง ตาม ว๘๙ ว๕๘๑ 
และ ว๑๙๘ 

๑๒ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมเร่ือง แนวทางปฏบิัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างานและความกา้วหนา้ในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

๒ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมพิจารณาก าหนดพื้นที่ขอบเขตรับผิดชอบ
ระหวา่งพื้นที่ของหน่วยงานที่กองอาคารสถานที่
รับผิดชอบ 

๓ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน ๑.
ด้านการยืม การคืนเงินยืม การติดตามลูกหนี้เงิน
ยืม และบทลงโทษ เงินยืมราชการ ๒.หลักเกณฑ์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓.เร่ืองแก้ไข
แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ และการบริหารพัสดุ 

๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

๖ นางเพ็ญประภา  
ไชยสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
ศึกษา   

ประชุมการด าเนินงานโครงการ Isan Literature 
in a Time Capsule ‘สู่ขวัญ: คน สัตว์ พชืและ
สรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน’ 

๔  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

ร่วมโครงการประชุมติดตาความก้าวหน้า 
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เขตปกครอง
สงฆ์ภาค ๙ และตดิตามงานวัดบันดาลใจโครงการ 
วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา 

๑๑  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๓๔ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการปริวรรต 
และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถ่ินอีสานสูส่ากล 

๒๐ 
กุมภาพันธ ์

๒๕๖๔ 

 

ประชุมการใช้ระบบบริหารยุทธศาสตร ์ ๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมการขับเคลื่อนการด าเนนิงานสู่ความเป็น
เลิศ คร้ังที่ ๒ 

๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมรับฟงัการชี้แจงการด าเนนิงานตัวชีว้ัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน เลขานุการ 
คณะ สถาบนั ส านัก ศูนย์ กอง 

๒๑ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมการด าเนินงานโครงการปริวรรตและ
เผยแพร่วรรณกรรมท้องถ่ินอีสานสู่สากล 

๑๖ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

 

ประชุมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินตนเอง
เบื้องต้น ตามเกณฑE์dPEx (Self Assessment: 
SA) 

๑๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมความเสี่ยงระดบัมหาวิทยาลัยฯ ๒๓ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมโครงการการจัดการความรู ้KM ๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสทิธิภาพใน
การท างานและความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยRoutine to Research R๒R  

๒  
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมการสร้างห้องประชุมออนไลน์ ๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ 
EdPEx หมวด ๒ กลยุทธ์ 

๘ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 
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๓๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

อบรมโครงการพัฒนาประสิทธภิาพในการท างาน
และความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร 
สายสนับสนนุ ครั้งที่ ๒ 

๒๓ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๙ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 

๗ นางสาวจงรักษ์ 
คชสังข ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 
 
 

ร่วมโครงการประชุมติดตาความก้าวหน้า 
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เขตปกครอง
สงฆ์ภาค ๙ และตดิตามงานวัดบันดาลใจโครงการ 
วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา 

๑๑ 
 ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าวารสารวิถีทรรศน์
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่อย่างยั่งยนืระยะที่ ๑ กลุ่มภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 

๑๖  
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมรับฟงัการชี้แจงแนวทางในการบริหารอัตรา 
ก าลังของคณะ/หน่วยงานที่สอดคล้องกับการ 
บรหิารงบประมาณของหน่วยงานและมหาวทิยาลัย 

๑๗  
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมรับฟงัการชี้แจงการด าเนนิงานตัวชีว้ัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน เลขานุการ 
คณะ สถาบนั ส านัก ศูนย์ กอง 

๒๑ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการมอบนโยบายการ
จัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๒ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 
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๓๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมพิจารณากลัน่กรองงบประมาณรายจา่ยเงิน
รายได้และเงิน กองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

๒ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากรฝา่ยสนับสนุน 

๒๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสทิธิภาพใน
การท างานและความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยRoutine to Research R๒R  

๒ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๔ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๙ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 

๘ นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่วิจัย 
 
 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑ 

๖  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

ประชุมขอรับการสนับสนุนทุน ๑ ต าบล  ๑ 
มหาวิทยาลยั 

๕,๑๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับจ้างงานใน
โครงการยกระดับสังคม รายต าบลแบบ 
บูรณาการ ๑ ต าบล ๑ มหาวทิยาลัย 

๑๖  
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
หัวข้อ “การเขียนผลงานให้ได้รบัการตอบรับ
ตีพิมพ์” 

๓๑ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

๙ นายณรงค์ศักดิ์          
ราวะรินทร ์
 
 
 
 

นักวิจัย เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 
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๓๗ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๕๖๓ 

ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการถอดเเปลต้นฉบับเอกสารใบลาน
ต ารายา ที่สามารถน ามาพฒันาใช้ในการเรียนการ
สอน การศึกษาวิจัย พฒันาองคค์วามรู้ด้านภูมิ
ปัญญาการแพทย ์

๒๐ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

ประชุมเพื่อเตรียมบทสรุปการส ารวจเอกสาร
โบราณต ารายา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (งวด
ที่ ๓) ตามโครงการ “ส ารวจ ท าส าเนาดิจิทัล และ
ปริวรรตเอกสารโบราณต ารายาและต ารา
การแพทย์แผนไทยในประเทศไทย 

๒๓ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 

๑๐ นายกีรติวจน์  
 ธนภัทธุวานันท ์

นักวิชาการ
ศึกษา 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๑๑ นางสาวสุพิน  
ไตรแก้วเจริญ 
 
 
 
 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ร่วมโครงการประชุมติดตาความก้าวหน้า 
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เขตปกครอง
สงฆ์ภาค ๙ และตดิตามงานวัดบันดาลใจโครงการ 
วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา 

๑๑  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๓๘ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๑๒ นายบุญชู  
ศรีเวียงยา 
 
 
 

นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๑๓ นายภานุ   
พรมเทศ 

นักเอกสาร 
สนเทศ 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

๑๔ นายชูเกียรติ   
ภูบุญอบ 
 

นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

๑๕ นายชวนากร  
จันนาเวช 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานแปล
อักษรโบราณ 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบัน 
วิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๑๖ นายนิพล  
สายศร ี
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
ศึกษา 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๓๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการถอดเเปลต้นฉบับเอกสารใบลาน
ต ารายา ที่สามารถน ามาพฒันาใช้ในการเรียนการ
สอน การศึกษาวิจัย พฒันาองคค์วามรู้ด้านภูมิ
ปัญญาการแพทย ์

๒๐ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

๑๗ นายภูวดล  
อยู่ปาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
ศึกษา 
 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการถอดเเปลต้นฉบับเอกสาร
ใบลานต ารายา ที่สามารถน ามาพัฒนาใช้ในการ
เรียนการสอน การศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาการแพทย์ 

๒๐ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

๑๘ นายวัชระ  
พิมพ์จันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักวิชาการ
ศึกษา 

ร่วมโครงการประชุมติดตาความก้าวหน้า 
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เขตปกครอง
สงฆ์ภาค ๙ และตดิตามงานวัดบันดาลใจโครงการ 
วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา 

๑๑  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๔๐ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการถอดเเปลต้นฉบับเอกสารใบลาน
ต ารายา ที่สามารถน ามาพฒันาใช้ในการเรียนการ
สอน การศึกษาวิจัย พฒันาองคค์วามรู้ด้านภูมิ
ปัญญาการแพทย ์

๒๐ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

๑๙ นายวันชนะ  
จันทโยธี 
 
 
 

นักวิชาการ
ศึกษา 
 
 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๒๐ นายศรัณย์พงษ์  
ชรารัตน ์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ร่วมโครงการประชุมติดตาความก้าวหน้า 
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เขตปกครอง
สงฆ์ภาค ๙ และตดิตามงานวัดบันดาลใจโครงการ 
วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา 

๑๑  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๒๑ นายพชัรินทร์  
ประทุมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

ร่วมโครงการประชุมติดตาความก้าวหน้า 
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เขตปกครอง
สงฆ์ภาค ๙ และตดิตามงานวัดบันดาลใจโครงการ 
วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา 

๑๑  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๔๑ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 
 

พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๒ นายนัฐพงษ์  
ภูภักดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
ศึกษา 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการถอดเเปลต้นฉบับเอกสารใบลาน
ต ารายา ที่สามารถน ามาพฒันาใช้ในการเรียน 
การสอน การศึกษาวิจัย พฒันาองค์ความรู้ด้าน 
ภูมิปัญญาการแพทย ์

๒๐ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

๒๓ นายสมาน  
วิศรีสิทธิ์ 

พนักงาน 
บริการเอกสาร
ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 

๑๘
พฤศจิกายน  

๒๕๖๓ 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๒๔ นายอนุวฒัน์   
นาคเงิน 

พนักงาน 
ขับรถยนต์ 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๒๕ นายวฒุิกร  
กะตะสีลา 

นักวิชาการ
ศึกษา 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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๔๒ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/ 
โครงการ 

วันที่จัด 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๖ นายณัฐพล  
นาทนัตอง 

นักวิชาการ
ศึกษา 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๒๗ นายเกริกกฤษณ์  
โชคชัยรชัดา 

นักวิชาการ
ศึกษา 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

๒๘ นายไกรวิทย์  
นรสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรด้านศิลปะและวฒันธรรมและโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูข้องสถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

 
     ๓.๔ ร่วมเป็นวิทยากร กรรมการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
วัน/เดือน/

ปี 
หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม สถานที่ วิทยากร/

ผู้เข้าร่วม 
หน่วยงานที่จัด 

๒๘  
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

การบูรณาการ ค่ายวชิาการเติมเต็ม
ความรู้ ในโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

หอประชุมเอนกประสงค์ 
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

นายชวนากร  
จันนาเวช 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

๓๐ 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง
เล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อาคารส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นายนิพล สายศรี 
และนายนัฐพงษ์  
ภูภักดี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๓๑ 
 ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง
เล็ก ประจ าปี ๒๕๖๓ 

สะพานสงวนเผา่  
ริมคลองสมถวิล 

นายนิพล สายศร ี เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

๕
พฤศจิกายน

๒๕๖๓ 

บรรยายและฝึกปฏิบัติการใน
รายวิชา ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมอืง 
๓ 

ห้อง FA-๒๐๘ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นายภูวดล อยู่ปาน คณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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๔๓ 
 

วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม สถานที่ วิทยากร/
ผู้เข้าร่วม 

หน่วยงานที่จัด 

๒๒ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรายวชิา  
"ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน ตอน 
วิถีชีวิต สังคม วฒันธรรมในเอกสาร
โบราณอีสาน" 

อาคารส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นายณรงค์ศักดิ์  
ราวะรินทร์  
นายภูวดล อยู่ปาน 
และนายนัฐพงษ์  
ภูภักดี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๑๐-๑๔ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการละครเวทีประเพณ ี
ภาษาไทย ครั้งที่ ๘ 

อาคารช่อตะแบก 
มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์

นายชวนากร  
จันนาเวช 

มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์

๒๕ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

บรรยายเก่ียวกับอักษรโบราณที่
ปรากฏบน ฮูปแต้มอีสาน 

ห้องประชุมโรงเรียนดงบัง
พิสัยนวการนุสรณ ์

นายณรงค์ศักดิ์  
ราวะรินทร์  
และคณะ 

ส านักงานวฒันธรรม
จังหวัดมหาสารคาม 

๑ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

บรรยายเร่ือง“ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
ในภาคอีสานและการอนุรักษ์” 

ห้องประชุมชัน้ ๔ 
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รศ.วีณา วีสเพ็ญ 
และคณะ 

โครงการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานแบบ
มุงเป้า ปี ๒๕๖๔ 

๒๘ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

บรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ผู้สอนในยุคแห่งการ 
เปลี่ยนแปลง” 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม 

รศ.วีณา วีสเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม 

๑๓ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

บรรยายเร่ือง “การจัดการเอกสาร
โบราณและงานพุทธศิลป์ในวัด” 

ผ่านระบบออนไลน ์ รศ.วีณา วีสเพ็ญ ส านักงานวฒันธรรม
จังหวัดมหาสารคาม 

๙ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

บรรยายในรายการ “NBT วิถีไทย” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

รศ.วีณา วีสเพ็ญ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

๓๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

บรรยายเร่ือง“ภูมิปัญญาอีสานจาก
ใบลาน” 

ผ่านระบบออนไลน ์ นายณรงค์ศักดิ์  
ราวะรินทร์  
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม 

๑ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

บรรยายในโครงการ “การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสานกับ 
บางสิ่งที่ถูกลืม” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

นายวฒุิกร  
กะตะสีลา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

๒ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

บรรยายเร่ือง “ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปะ ดนตรี และการแสดงของ
ไทยอีสาน” 

ผ่านระบบออนไลน ์ นายภูวดล อยู่ปาน 
และนายนัฐพงษ์  
ภูภักดี 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม 
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๔๔ 
 

วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม สถานที่ วิทยากร/
ผู้เข้าร่วม 

หน่วยงานที่จัด 

๖ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

บรรยายเร่ือง “ภูมิปัญญาในเอกสาร
โบราณ : ไทยน้อย” 

ผ่านระบบออนไลน ์ นายนิพล สายศร ี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม 

๙ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

บรรยายเร่ือง “ภูมิปัญญาใน
ประเพณีสู่ขวัญ” 

ผ่านระบบออนไลน ์ นายภูวดล อยู่ปาน 
และนายนัฐพงษ์  
ภูภักดี 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม 

 

   
     ๓.๕ ดา้นการเงินและงบประมาณ 
          งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

 

 
 
 

 

 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
(บาท) 

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 
(บาท) 

รวมงบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินเดือน - ๖,๑๘๒,๕๕๐ ๖,๑๘๒,๕๕๐ 
ค่าจ้างประจ า - ๒๘๗,๕๒๐ ๒๘๗,๕๒๐ 
ค่าจ้างชั่วคราว ๑,๒๙๒,๔๒๐ - ๑,๒๙๒,๔๒๐ 
ค่าตอบแทน ๒๑,๕๖๔ - ๒๑,๕๖๔ 
ค่าใช้สอย ๑๙๒,๓๙๘ - ๑๙๒,๓๙๘ 
ค่าวัสดุ ๑๙๘,๗๘๕ - ๑๙๘,๗๘๕ 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
เงินอุดหนุน ๙๒๒,๐๐๐ - ๙๒๒,๐๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๗,๑๖๗ ๖,๔๗๐,๐๗๐ ๙,๑๙๗,๒๓๗ 
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๔๕ 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
     การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มีตัวชี้วัดรวม ๒๑ ตัวชี้วัด โดยประเมินตนเอง เท่ากับ ๔.๙๑๐๑ คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ เท่ากับ  

๔.๗๘๘๓ คะแนน  ซึ่งมขี้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 

 บทสรุป 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีตัวชี้วัด 

รวม ๒๑ ตัวชีว้ัด คะแนนสุทธิอยู่ในระดับ ๔.๗๘๘๓ คะแนน 
 

         ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   ๑. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ควรระบุว่าตีพิมพ์ในวารสารชื่ออะไร และอยู่ในฐานข้อมูลอะไร 

๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการ ควรมีเอกสารสรุปผลโครงการ               
มีกระบวนการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน มีการวัดการวัดผลความส าเร็จ/ผลการประเมินโครงการจากการไปถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม 

๓. การสร้างคุณค่าทางวิชาการ ควรเขียนให้เห็นในเชิงประจักษ์ ผลงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
ผลงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมชัดเจน 

๔. การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ๓.๒.๔ ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนงานจัดท า
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ไม่สอดคล้องกับชื่อตัวชี้วัด 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 การปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวชี้วัดรวม ๒๙ ตัวชี้วัด ประเมินตนเอง เท่ากับ ๔.๗๖๐๘ คะแนน  ผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ เท่ากับ  ๔.๓๕๗๖ คะแนน  ซึ่งมขี้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 บทสรุป 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
รวม ๒๙ ตัวชีว้ัด คะแนนสุทธิอยู่ในระดับ ๔.๖๗๕๐ คะแนน 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   ๑. เอกสาร/หลักฐานควรแนบเอกสารสัญญาทุนหรือประกาศการได้รับทุน 

๒. ควรตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นพัฒนาการ 
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๔๖ 
 

ผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ประเมินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 
  ๑. การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง 
   การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบเป็นไปตามคู่มือการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
    ๑.๑ หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามค าสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 
    ๑.๒ หน่วยงานสรุปผลการ ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบบทสรุปผู้บริหารตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ตามหนังสือที่ อว  ๐๖๐๕.๑(๔)/ว 
๑๗๓๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
    ๑.๓ แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน (แบบ ERM ๑) 
       หน่วยงานรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
    ๑.๔ แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง (แบบ ERM ๒) 
     ๑.๔.๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง (แบบ ERM ๒) จ านวน ๑๒ ประเด็น                 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับต่ า จ านวน ๑ ประเด็น ความเสี่ยงระดับปานกลาง จ านวน ๖ ประเด็น ความเสี่ยงระดับสูง
จ านวน ๕ ประเด็น 
     ๑.๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงคลอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน เป็นไปตามคู่มือ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
    ๑.๕ แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM ๓) 
     ๑.๕.๑ หน่วยงานน าความเสี่ยงระดับสูงมาก มาท าแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน ๕ ประเด็น
เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด      
    ๑.๖ แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (แบบ ERM ๔) 
          หน่วยงานมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน จ านวน ๕ 
ประเด็นครบถ้วน และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๕ ประเด็น 
   ๑.๗ รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM ๕) 
           ๑.๗.๑ หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นไป
ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
                           ๑.๗.๒ หน่วยงานด าเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕ ประเด็น ปรากฏผลดังนี้ 
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๔๗ 
 

  - ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ ความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ระดับต่ า จ านวน ๑ ประเด็น  
  - ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ ความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ระดับปานกลาง จ านวน ๔ประเด็น 
เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 
  ๒. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
     การจัดท าระบบการควบคุมภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในได้พิจารณาจากองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                 
๕ องค์ประกอบ รวมถึงความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของบุคลากรในหน่วยงาน พบว่า 
    ๒.๑ สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
          ๒.๑.๑ หน่วยงานก าหนดโครงสร้างองค์กร สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน 
          ๒.๑.๒ หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๒ โดยผู้บริหารและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 
        ๒.๑.๓ ผู้บริหารก าหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ 
        ๒.๑.๔ หน่วยงานน าจรรยาบรรณที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย แจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ 
        ๒.๑.๕ หน่วยงานมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
        ๒.๑.๖ หน่วยงานจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นลายลักษณ์
อักษรและเป็นปัจจุบัน 
           ๒.๑.๗ หน่วยงานมีการสรุปผลการประเมินและแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับการประเมิน โดยมีการประกาศผลการประเมินให้บุคลากรได้รับทราบ 
รวมทั้งมีการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร เช่น การมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ และ
มอบเค้กและอวยพรในวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น 
        ๒.๑.๘ บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ได้รายงานการเข้าฝึกอบรม/สัมมนาให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบ และได้เผยแพร่การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
        ๒.๑.๙ หน่วยงานมีการจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๓๘.๓ และตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓.๑
(๖)/ว ๒๖๘๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
             ๒.๑.๑๐ หน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไป
ตามระเบียบฯ ก าหนด 
      ๒.๒  การประเมินความเสี่ยง 
      ๒.๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
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๔๘ 
 

      ๒.๒.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
      ๒.๒.๓ หน่วยงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
    ๒.๓  กิจกรรมการควบคุม 
      ๒.๓.๑ หน่วยงานมีการมอบหมายงาน ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
เป็นลายลักษณ์อักษร 
      ๒.๓.๒ หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานสารบรรณ, งานประกันคุณภาพการศึกษา ,
งานพัฒนาระบบราชการ,งานวิจัยและงานสร้างสรรค์,งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ,งานเอกสารโบราณ, และ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      ๒.๓.๓ หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน เช่น งานสารบรรณ, งานประกันคุณภาพการศึกษา ,
งานพัฒนาระบบราชการ,งานวิจัยและงานสร้างสรรค์,งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ,งานเอกสารโบราณ, และ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
    ๒.๔  สารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๒.๔.๑ หน่วยงานมีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการบริหารงานและนโยบายการพัฒนา
ของหน่วยงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงเป็นลายลักษณ์อักษร 
      ๒.๔.๒ หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพียงพอเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น ระบบฐานข้อมูลศิลปินพ้ืนบ้าน, ระบบฐานข้อมูลลายผ้าอีสาน
และระบบฐานข้อมูลศิลปวัตถุ เป็นต้น  
     ๒.๕ การติดตามประเมินผล 
       ๒.๕.๑ หน่วยงานมีการประเมินและติดตามการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน จาก
ส านักตรวจสอบภายใน เป็นประจ าทุกปี 
       ๒.๕.๒ หน่วยงานมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่อง
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
       ๒.๕.๓ ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมประจ าเดือน 
 

  ๓. การรายงานการควบคุมภายใน 
   ๓.๑ หน่วยงานประเมินแบบสอบถามองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ครบถ้วน ๕ 
องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ และการสรุปผลมีความสอดคล้องกับรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. ๔) 
   ๓.๒ การจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ครอบคลุมภารกิจหลักตามโครงสร้าง
ของหน่วยงาน  
   ๓.๓ การประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ผลการประเมินพบประเด็น                  
ความเสี่ยง หน่วยงานน ามาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ครบถ้วน 
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๔๙ 
 

    ๓.๔ ผู้ท าการประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เป็นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ 
และลงลายมือชื่อครบถ้วน  
    ๓.๕ รายงานการติดตามการด าเนินงานการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) หน่วยงานได้
น าความเสี่ยงในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในงวดก่อนมาท าการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงครบถ้วน  
 
สรุปผลการติดตามการประเมินฯ ครั้งก่อน 
 จากรายงานผลการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ หน่วยงานได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของส านักตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว  
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๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การด าเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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๕๑ 
 

 

  

        สถาบันวิจัยศิลปะฯ ส ารวจข้อมูลเอกสารโบราณวัดยางสีสุราช 
       วันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระรณยุทธ์ กวิวงฺโส วัดยางสีสุราช บ้านยางสีสุราช ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช 

จังหวัดมหาสารคาม ได้น าเอกสารใบลานมาให้กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ท าการ
ตรวจสอบ ท าความสะอาด พร้อมจัดหมวดหมู่และลงทะเบียนจัดท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน จากการส ารวจพบว่า          
มีเอกสารใบลาน จ านวน ๕๘ มัด ๗๐๔ ผูก สมุดไทย ๑ เล่ม จึงได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารโบราณที่พบ พร้อมทั้งห่อผ้า
ใหม่ที่ชาวบ้านบริจาคมาและน าข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณ ส่วนเอกสารโบราณทาง 
วัดได้น ากลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดตามเดิม 

 

       สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมบุญประเพณีกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร
และบุคลากร ได้ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณะ/
หน่วยงานต่างๆ  ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินเพื่อทอดถวายแด่ที่อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัยเพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ       
สืบทอดประเพณีฮีต ๑๒ ซึ่งปีนี้ได้น ากฐินไปทอด ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้มีการมอบปัจจัยร่วมสมทบกฐินและการจัดตั้งโรงทาน
ให้บริการแก่ผู้มาร่วมสมโภชองค์กฐินในครั้งนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

       นิสิตเยี่ยมชมนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 
        วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายภูวดล อยู่ปาน และนายนัฐพงษ์ ภูภักดี น าอาจารย์อิงอร เลี้ยวประเสริฐกุลพร้อมด้วยนิสิต
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน ๒๙ คน เยี่ยมชมนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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๕๒ 
 

       กรรมการตัดสินการประกวด 
       วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนิพล สายศรี และนายนัฐพงษ์ ภูภักดี ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทง
เล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ อาคารส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ นายนิพล สายศรี ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้เป็น
กรรมการตัดสินการประกวดกระทงเล็ก ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณสะพานสงวนเผ่า ริมคลองสมถวิล ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

  

       เข้าร่วม "พิธีทอดผ้าป่าคัมภีร์ใบลาน ๔ สายอักษร จาก ๔ ประเทศ" 
        วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาให้เข้าร่วม              
"พิธีทอดผ้าป่าคัมภีร์ใบลาน ๔ สายอักษร จาก ๔ ประเทศ" ฉลองครบรอบ ๑๐ ปี โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ พร้อมร่วมงาน
สัมมนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีกับใบลาน" และ "ประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ ๒"  ณ ศูนย์              
พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 
       รับบริจาคผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อใช้ห่อคัมภีร์ใบลาน 
        วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  อาจารย์ สิ รินภา ขจรโมทย์  อาจารย์ป ระจ าหลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตร์                         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้บริจาคผ้าไหมมัดหมี่ ลายต้นดอกไม้ ขนาด  
ความกว้าง ๑๐๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๗๐ เซนติเมตร และผ้าฝูายขิด ลายดอกแก้ว ขนาดความกว้าง ๗๘.๕ เซนติเมตร  
ยาว ๑๙๑.๕ เซนติเมตร เพื่อใช้ห่อคัมภีร์ใบลาน พร้อมอุทิศบุญกุศลแด่คุณแม่หนุน นิลตา ทางกลุ่มงานฯ ได้ น ามาห่อ 
คัมภี ร์ใบลานเรื่อง “สิน ไซ” ซึ่ งเป็นสมบัติของวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จั งหวัด 
มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บและจัดแสดงในนิทรรศการของกลุ่มงานฯ ต่อไป 
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๕๓ 
 

   

        วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ ๓๔ ปี 
         วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย
ผู้บริหารและบุคลากร ได้ท าบุญตักบาตรบริเวณหน้าหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ 
๓๔ ปี  จากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดศรีสวัสดิ์ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคาร
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

       รับบริจาคผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อใช้ห่อคัมภีร์ใบลาน 
        วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คุณครูสุริยนต์ ฉิมพลี คุณครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ได้บริจาคผ้าไหมมัดหมี่ ลายข้อบักพริก ขนาดความกว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร เพือ่ใช้ห่อ
คัมภีร์ใบลาน จึงได้น ามาห่อคัมภีร์ใบลานเร่ือง “สินไซ” ซึ่งเป็นสมบัติของวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดเก็บและจัดแสดงในนิทรรศการต่อไป 
 

 

       สถาบันวิจัยศิลปะฯ ตอ้นรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ต้อนรับ นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช        
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ากราบนมัสการพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรม
นายก เพื่อขอพรให้การด าเนินกิจการงานของมหาวิทยาลัยฯ ส าเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมาย 
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๕๔ 
 

   

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงาน 
      วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ
ยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “อยากส าเร็จต้องโฟกัส
ด้วยแนวคิด OKR & SIPOC : งาน & ชีวิต” วิทยากรโดย นายกัมปนาท  อาชา เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด
เพื่อน ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากนั้น อาจารย์ทม เกตุวงศา
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับบุคลากรทุกคนได้กันระดมความคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้แผนการปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วมทุกส่วนงาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นกรอบแนวทางแก่บุคลากรในจัดท าข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  ณ โรงแรมเดอะบลูม เขาใหญ่  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

     ลงพืน้ที่ส ารวจและจัดท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน  
     วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ลงพื้นที่ส ารวจและจัดท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน 
ภายใต้โครงการปฏิบัติการส ารวจและจัดท าบญัชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดสระโบสถ์ บ้านขวาว ต าบลขวาว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จากการส ารวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จ านวน ๒๔ มัด ๑๙๗ ผูก และวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดสระ
พัง บ้านค าแดง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จากการส ารวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จ านวน ๔๑ มัด ๔๐๘ 
ผูก โดยบุคลากรงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารโบราณที่พบ และได้ร่วมกับชาวบ้านในการท า
ความสะอาด จัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งห่อผ้าใหม่และจัดเก็บเข้าตู้ตามเดิม และน าข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็น
หลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป 
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๕๕ 
 

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร          
     วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน                 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ศรีวิชา อาจารย์ประจ าสาขาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะ เกี่ยวกับต ารับ ต ารายาและต าราการแพทย์     
แผนไทยที่ปรากฏในเอกสารโบราณ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการน าสมุนไพรไปใช้รักษาผู้ป่วย ในการนี้งานอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ ได้มอบเอกสารทางวิชาการ “ต ารายาวัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม” เเละ “ต ารายาวัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด”        
ที่ปริวรรตจากเอกสารใบลาน เพื่อการศึกษาต่อไป 
 

   

     ลงพืน้ที่ส ารวจและจัดท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน อ าเภอโกสมุพิสัย อ าเภอเชียงยืน 
      วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ลงพื้นที่ส ารวจและจัดท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ภายใต้
โครงการปฏิบัติการส ารวจและจัดท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดสุทธรังสิทธิ์ บ้านมะโม ต าบลหนองซอน อ าเภอ      
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จากการส ารวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จ านวน ๑๙ มัด ๒๖๐ ผูก และ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ วัดทองมงคล บ้านแห่ใต้ ต าบลแห่ใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากการส ารวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จ านวน 
๖๐ มัด ๑,๐๖๓ ผูก ได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารโบราณที่พบ และได้จัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งห่อผ้าใหม่และจัดเก็บเข้าตู้
ตามเดิม และน าข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป 
 

   

     การตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ต้อนรับคณะกรรมการ
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๕๖ 
 

ตรวจประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ดร.อัจฉร ี
จันทมูล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากส านักตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการตรวจประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในการ
ตรวจทานการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้คณะกรรมการยังให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อเป็นการพัฒนางานต่อไป 
 

   

    สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 
     วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน การเตรียมสถานที่ ให้เรียบร้อยและสวยงามเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

   

     ต้อนรับคณะผู้ตามเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
     วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ และคณะบุคลากรงานเอกสารโบราณ ได้ต้อนรับคณะผู้ตาม    
เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้น าชมงานนิทรรศการคัมภีร์
ใบลาน งานอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน งานปริวรรตและจัดพิมพ์หนังสือของกลุ่มงาน  ในการนี้ ได้มอบหนังสือที่จัดพิมพ์แล้วแก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งน าทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  
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๕๗ 
 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับใบประกาศเกียรติคุณจิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา 
     วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผศ.ชุมศักด์ สีบุญเรือง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ วชร๐๗๙/๐๘๘ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา ณ  ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม 
ทางพอเพียง ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวชิรธาดาเจ้าคณะจังหวัด
หนองบัวล าภู ที่ปรึกษาโครงการ วชร๐๗๙ เป็นประธานที่ประชุม และได้จัดท าบันทึก ข้อตกลงขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน 
และเป็นตัวแทนของสถาบันฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการโครงการ วชร ๐๗๙ 
 

   

     นักวิจัยสถาบันฯ จัดกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์ 
      วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางนิ่มนวล จันทรุญ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์ ณ บ้านเครือซูด ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์และการเพิ่มเฉดสีผ้าจากการใช้น้ าสนิมเหล็กและน้ าปูนใส 
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑๖ คน การอบรมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์ในครั้งนี้ ท าให้กลุ่ม
ได้เข้าใจและตระหนักในการน าวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการย้อมสีผ้าและยังได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่ว่า
น้ าปูนใสจะท าให้สีย้อมเข้มสดใสขึ้น ส่วนน้ าสนิมเหล็กจะท าให้สีเปลี่ยนจากแดงส้มเป็นสีเทา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของชาวบ้านและคนในชุมชนด้วย 
  

     รับมอบเอกสารใบลานต ารายา 
     วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ พระมหาพงษ์พัฒน์ ขันติญาณกวี จากวัดพระธาตุหนองแวง (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น น าเอกสารใบลานต ารายา มอบให้กับงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เพื่อเก็บรักษาและเพื่อปริวรรตศึกษาในโอกาส
ต่อไป ซึ่งเอกสารใบลานต ารายาชุดนี้ เดิมเป็นของคุณตาเล็ก ชาวบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอ นแก่น        
ได้น ามามอบให้อีกทอดหนึ่ง นอกจากนั้นก็ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารกฎหมายโบราณกับทางกลุ่มงานฯ ด้วย 
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๕๘ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

     คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี 
     วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔  อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน น าคณะผู้บริหาร                
เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔  ณ ส านักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
  

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม 
      วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้การตอนรับ ดร.
พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสน าคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดมหาสารคาม เข้ามอบของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่ เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔               
แด่ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการ ณ ห้องผู้อ านวยการ ชั้น ๔ อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โอกาสนี้      
มี คณะผู้บริหารของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับด้วย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ ในโอกาสด ารงต าแหน่ง  
    “ศาสตราจารย”์ 
     วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ง ตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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๕๙ 
 

   

     ประชุมคณะกรรมการผู้จัดท าวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม 
     วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้จัดท าวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมหารือในการ
ด าเนินงาน โดยวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีความร่วมมือของ ๓ หน่วยงาน คือ คณะศิลปะกรรมศาตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนวารสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้จะได้เปิดรับบทความตีพิมพ์ต่างๆ 
ในวาระต่อไป 

   

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วม “สภากาแฟ” ส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม 
     วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วม “สภากาแฟ” ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม โดยนางสาวศิริประภา บุญอ่อน หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  และนางนิ่มนวล จันทรุญ เจ้าหน้าที่วิจัยประจ าสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้น าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอ
ผ้าบ้านโนนสะแบง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาร่วมจัด
แสดงและจ าหน่าย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่ืนๆ อีก
มากมาย  
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๖๐ 
 

     บันทึกวีดีทัศน์การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านระบบ Thai MOOC 
     วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกวีดิทัศน์
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามโครงการ “พัฒนารายวิชาและผลติสื่อเพื่อรองรับ Lifelong Education” ผ่านระบบ Thai MOOC 
(Thailand Massive Open Online Course) ในรายวิชา “ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน ตอน วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมใน
เอกสารโบราณอีสาน” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  

     แลกเปลี่ยนองค์ความรูก้ารถอดเเปลต้นฉบับเอกสารใบลาน ต ารายา 
     วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ อาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    
ได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับทางกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง                    
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมหารือฯ ในคร้ังนี้ด้วย เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการถอดเเปลต้นฉบับเอกสารใบลาน ต ารายา ที่สามารถน ามาพัฒนาใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย 
พัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในทางวิชาการต่อไป  
 

   

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
     วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๓ อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และประชุมออนไลน์ผ่าน Google meets เพื่อก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรเพื่อน าไปขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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๖๑ 
 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ 
     วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการ เป็นประธานที่ประชุม                  
ซ่ึงสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ 
โครงการฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด และโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรม
นายก” พุทธปฏิมาประจ าเมืองมหาสารคาม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ร่วมประชุมหารือและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันฯ และคณะท างานใน
โครงการ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ด้วย 
 

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ และพิพิธภัณฑ์ มมส  บูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
      วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย          
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมรับฟังการบรรยายผลด าเนินงานของ 
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่จะโอนย้ายไปสังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ตามนโนบายของ
มหาวิทยาลัยที่จะให้หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการบูรณาการร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                      
โดยบุคลากรของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม และภาระงานของต่อ      
ที่ประชุมฯ รวมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการงานร่วมกัน 
 

   

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ บันทึกสื่อวีดิทัศน์ผ่านระบบ Thai MOOC  
     วันที่ ๑๖-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการบันทึกสื่อวีดีทัศน์      
การเรียนการสอน ในการพัฒนารายวิชาและผลิตสื่อเพื่อรองรับ Lifelong Education ผ่านระบบ Thai MOOC (Thailand 
Massive Open Online Course)  ในรายวิชา “อักษรธรรมอีสานเบื้องต้น”  
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๖๒ 
 

   

     สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการ 
    ความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมโครงการจัด
ประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไ ทย         
ในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการสมุดจัดท าสมุดปกขาว “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบ
การบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานความรู้ทางศิลปกรรมของประเทศไทย” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
น าโดยรองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล หัวหน้าโครงการจัดท าสมุดปกขาว ได้เห็นถึงความจ าเป็นในการรับฟังข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารจัดการและการยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมของประเทศจากประชาคมในระดับภูมิภาค จากหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ในชุมชน ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวคิด
ร่วมกัน  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ บันทึกสื่อวีดิทัศน์ผ่านระบบ Thai MOOC 
     วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการบันทึกสื่อวีดีทัศน์ รายวิชา 
“ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน ตอน วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมในเอกสารโบราณอีสาน” ตามโครงการ “พัฒนารายวิชาและ       
ผ ลิ ต สื่ อ เพื่ อ ร อ ง รั บ Lifelong Education”  ผ่ า น ระ บ บ  Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course)                           
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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๖๓ 
 

     ส ารวจเอกสารโบราณต ารายา วัดโนนโพธิแ์ละวัดโพธิ์ศรีหนองทุ่ม 
     วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ลงพื้นที่ส ารวจเอกสารโบราณต ารายา ที่วัดโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ 
ต าบลบ้านหวาย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม, วัดสุวรรณพัตร บ้านดอนบม ต าบลหนองเเสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม และวัดโพธิ์ศรีหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่ม ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 

  

 

     ส ารวจเอกสารโบราณต ารายา วัดทองนพคุณและบ้านนายทิวา นันทะสิงห์ 
     วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ลงพื้นที่ส ารวจเอกสารโบราณต ารายา ที่วัดทองนพคุณ บ้านหมากค า 
ต าบลแกด า อ าเภอเเกด า จังหวัดมหาสารคาม และบ้านนายทิวา นันทะสิงห์ ชาวบ้านหนองหว้า ต าบลงัวบา อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม โดยนายทิวา นันทะสิงห์ ได้มอบผ้าถุงไทเเดง ๑ ผืน และผ้าถุงฝ้าย ๑ ผืน ให้เป็นสมบัติของกลุ่มงานฯ       
เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการภายในต่อไป 
 

 

  

     บุคลากรเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) 
     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวศิริประภา บุญอ่อน หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจ าปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีในโอกาสนี้ด้วย 
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๖๔ 
 

     รับมอบ “ผ้าเกี้ยวไหมยกทอง” 
     วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธนากร จันทะดวง ได้มอบ “ผ้าเกี้ยวไหมยกทอง”  ให้กับงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ                   
เพื่อน ามาห่อเอกสารคัมภีร์ใบลาน กรวยเชิงของผ้าทอเป็นลาย “ครุฑยุดนาค” ท้องผ้าเป็นลาย “กอบัว” เส้นไหมย้อมด้วย 
“ครามธรรมชาติ ยกด้วยเส้นไหมทอง จากประเทศอินเดีย ขนาดความกว้าง ๓๘ เซนติเมตร ยาว ๑.๑๖ เซนติเมตร  
 

   

     ให้สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๔ อาจารย์จินตนา พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าสัมภาษณ์บุคลากรในกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการปริวรรตอักษรโบราณและการปริวรรตต ารายาอีสานโบราณที่บันทึกในใบลานด้วยอักษรไทยน้อย และ
ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบแปลงค าปริวรรตอักษรไทยน้อยเป็นค าอ่านภาษาอีสาน เพื่อพัฒนาต่อยอดในงานวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง “การใช้ออนโทโลยีเป็นฐานในการแปลงค าปริวรรตอักษรไทยน้อยเป็นค าอ่านภาษาอีสาน” 
 
 

  

 

     ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานประเพณี
บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ “ฮีตเดือน ๔ ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่” ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.
ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ า บริเวณท่าน้ า                
หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นได้ร่วมขบวนพิธีแห่พระอุปคุต โดยอาจารย์ทม เกตุวงศา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปยังอาคารบริการกลาง มีการ
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น - มาลัยแสน และในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ อาจารย์
ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน พร้อมฟังเทศน์สังกาสและเทศน์คาถาพันบาลี 
๑,๐๐๐ พระคาถา ได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอน (ต้นดอกเงิน) พร้อมทั้งร่วมฟังการเทศน์มหาชาติ (เสียงท านองอีสาน) และจัดตั้ง     
โรงทานบริการแก่ผู้ร่วมงาน 
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๖๕ 
 

  

 

     วิทยากรบรรยายอักษรโบราณท่ีปรากฏบนฮูปแต้มอีสาน 
      วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ และคณะ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ  ห้องประชุมโรงเรียน
ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เก่ียวกับอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มอีสาน ให้กับเยาวชนตัวเเท
นจากโรงเรียนพระกุมาร อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และจากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ซึ่งจัดโดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม   
 

 
  

 

     วิทยากรบรรยายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสานและการอนุรักษ์ 
      วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน                  
ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรียนรู้ “งานพุทธศิลป์ : ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน” จากนั้นอาจารย์พงศธร ยอดด าเนิน อาจารย์ประจ า
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์                
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมอบรม จากนั้น                  
ผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานและนิทรรศการเอกสารโบราณ โดยมีวิทยากรจากสถาบันวิจัย
ศิลปะฯ บรรยายให้ความรู้ 
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๖๖ 
 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดประชุมโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” 
      วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสักการบูชา                    
“พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจ าเมืองมหาสารคาม  โดย นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี จันทมูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ร่วมต้อนรับผู้เข้าประชุม และร่วมหารือการจัดกิจกรรมโดยมี ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

   

     ส ารวจและจดัท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน 
      วันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๔ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ลงพื้นที่ส ารวจและจัดท าบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน                      
วัดศรีบุญเรือง บ้านบ่อบุ ต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังงานอนุรักษ์
เอกสารโบราณ โดยการลงพื้นที่ส ารวจในครั้งนี้ได้มีการจัดหมวดหมู่เอกสารโบราณ การท าความสะอาด การบันทึกข้อมูล
เอกสารใบลานและข้อมูลผ้าห่อคัมภีร์ใบลานเพื่อจัดเก็บในคลังข้อมูลเอกสารใบลาน (GIS) จากการส ารวจพบว่ามีเอกสารใบลาน 
จ านวน ๘๘ มัด ๙๔๐ ผูก 

   

     ผู้อ านวยการรับมอบวิทยานิพนธ์ 
     วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ พระมหาฉัตรเทพ พุทธชาโต (พุทธชูชาติ) ผู้อ านวยการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ได้น าวิทยานิพนธ์เร่ือง “รูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดและชุมชนในประเทศไทย ด้วยกระบวนการทาง
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นงานวิจัยของท่านในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และหนังสือที่ปริวรรตจากเอกสารใบลานเร่ือง “มหาพลนคร ต านานพระธาตุช่อแฮ”
รับมอบโดย อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เนื่องด้วยครั้งหนึ่งท่านเคยมาสัมภาษณ์
ข้อมูลกับบุคลากรในกลุ่มงานฯ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบงานวิจัยฯ ทั้งนี้ทางงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ถวายหนังสือ                    
ที่ปริวรรตจากเอกสารใบลาน เร่ือง “นกเต็นด่อนและศาสตรา” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย 
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๖๗ 
 

 
  

     หลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมแบบออนไลน์ 
     วันที่ ๑๒-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้วยระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอักษรโบราณพื้นฐาน (อักษรธรรมอีสาน) มีนาย                  
ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ เป็นวิทยากรประจ าหลักสูตร มีผู้สนใจลงทะเบียน จ านวน ๑๒ คน  และหลักสูตรอักษรไทยน้อยเบื้องต้น 
มีนายนิพล สายศรี เป็นวิทยากรประจ าหลักสูตร มีผู้สนใจลงทะเบียน จ านวน ๘ คน 
 

   

     หลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมแบบออนไลน์ 
     วันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้วยระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ การถ่ายถอดและปริวรรตอักษรโบราณในภาคอีสาน มีนาย                
ชวนากร จันนาเวช เป็นวิทยากรประจ าหลักสูตร มีผู้สนใจลงทะเบียน จ านวน ๑๐ คน   
 
  

     งานอนุรักษ์เอกสารโบราณมอบเอกสารวิชาการ 
     วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร. สุทธิรา เซดลัก จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในเอกสารใบลาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เเละขอนแก่น ทั้งนี้ทางงานอนุรักษ์เอกสารโบราณจึงได้มอบเอกสารวิชาการเรื่อง “ต ารายา                   
วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม เล่ม ๑-๔” และ “ต ารายาวัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด เล่ม ๒” เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
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     บรรยายในรายการ “NBT วิถีไทย” 
     วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ได้รับเชิญจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมบรรยายในรายการ “NBT วิถีไทย” ณ พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการ
บรรยายครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากอาจารย์ ดร.ค าล่า มุสิกา จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

     เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสาร 
    ใบลานอีสาน 
      วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ     
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ The University of Pittsburgh at Johnstown, U.S.A.  ได้จัดเสวนาออนไลน์ 
ในหัวข้อ Isan Literature in a Time Capsule: “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน เพื่อร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเอกสารโบราณและวรรณกรรมในภาคอีสาน ภายใต้โครงการปริวรรตและ
เผยแพร่วรรณกรรมท้องถ่ินอีสานสู่สากล โดยอาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กล่าว
ต้อนรับและกล่าวเปิดงานโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ 
มณีโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ และอาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดเวทีสนทนา โครงการ“หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” 
     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  โดย ดร.อัจฉรี จันทมูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ประเทศ  ปัจจังคะตา อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และนางนันทพัทธ์             
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เชิญกลา  ได้ร่วมกันจัดเวทีสนทนากลุ่มในโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านท่องเที่ยว
ต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” ณ ศูนย์เรียนรู้ : ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา และวางแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการ  
พร้อมจัดท าแผนการท่องเที่ยวปีที่ ๒ โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม จ านวน ๕ หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ได้แก่ ๑) บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง ๒) บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค์ ๓) บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า  
๔) หมู่บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก  และ ๕) หมู่บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย การจัดเวทีสนทนากลุ่มคร้ังนี้มีนายบรรจง แสนยะมูล  
ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เข้มแข็งในการเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดี ที่ท าให้กลุ่มเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปลอดภัย มีนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถขยายผลสู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้  ในปี ๒๕๖๔ มีการส ารวจพร้อมจัดท าฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาที่พบใน     
บึงกุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าประมงพื้นบ้านที่เกิดการอนุรักษ์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรปลอดภัย พัฒนาสู่สวนเกษตรชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือในกระบวนการทอผ้าใ ห้ได้มาตรฐานและรวดเร็ว 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการตลาด  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  และจัดท าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเกษตร
ปลอดภัยและคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยในพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย ให้กับชุมชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับอธิการบดี  ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
     วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน
กรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) 
และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร                
โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ และบุคลากรได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามพันธกิจของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ และนโยบายแนวทางการพัฒนาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์:  “ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย” และ อัตลักษณ์: “เสาหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”  
จากนั้นอธิการบดีได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายประเทศต่อไป  
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     สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย 
     วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.อัจฉรี จันทมูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยนายนิพล สายศรี  และนางนันทพัทธ์ เชิญกลาง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” 
โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายชลิตรัฐ สุรฤทธิพงศ์ และนายอัมรินทร์ แดงน้อย วิทยากรจากอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ใช้เครื่องมือในกระบวนการทอผ้า การออกแบบลวดลายและเทคนิคการมัดหมี่ ตลอดจนการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนบ้านหนองแคน ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งชุมชนดังกล่าวมีความเข้มแข็งแต่ประสบปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนการปั่นหลอดด้ายแบบใช้กงล้อ
แบบเดิม ที่ต้องใช้เวลาและก าลังค่อนข้างมากในการปั่น ชุมชนจึงมีความต้องการหาเทคนิควิธีการน าเครื่องมือเข้ามาช่วยใน
กระบวนการปั่นหลอดด้ายให้ได้มาตรฐานและรวดเร็วขึ้น ซึ่งมอเตอร์ปั่นหลอดด้ายที่น ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในคร้ังนี้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งานให้แก่กลุ่มสมาชิกที่ประหยัดทั้งเวลาและทุ่นแรง สามารถที่จะน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ให้รวดเร็วและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเครื่องปั่นหลอดด้ายยังสามารถใช้ส าหรับค้นด้ายมัดหมี่ได้อีกด้วย ถือเป็นการต่อยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าได้เป็นอย่างดี  
 
  

 

     สถาบันวิจัยศิลปะฯ อบรมหลักสูตร “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน” 
     วันที่ ๑๙-๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “ผ้าห่อ
คัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน” แบบออนไลน์ โดยรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ พร้อมด้วยคุณนิพล สายศรี คุณภูวดล อยู่ปาน 
และคุณนัฐพงษ์ ภูภักดี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีเนื้อหาในหลักสูตร ได้แก่ เรื่องผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน          
งานหัตถศิลป์แห่งพลังศรัทธา การถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานกับวัฒนธรรมการสร้างคัมภีร์ ใบลานในพระพุทธศาสนา ความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมการถวายผ้าห่อคัมภีร์  ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค ลวดลายของผ้าที่ใช้ห่อคัมภีร์ที่ปรากฏในภาคอีสาน 
และการสาธิตการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจ านวน ๕ คน สามารถที่จะน าองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนน าไปพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
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     ตรวจสอบเนื้อหาส่ือวีดิทัศน์การสอนในรายวิชา “ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน” 
     วันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้ดูแลและผลิตสื่อวีดิศน์การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านระบบ Thai MOOC ร่วมกันตรวจสอบและประเมินเนื้อหา
สื่อวีด ิทัศน์การสอนในรายวิชา “ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน” (Wisdom of Isan Palm-Leaf) รหัส MSU 002 เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์และพร้อมในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
 

   

     วิทยากรบรรยายเรื่อง “ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน” 
     วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายใต้โครงการมรดกภูมิปัญญาเรื่อง “ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน” แก่นิสิตในรายวิชาภูมิปัญญาไทย รายวิชาพลังและ                 
ภูมิปัญญาทางภาษา ศศ.บ.(ภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

     รับมอบเอกสารใบลาน (ลานสั้น) พร้อมท้ังสมุดไทย (ต าราพรหมชาติ) 
     วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ คุณยายสายทอง มูลวัตร และคุณมนตรี แก้วจันทร์ จากบ้านธวัชดินแดง ต าบลธงธานี อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเอกสารใบลาน (ลานสั้น) พร้อมทั้งสมุดไทย (ต าราพรหมชาติ) ซึ่งเอกสารโบราณชุดนี้คุณยาย     
สายทอง ได้รับมอบมาอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีใครสามารถอ่านได้ จึงน ามามอบให้ทางงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ              
ในการนี้ทางงานอนุรักษ์ฯ  จัดได้ด าเนินการท าความสะอาด จัดหมวดหมู่ และเก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาในทางวิชาการต่อไป 
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     วิทยากรบรรยายเรื่อง “ภูมิปัญญาด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดงของไทยอีสาน” 
     วันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๖๔ นายนัฐพงษ์ ภูภักดี และนายภูวดล อยู่ปาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายใต้โครงการมรดกภูมิปัญญาเร่ือง “ภูมิปัญญาด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดงของไทยอีสาน” แก่นิสิตในรายวิชาภูมิปัญญา
ไทย และรายวิชาพลังและภูมิปัญญาทางภาษา ศศ.บ.(ภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

  

 

     เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้” 
     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน 
“พิพิธภัณฑ์กินได้” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams และการถ่ายทอด
สัญญาณทาง Facebook Live กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคอีสาน และองค์กรพันธมิตร ในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์             
ให้เป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมหรือความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านการคุณค่าและมูลค่า              
การเสวนาเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร    
ผู้มีความรู้และประสบการณ์  ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กินได้: พิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตพิพิธภัณฑ์กิ นได้ ๓ เร่ือง คือ 
เรือนอาหารการกิน เรือนใบลาน และเรือนผ้าทอพิพิธภัณฑ์กินได้ เป็นโอกาสในอนาคตของพิพิธภัณฑ์ในการสร้างรายได้ และ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น  
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     โครงการความร่วมมือพฒันาองคค์วามรู้ด้านเอกสารโบราณในเครือข่ายภูมภิาค CLMVT 
      วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอกสาร
โบราณในเครือข่ายภูมิภาค CLMVT ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมมือการด าเนินงานด้านเอกสาร
โบราณกับกลุ่มประเทศ CLMVT อาทิ ประเทศ กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม ไทยและจีน และประเทศที่มีความสนใจในด้าน
เอกสารโบราณ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินเดีย เป็นต้น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอนุภาคลุ่ม
น้ าโขง และประเทศเครือข่าย (ออนไลน์) ในหัวข้อ ความร่วมมือในอนาคตและการสร้างเครือข่ายในการรวบรวม อนุรักษ์ วิจัย 
ส่งเสริมความเข้าใจ และขยายประโยชน์ของเอกสารใบลาน (‘Future collaborations and networking to collect, 
preserve, research, enhance understandings and extend the benefits of palm-leaf manuscripts’)    

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

     การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ‘Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule’ 
      วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ‘Palm-Leaf 
Manuscripts in a Time Capsule’ ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระบบออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams โดยร่วมมือกับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหน่วยงานจากต่างประเทศ                 
เพื่อเป็นการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ในการนี้มีบทความที่ร่วมน าเสนอรวม ๑๑ บทความ   

 

     เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเบบบูรณาการส าหรับเเเนวทางในการปรับปรุง “พิพิธภัณฑ์นครจ าปาศร”ี 
      วันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับ         
ตัวเเทนจากภาคส่วนราชการ ได้ร่วมเสวนาเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเบบบูรณการส าหรับเเนวทางในการปรับปรุง “พิพิธภัณฑ์
นครจ าปาศรี” อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน และแบบ
ออนไลน์ โดยมีนายตรีวิเศษ ทัพไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และคณะ  นายชูชาติ ราชจันทร์ 
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  นางกัญจนา สัตตรัตน าพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๑  ดร.กฤต  สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ดร.สมเพชร มัชปะโม  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  นายวสิษฐ์ สมจิตรศรีปัญญา รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  นายยุทธนา มะเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ เเละผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา เเละอาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ร่วมเสวนาในคร้ัง
นี้ด้วย 
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     การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ าสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกด า”  
     เเละโครงการจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนส าหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกด า 
     วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส านักงานอ าเภอเเกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายศฎายุช ไชยะลาด 
นายอ าเภอแกด า ร่วมกับก านันจาก ๕ ต าบล ประกอบด้วย ต าบลแกด า ต าบลวังเเสง ต าบลมิตรภาพ ต าบลโนนภิบาล เเละ
ต าบลหนองกุ้ง เเละประชาชนของอ าเภอ ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เเละ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะเเละ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ าสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกด า” 
เเละโครงการการจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนส าหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกด า ซึ่งการประชุมระดมความคิด      
ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้โครงการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละเกิดประโยชน์แก่พ่อเเม่               
พี่น้อง ชาวอ าเภอเเกด า จังหวัดมหาสารคามต่อไป 
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       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๗๕ 
 

 

หนังสือ/บทความวิจัย/เอกสารทางวิชาการตพีิมพ์เผยแพร่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๗๖ 
 

คณะผูจ้ัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 

 อาจารย์ทม  เกตุวงศา         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 ดร.อัจฉรี  จันทมูล            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 นายสถิตย์  เจ็กมา                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ 
                                                            วัฒนธรรม 

 

       ประสาน/รวบรวม/เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล 
นางเพ็ญประภา  ไชยสงคราม      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวจงรักษ์  คชสังข ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ออกแบบปก 
นางสาวสุพิน   ไตรแก้วเจริญ          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
นายศรัณย์พงษ์   ชรารัตน์           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

จัดท าโดย 
งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ขอขอบคุณ 
บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน 
  

 
 
 

 
 

 






