คำนำ
การจัดการความรู้ วงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” นี้ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การทางาน
ของผู้เขียนที่ได้ร่วมจัดการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกับผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งปราชญ์ท้องถิ่น หลายท่าน จนสามารถสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงอีสานให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการ
ยอมรั บ ทั้งในระดับ ท้องถิ่ น และระดับ ประเทศ รวมทั้งได้เผยแพร่ศิ ล ปวัฒ นธรรมในระดับท้อ งถิ่น ระดับ ประเทศและ
ต่างประเทศ จนกระทั้งพอเข้าใจ แนวความคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการ “การจัดการความรู้ ” (Knowledge
Management) จึงได้จัดการองค์ความรู้ใน วงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ” ออกมา อันเนื่องมาจากเป็นวง
ดนตรีพื้นบ้าน ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นการก่อตั้งแบบรวมกลุ่มเป็นชมรม ไม่ได้มี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ หรือนาฏยศิลป์ ดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้เห็นถึงการจัดการ
ความรู้ในวงโปงลางที่เกิดจากการปฏิบัติจริง สาหรับผู้ที่ดูแลควบคุมฝึกซ้อม และผู้ที่สนใจการถอดองค์ความรู้ ในวงโปงลาง
ในประเด็นต่างๆ ในการจัดการความรู้สามารถทาได้หลายเครือ่ งมือ หลายวิธีการ แต่รูปแบบการจัดการความรู้นี้จะเน้น การ
จัดการความรู้ด้วยเทคนิค “การฝึกฝนแบบซ้าๆ” (Practice) โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักอิทธิบาท 4
ซึ่งเป็นหลักธรรมอันนาไปสู่ความสาเร็จตามที่มุ่งหมายควบคู่กับสุนทรียะ มาบูรณาการใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะ
(Skills) เนื้อหาในรูปแบบนี้ประกอบไปด้วยแนวความคิด หลักการ เทคนิคกระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้ และ
ประสบการณ์จริงของนักจัดการความรู้ รวมทั้งตัวอย่างการจัดการความรู้ในวงโปงลางด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบการจัดการความรู้วงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” นี้ จะเป็นประโยชน์กับ
ท่านที่กาลังมองหาแรงจูงใจในการสร้างวงโปงลาง รูปแบบการจัดการความรู้นี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับ ผู้สนใจศึกษา
สามารถนาไปปรับใช้เพื่อพัฒนา เนื่องจากมีขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค วิธีการง่ายๆ สามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเอง
ขอขอบพระคุณ คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย มหามกุฏ ราชวิ ทยาลั ย ที่ ส ร้างโอกาสให้ ความเมตตาสนับสนุนในทุกด้า น
ขอบคุณคณะเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกวงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์จนเกิดองค์
ความรู้ขึ้นอย่างมากมาย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อพัฒนาต่อไป

ก้องพิพัฒน์ กองคา และคณะ
ศูนย์บริการวิชาการอีสาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญ
บทที่ ๒ กิจกรรมการแสดง เผยแพร่ ผลงานสร้างสรรคืและรางวัลเกียรติยศ
๒.๑ ภายในมหาวิทยาลัย
๒.๒ ภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๓ การประกวด
บทที่ ๓ โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
๓.๑ โครงสร้างงานศืลปวัฒนธรรม ศูนย์บริการวิชาการอีสาน
๓.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
บทที่ ๔ การจัดการความรู้ และวิธีการปกิบัติเพื่อนการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติ
๔.๒ ขั้นการปฏิบัติ
๔.๓ ขั้นหลังการปฏิบัติ
บทที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข โอกาสพัฒนา
๕.๑ ปัญหา อุปสรรค
๕.๒ แนวทางการแก้ไข
๕.๓ โอกาสพัฒนา
ภาคผนวก
คําสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้
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บทที่ ๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญ
ชมรมอนุ รักษ์ศิลปวัฒ นธรรม วงโปงลางอีส าน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย ” ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู่ ๑๒ บ้านโนนชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยดาริของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน จึงได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สาคัญ ใน ๔ ประการ คือ
งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริ การชุมชน ดังนั้นภารกิจการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จึงเป็นหน้าที่หลักอันสาคัญของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มุ่งจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เชิดชูพุทธธรรม นาสุขสู่ปวงชน
หลักการหนึ่งคือการใช้สื่อประจาท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการเข้าถึงชุมชนเพื่อพัฒนาปวงชน โดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านอีสาน
เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ด้านของเสียง ลีลา ช่วยให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสลึกซึ้งผสมความบันเทิงเกิดความรู้
พร้อมกันไป การจะเป็นวงโปงลางที่ดีเลิศ ได้นั้น ต้องอาศัยความสามัคคีและการฝึกซ้อม ซึ่งต้องอาศัยความอดทน เพื่อ
พัฒนาตัวเองเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากสถาบันไม่ได้มีสาขาวิชาศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ หรือนาฏยศิลป์ และ
สมาชิกในวงมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมาก จึงต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับ
หลักสุนทรียศาสตร์ มาปรับใช้ ด้วยความเพียรพยายาม อดทน อุตสาหะ ค่อยฝึกฝน จนขยับตัวเองขึ้นสู่ความเป็นเอกลักษณ์
และความงามที่เป็นตัวตน ทีผ่ สมผสานระหว่างนาฏยศิลป์กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นใน
ชุดการแสดงต่างๆ อันทาให้เกิดรูปแบบวิธีการนาเสนอเฉพาะตน สมกับการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ดังนั้นการจัดตั้งวงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะขัดเกลาและฝึกฝน
ศิลปินให้มีความชานาญมากขึ้น ทั้งครูผู้ควบคุมฝึกซ้อม และผู้ได้รับการถ่ายทอด ด้วยเทคนิค วิธีการต่างๆ จนเกิดเป็นองค์
ความรู้ เนื่องจากการแสดงวงโปงลางนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ทาให้ต้องใช้ทั้งฝีมือและ
สติปัญญา และมุ่งประโยชน์เพื่อการรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเชิดชูพุทธธรรม
ชื่อองค์ความรู้
การจัดการความรู้วงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
ความสอดคล้อง
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ
-กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนและเผยแพร่สู่นานาชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสมบูรณ์และความพร้อมเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ในการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และเผยแพร่ ก ารแสดง
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน หน่วยงานภายนอก ในระดับชาติและนานาชาติ

๒
๔. เพื่อบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องตาม
แนวพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด
๑. นักศึกษาสามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคอีสานในรูปแบบการแสดงได้
๒. สามารถนาองค์ความรู้บูรณาการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อการทางาน
๓. นักศึกษาสามารถเรียนรู้ตามกระบวนการ และเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน หน่วยงานภายนอก
ในระดับชาติและนานาชาติ
๔. นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค “การฝึ ก ฝนแบบซ้ าๆ” (Practice) โดยบู ร ณาการหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มาใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะ (Skills)

๓
บทที่ ๒
กิจกรรมการแสดง เผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ และรางวัลเกียรติยศ
๒.๑ ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีบทบาทในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คืองานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นภารกิจ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นหน้าที่หลักอันสาคัญที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วม อีกทั้งเป็นการเรียนรู้การทางาน ฝึกการ
ทางานเป็นทีม การมีภาวะผู้นา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ใช้เวลาส่วนตัวและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด การใช้
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ทาการแสดงเป็ นเสมือนเวทีแรกในการฝึกปรือฝี มือ เพื่อ การพัฒ นาก่อนนาการแสดงออกไป
เผยแพร่สู่ภายนอก
การแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัย
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ที่
๑
๒
๓
๔

วัน/เดือน/ปี
๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงาน โครงการประเพณีไต้ประทีปโคมไฟ ออกพรรษา จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
แสดงในงาน โครงการร่วมธรรมประสานใจห่างภัยยาเสพติด
แสดงในงาน โครงการร่วมธรรมประสานใจห่างภัยยาเสพติด

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วัน/เดือน/ปี
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงาน โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่
แสดงในงานบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภาคพิเศษประจาปี ๒๕๕๔
แสดงในงาน โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา มมร.อส
แสดงในงาน โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นาชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูต
แสดงในงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แสดงในงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แสดงในงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วัน/เดือน/ปี
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๘ มีนาคม ๒๕๕๕
๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑๕ สิหาคม ๒๕๕๕
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันมาฆบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕
การแสดงพิธีเปิดโครงการ “ร่วมธรรมประสานใจ”
การแสดงพิธีเปิดงานโครงการประชุมพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแสดงในงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕
แสดงในงานวันสถาปนา มมร.อส ครบ ๒๒ ปี

๔
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วัน/เดือน/ปี
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๗ มีนาคม ๒๕๕๖
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๕ กันยายน ๒๕๕๖

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันมาฆบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
สาธิตการแสดงเต้ยเดือนห้า และแสดงวงโปงลางในงานประกวดหมอลากลอน
การแสดงพิธีเปิดโครงการ “ร่วมธรรมประสานใจ”
แสดงในพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้าโขง
การแสดงชุด “กลองยาวอีสาน” พิธีเปิดโครงการเครือข่ายแกนนาคนดีศรีอีสาน

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วัน/เดือน/ปี
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๖ มีนาคม ๒๕๕๗
๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน
๒๕๕๗
๗ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
๙ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันมาฆบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
แสดงพิธีเปิดใน โครงการแกนนาคนดีศรีอีสาน
แสดงพิธีเปิดใน โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
แสดงในพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้าโขง
การแสดงในงานพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
การแสดงในพิธีเปิด โครงการพระผู้นาชุมชน

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

วัน/เดือน/ปี
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๙ พฤษภาคม๒๕๕๘
๑๕ กรกฎาคม – ๒๘
กันยายน ๒๕๕๙
๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
การแสดงในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
แสดงพิธีเปิดใน โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
การแสดงในงานโครงการประกวดหมอลากลอน,สรภัญญะ ประจาปี ๒๕๕๘
แสดงพิธีเปิด โครงการแกนนาคนดีศรีอีสาน
การแสดงพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้าโขง
การแสดงในงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
แสดงในงานซ้อมประทานปริญญาบัตร

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงสาธิตลงขวงเข็ญฝ้าย จ่ายผญาในงานกวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษา

๕
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒๕-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๕ กรกฎาคม – ๑๕
กันยายน ๒๕๕๙
๙ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๐ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๑ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แสดงในงาน โครงการประเพณีวันมาฆบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
แสดงในงานโครงการประเพณีบญ
ุ กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
แสดงในงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
แสดงพิธีเปิดในงาน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้าโขง
แสดงพิธีเปิดใน โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙
แสดงพิธีเปิด โครงการแกนนาคนดีศรีอีสาน
แสดงในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มมร.อส
การแสดงในงาน โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วัน/เดือน/ปี
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๙ พฤษภาคม๒๕๖๐
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันมาฆบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
แสดงหมอลากลอนประยุกต์ ในงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
แสดงในพิธีเปิด โครงการแกนนาคนดีศรีอีสาน
การแสดงพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้าโขง
การแสดงในงาน โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐

วัน/เดือน/ปี
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงานตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม ต้อนรับนักกีฬา มมร.ทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ
แสดงพิธีเปิดในงานกีฬา มมร. สัมพันธ์ครั้งที่ ๕ อีสานเกมส์
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันมาฆบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
แสดงในงาน โครงการประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
แสดงในงาน โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๒.๒ ภายนอกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ สู่สังคมในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ เป็นการให้บริการ
สังคม การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในรูปแบบการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวงโปงลางอีสาน
“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันให้เป็นที่รู้จัก
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ

๖
การแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ สู่สังคมในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
๒ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓
๓ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๔ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงานประเพณีผูกเสีย่ ว เทศกาลงานไหมและงานกาชาด ณ คุม้ วัฒนธรรม ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๔๔๓
เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย” ณ ประเทศพม่า
เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โปงลางอีสาน ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชาโลก ณ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และท้อง
สนามหลวง
แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ เจ้าแขวงฯ สปป.ลาว ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
๒ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๔ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๕ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการกรมควบคุมโรค ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานสมโภชองค์กฐินพระราชทานของคุรุสภา ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงาน ๘๔ พรรษา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สวดมนต์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แสดงเทิดพระเกียรติในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีย่ ว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี
๒๕๕๔ ณ เวทีกลาง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ที่
๑
๒
๓
๔

วัน/เดือน/ปี
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

๕ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๖ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๗ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๘ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงานพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี วันวิสาขบูชา ณ เวทีกลาง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
แสดงในงานสมโภชองค์มหากฐิน วัดมิ่งเมือง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แสดงสมโภชในงานทอดเทียนสามัคคี-ประกวดหมอลากลอนดีภาคอีสาน จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัด
ขอนแก่น (ธ) ร่วมกับ มมร.อส วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
แสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลางอีสาน งานเทศกาลท่องเที่ยวลาว ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
แสดงในงานสมโภชองค์กฐินสามัคคี บ้านดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี พระธรรมดิลก สมาน สุเมโธ ป.ธ. ๙ และประกวดหมอลา
กลอนดีภาคอีสาน วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานสมโภชองค์กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
๓ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงานประเพณีดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อาเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี
การแสดงงานประกวดหมอลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
แสดงโปงลางสมโภชงานทอดเทียนสามัคคี และประกวดหมอลากลอน วัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น

๗
๔ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๕ ๒๖ กรกฎาคม๒๕๕๖
๖ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๗ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

แสดงวงโปงลาง งานการประกวดโปงลางชิงแชม์ภาคอีสาน อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
แสดงโปงลางงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม จังหวัดกาแพงเพชร
การแสดงวงโปงลาง ณ เวทีกลางเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๖ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วัน/เดือน/ปี
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
๑๔-๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๘ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๙ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๐ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
๑๑ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๒ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๓ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๗
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๔-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒๐ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๑ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๒ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๓ ๓๐ พฤศจิกายน – ๙
ธันวาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงโปงลางในงานวันเด็กแห่งชาติ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การแสดงพิธีปิด กีฬามหาวิทยาลัย “มอดินแดงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงในงานสมโภชเปรียญธรรม วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น
แสดงสมโภชงานประจาปีของดีอาเภอกุกจับ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แสดงสมโภชองค์มหากฐิน วัดศรีนวล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การแสดงวงโปงลางงานมรดกโลกบ้านเชียง ณ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
แสดงในงานประเพณีดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อาเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี
แสดงโปงลาง ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
แสดงสมโภชในงานบุญผะเหวด ณ วัดป่าแสงอรุณ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แสดงศิลปะวัฒนธรรมโปงลางอีสาน งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๒ ปี ณ ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร
แสดงโปงลางงานเกษียณอายุราชการ ณ สโมสรค่ายศรีพัชรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แสดงสมโภชงานอุปสมบท บ้านดอนโมง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน งานมหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ ของดีของเด่น จังหวัดขอนแก่น
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ เมืองทองธานี
แสดงโปงลางงานสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
แสดงสมโภชองค์กฐินสามัคคี บ้านเสียว อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
แสดงสมโภชองค์กฐินสามัคคี บ้านกุดขอนแก่น อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางงานเทศกาลลอยกระทง อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานแถลงข่าว เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น
ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗
ณ คุ้มวัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การประกวดหมอลาทานองอีสาน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุม้ วัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การแสดงเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โดยวงโปงลางอีสาน หนุม่ ปริญญา สาวมหา’ลัย ณ เวที
คุ้มวัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุ้มวัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๘
๒๔ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๕ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๖ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๗ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ลงข่วง เข็ญฝ้าย จ่ายผญา” ในงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสีย่ ว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุ้มวัฒนธรรม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ลาเตีย้ โนนทัน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี
ผูกเสีย่ ว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุ้มวัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น
การสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง “แคนวง” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว
และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุ้มวัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
สาธิตการแสดงศิลปวั
ฒนธรรม วงโปงลาง คุ้มวัฒนธรรมเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุม้ วัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลาง งานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ณ เวทีหอศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
๒ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
๔ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๖ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๘
๘ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๘
๙ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๐ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งาน Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ณ เวทีกลาง สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การแสดงพื้นบ้าน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมใบบุญ บ้านดดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสานในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี
๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประกวดหมอลาทานองอีสาน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘
การแสดงเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โดยวงโปงลางอีสาน หนุม่ ปริญญา สาวมหา’ลัย ณ เวที
กลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ลงข่วง เข็ญฝ้าย จ่ายผญา” ในงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสีย่ ว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘ ณ คุ้มวัฒนธรรม และลาน
พระธาตุศโิ รดม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ลาเตีย้ โนนทัน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี
ผูกเสีย่ ว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘ ณ คุ้มวัฒนธรรม และลานพระธาตุศิโรดม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง “แคนวง” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘ ณ คุ้มวัฒนธรรม และลานพระธาตุศิโรดม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งาน Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” ณ เวทีกลาง
สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๙
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่
๑
๒
๓
๔

วัน/เดือน/ปี
๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
๑๙ กุมภาพัน ๒๕๕๙
๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๙

๕ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
๖ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
๗ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
๘ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๙ ๑๒ พฤษภาคม๒๕๕๙

๑๐ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงสมโภชผ้าป่าสามัคคีวัดสุขเกษม จังหวัดอ่างทอง
แสดงสมโภชบุญกุม้ ข้าวใหญ่ และบุญข้าวจี่ บ้านอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีเปิดและในงาน “มหกรรมสินค้านานาชาติลุ่มแม่น้าโขง : GMS Fair
2016 @ Khon Kaen” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางงานสัมมนาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
การแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิด “เทศกาลถนนดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2” ณ เวทีกลาง
ถนนกัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยวงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในงาน “สุดยอดสงกรานต์อสี านเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนน
ข้าวเหนียว” ประจาปี ๒๕๕๙ ณ เวที ๗๐๐ ปี ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี่ยงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 (TAO 13
Khon Kaen University) ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแสดงพิธีเปิดงาน “Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid” ประจาปี 2559 การ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบารุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ เลย
หนองบัวลาภู ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
การแสดงพิธีเปิดงาน “การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP PRODUCT
CHAMPION : OPC) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรม
ขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางงานสัมมนานักธุรกิจ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
แสดงสมโภชงานอุปสมบท วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางงานสัมมนาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร
แสดงโปงลางงาน Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานมุทิตาจิตการประปาส่วนภูมิภาคเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติคา่ ยศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น
แสดงงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ แขวงทางหลวงที่ 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
แคนวงและหมอลาถวายอาลัย และสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล ในงานตามรอยพระบาท “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าขอนแก่น
การแสดงต้อนรับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

๑๐
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๔ ๑๗-๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๕ ๑๗-๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๖ ๑๗-๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๗ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๘ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
๙ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๐ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๑ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๑๓ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
๑๔ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
๑๕ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๖ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๗ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
การแสดง งาน “สตมวารคนอีสานร่วมใจ สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พ่อของแผ่นดิน”
ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การประกวดหมอลาทานองอีสาน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ณ คุ้มวัฒนธรรม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ลงข่วง เข็ญฝ้าย จ่ายผญา” ในงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสีย่ ว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ณ คุ้มวัฒนธรรม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ลาเตีย้ โนนทัน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ณ คุ้มวัฒนธรรม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ควบคุม การสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง “แคนวง” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ณ คุ้มวัฒนธรรม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยวงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย ในงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสีย่ ว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ณ เวทีกลาง
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ “เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจาปี ๒๕๖๐”
ณ บึงแก่นนคร-ศาลหลักเมืองขอนแก่น (ถนนข้าวเหนียว) เทศบาลนครขอนแก่น
แสดงโปงลางงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาคโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานเลี้ยง ตุม้ ฮัก โฮม ประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดีแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางงานอีสานอินดี้ เลีย้ งต้อนรับคณะนักธุรกิจหาดใหญ่ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
แสดงหมอลากลอนประยุกต์ ในงาน กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ปี๔ น้อมอุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
แสดงมุฑติ าจิต เกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ งานส่งเสริมการขายข้ามภูมภิ าค Table Top Sale TAT/Air Asia Agent
Fam Tip “ช่วนสิงห์เหนือ เสือใต้..มาเบิ่งมหานครขอนแก่น” เชียงใหม่-ขอนแก่น, หาดใหญ่-ขอนแก่น
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานจีนสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง
ไทย-จีน ๒๐๑๗ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ UHosNet ครั้งที่ ๖๒ ขอนแก่น จัดโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ งานแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๙ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น

๑๑
๑๘ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๘ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๙ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๐ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๒ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๓ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๔ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๕ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

แสดงในงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น
ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐
ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงสาธิตลงขวงเข็ญฝ้าย จ่ายผญา งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐ ณ คุม้ วัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงสาธิตลาเตี้ย (เต้ยเดือนห้า) งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐ ณ คุม้ วัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงวงโปงลาง “คีตกวีศิลป์ ถิ่นอีสาน ราลึกพระภูบาล รัชกาลที่ ๙” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
แสดงสาธิตลงขวงเข็ญฝ้าย จ่ายผญา งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐ ณ คุม้ วัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงสาธิตลาเตี้ย (เต้ยเดือนห้า) งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานประชุมตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจาปี ๒๕๖๐ ณ วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูนในฝัน)
จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงในงานต้อนรับคณะนักกีฬา “ปาร์ตี้วิถีไทย...เก๋ก็สไตล์ท่องเที่ยวและกีฬา” โรงแรมพูลแมน
จังหวัดขอนแก่น

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ที่
วัน/เดือน/ปี
๑ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
๓ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๗ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๘ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
๙ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๐ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๑๑ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์
แสดงสมโภชในงานอุปสมบท วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง อาเภอโคกโพธ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานอุทิศบุญกุศล แด่ดวงวิญญาณความดี ศิริญญา ไทยมิตร (น้องต่าย) บ้านศูนย์กลาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
แสดงในงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานมุฑิตาสัการะ ฉลองอายุวัฒนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกข่า อาเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
แสดงงานอาลัยกับการจากไปของบิดานักศึกษาวงโปงลาง หมอลาเนส เวริตา จันทร์เป็ง บ้านผาสุก
ตาบลผาขาม อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
แสดงสมโภชในงานประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดหนองสวง อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงสมโภชงานอุปสมบท บ้านกุดโง้ง ตาบลโพนข่า อาเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ
แสดงในงานสานสัมพันธ์น้องพี่ เทคโนฯ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางเปิดตลาดท่าพระ ๑๐๐ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
แสดงโปงลางสมโภชงานบุญสงน้าหลวงพ่อพระเสี่ยง (เช้า) ณ วัดมณีโคตร อาเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
แสดงโปงลางสมโภชงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย สงน้าหลวงพ่อพระใส (เย็น) Iวัดโพธิ์ชัย
จังหวัดหนองคาย

๑๒
๑๒ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๑๓ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
๑๔ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๕ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

แสดงโปงลางงานเลี้ยงต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โรงแรมเดอะฌาร์มบูทีค รีสอร์ท
แอนด์โฮเตล จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานมุฑิตาสัการะ ฉลองอายุวัฒนะมงคล ๗๕ ปี พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน
สิริปัญโญ) วัดบุญเรืองสวรรณาราม บ้านคาโป้งเป้ง จังหวัดหนองคาย
แสดงโปงลางงานออนซอนบุญบั้งไฟ ไทโนนทอง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์ “งานตุ้มโฮม...ม่วนซื่น ST PR ๑๒”
ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

๒.๓ การประกวด
การแสดงเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในเวทีประกวด เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการนาชุดการแสดง ที่แสดงเพื่อ
การเผยแพร่ให้บริการสังคม ในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับชุมชน
นามาพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่สู่การปฏิบัติในขั้นเปรียบเทียบ ในเวทีการประกวดระดั บชาติ เป็นการพัฒนาขั้นความสาเร็จ
ของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด จนนักศึกษาผู้รับการถ่ายทอดความรู้นั้น สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับออกมาในรูปแบบการแสดงได้เป็น อย่างดี สามารถก้าวขึ้นสู่วงโปงลางชั้นนาของประเทศ และได้รับ
รางวัลเกียรติยศมากมายมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างดีเลิศ
การแสดง เผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ และรางวัลเกียรติยศจากการประกวด
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ลาดับที่
๑
๒

รางวัลเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๓
รางวัลชนะเลิศการขับร้องหมอลายอดเยี่ยม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๓

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ลาดับที่
๑
๒
๓

รางวัลเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๔
รางวัลบรรเลงกลองยอดเยีย่ ม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๔

๑๓
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน
โปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิง
แชมป์ประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๕
รางวัลการขับร้องหมอลายอดเยีย่ ม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๕
รางวัลการแสดงวิถีชีวิตถิ่นอีสานยอดเยี่ยม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศการขับร้องหมอลายอดเยี่ยม ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จากการประกวด สุดสะแนน แดนอีสาน โดย จิม ทอมป์
สัน ฟาร์ม ประจาปี ๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศการประกวดหมอลากลอน งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศการประกวดหมอลากลอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และกาชาด จังหวัดหนองคาย ประจาปี ๒๕๕๕

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๖
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จากการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประเภทหมอลา พุทธศักราช ๒๕๕๖
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๖
รางวัลการบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๖
รางวัลบรรเลงกลองยอดเยีย่ ม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๖

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ลาดับที่
๑
๒

รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๗
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสือ่ พื้นบ้าน หมอลาสมานฉันท์ “ตุ้มโฮมฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่”
ณ สานักประชาสัมพันธ์เขต ๑ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๑๔
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
ประจาปี ๒๕๕๘
รางวัลการขับร้องหมอลายอดเยีย่ ม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๘
รางวัลการแสดงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๘
รางวัลการบรรเลงโปงลางยอดเยีย่ ม จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๘
รางวัลชนะเลิศประกวดหมอลากลอนเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ.อุดรธานี ประจาปี
๒๕๕๘
รางวัลชนะเลิศอันดับ๒การประกวดหมอลากลอน งานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ประจาปี ๒๕๕๘
รางวัลชนะเลิศประกวดหมอลากลอน งานไหมนานาชาติ จ.ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘
รางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ปี๒๕๕๘
โล่รางวัลเยาวชนดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๘

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีและการแสดง
พื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน
โปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๙
รางวัลการบรรเลงกลองยอดเยี่ยม การประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๙
รางวัลนางไหยอดเยีย่ ม การประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๙
รางวัลการบรรเลงโปงลางยอดเยีย่ ม การประกวดวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๙
รางวัลชนะเลิศการประกวดหมอลากลอน งานไหมชนบท จ.ขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙
รางวัลชนะเลิศหมอลากลอน งานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ประจาประปี ๒๕๕๙

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ลาดับที่
๑
๒
๓

รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดร้องเพลง Bing Sun singing contest ปี ๒๕๖๐
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหมอลา Toyota แห่งประเทศไทย ครั่งที่ ๑ จ.กาฬสินธ์ ปี ๒๕๖๐
รางวัลชมเชยการประกวดลากลอนประเภทเยาวชน งานมหกรรมแสดงพื้นบ้านรายได้ให้กับท้องถิ่นจ.มหาสารคาม ปี ๒๕๖๐

๑๕
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ลาดับที่
๑

รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดหมอลากลอน ณ สานักศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับร่วมกับสาขาวิชาดนตรีมหาสารคาม
ปี ๒๕๖๑

๒

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอลากลอนภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๑

๑๖
บทที่ ๓
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
๓.๑ โครงสร้างงานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์บริการวิชาการอีสาน
อธิการบดี
รองอธิการบดี

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์

ผอ.สานักงานวิทยาเขต

ผู้ช่วยอธิการบดี

งานศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ ๓.๑ โครงสร้างงานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์บริการวิชาการอีสาน
๓.๑ โครงสร้างวงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
อ.ผู้ควบคุมวงโปงลาง

ประธานชมรม

รองประธานชมรม

ประชาสัมพันธ์

วิชาการ

เหรัญญิก

เลขานุการ

สวัสดิการ

หัวหน้านักร้อง/หมอลา

หัวหน้านักดนตรี

หัวหน้านักแสดง

นักร้อง/หมอลา

นักดนตรี

นักแสดง

ภาพที่ ๓.๑ โครงสร้างวงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”

ฝ่ายพัสดุ

๑๗
๓.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
นั ก ศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอีส าน ที่ เป็ น สมาชิ ก วงโปงลางอีส าน“หนุ่ม ปริญ ญา
สาวมหา’ลัย” มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในหลายด้านเพิ่มขึ้นจากความรับผิดชอบในหน้าที่การเรียนพียงอย่าง
เดียว อันทาให้เกิดการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดาเนินทุกกิจกรรมในความรับผิดชอบนั้นให้สัมฤทธิ์ผล จึงต้องมี
ความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น เกิดการเรียนรู้ภาวะความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีความเสียสละ ใช้เวลา
ส่วนตัวและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีความอดทน อดกลั้นต่อความเหนื่อยยากลาบากจากการฝึกซ้อม อดทน
ต่อการดุด่าว่ากล่าวบอกสอนของครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอด รวมถึงต้องมีความความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเป็นอย่างมากใน
ทุกๆด้าน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่เป็นสมาชิก วงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
- ด้านการเรียน
- ด้านกิจกรรมคณะ
- ด้านกิจกรรมมหาวิทยาลัย
- ด้านอนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในวงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
- หน้าที่ตามโครงสร้างคณะกรรมการวงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
- การฝึกซ้อมของตัวนักแสดง
- การฝึกซ้อมเพื่อถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
- ดูแลรักษาสถานที่
- ดูแลรักษาเครื่องดนตรี
- ดูแลรักษาชุดเสื้อผ้า เครื่องประดับ
- ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

๑๘
บทที่ ๔
การจัดการความรู้ และวิธีการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้

ภาพรูปแบบการจัดการวงโปงลางที่ประสบผลสาเร็ จ

๔.๑ ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติ
๔.๑.๑ การกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็น
หาข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวทางเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของวงโปงลาง โดยงาน
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์บริการวิชาการอีสาน และคณาจารย์ผู้ควบคุมฝึกสอน แสวงหาข้อมูลความรู้ เรียนรู้เพื่อนามา
บูรณาการ หาวิธีการเพื่อให้เกิด องค์ความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของวงโปงลางที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทาง
พระพุทธศาสนา
๔.๑.๒ การคิดวิเคราะห์ การค้นหาเส้นทางสู่ความสาเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
๑. นโยบายของผู้บริหาร
๒. งบประมาณจัดสรร
๓. บุคลากรมีศักยภาพ และประสิทธิภาพ
๔. ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง
๕. นักศึกษามีความพร้อม
๖. กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้เพื่อผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาและสุนทรียศาสตร์เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่เหมาะสม
๗. สร้างกระบวนการเทคนิค วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้

๑๙
๔.๑.๓ วิธีการสรรหาสมาชิกในวงโปงลาง-กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกในวงโปงลางแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
๑. นักศึกษาจากการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
๒. นักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยที่สนใจในศิลปวัฒนธรรม
๔.๑.๔ แรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นสู่ความสาเร็จ
๑. แรงบันดาลใจภายในมหาวิทยาลัย
- การให้กาลังใจ ดูแลเอาใจใส่ด้วยความเมตตาของผู้บริหาร
- การชี้แนะแนวทางปฏิบัติจากคณาจารย์ผู้ควบคุมฝึกสอน ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่า
ในการปฏิบัติ
- การเข้าค่ายปรับพื้นฐานการแสดงให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกันของนักแสดง
- แบบอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสพผลสาเร็จ
- รางวัลเกียรติยศ และการประกาศเกียรติคุณเมื่อประสบผลสาเร็จ
- ทุนการศึกษา ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
๒. แรงบันดาลใจจากภายนอกมหาวิทยาลัย
- การเชิญผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาให้ประสบการณ์แนะแนวความรู้
- การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
- ศึกษาความสาเร็จจากวงโปงลางอื่นๆ
- การขอความอนุ เ คราะห์ ก ารแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ และไว้ ว างใจจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๔.๒ ขั้นการปฏิบัติ
๔.๒.๑ การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้
๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร (Explicit Knowledge)
- หนังสือตารา
- หนังสือปริวัตน์ใบลาน
- เอกสารสูจิบัติ
- สื่อเทคโนโลยีที่บันทึกความรู้
๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
- โดยอาศัยบุคลากรภายใน
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ผู้ควบคุมวงโปงลาง

๒๐
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
- โดยอาศัยวิทยากรภายนอก
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น, ปราชญ์ชาวบ้าน
พระสงฆ์ที่มีองค์ความรู้
ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน
๓. โดยอาศัยคู่มือที่ต้องปฏิบัติกิจกรรม ระเบียบปฏิบัติ
๓.๑ ตารางการฝึกซ้อม
- การฝึกซ้อม จะมีลักษณะการซ้อม ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ การซ้อมเป็นปกติ คือซ้อมเป็นประจาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดง การ
ฝึกฝน ทบทวนการแสดง จะซ้อม ในเวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. วันอังคาร - วันพฤหัสบดี ของทุก
สัปดาห์
แบบที่ ๒ การซ้อมเพื่อการเผยแพร่งานสาคัญ และการประกวด การซ้อมในรูปแบบนี้จะมีความ
เข้มข้นมากกว่าการซ้อมแบบปกติ จะมีการซ้อมล่วงหน้าในช่วงเวลาก่อนถึงวันแสดง ตั้งแต่ ๑ สัปดาห์ ถึง
๑ เดือน ในทุกวันจะซ้อม ในเวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์ และในเวลา ๐๙.๐๐ น. –
๑๖.๐๐ น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อม
- การเตรียมความพร้อมภายในจิตใจ ก่อนเริ่มการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง นักดนตรี ผู้ฟ้อน สมาชิก
ทุกคนต้องนั่งสมาธิเป็นเวลา ๒๐ นาที เพื่อเตรียมความพร้อมให้จิตใจสงบเกิดสมาธิ มีสติปัญญาในการ
ฝึกซ้อม
- การเตรียมความพร้อมร่างกาย ก่อนเริ่มการฝึกซ้อมชุดการแสดง ผู้แสดงจะวอร์มร่างกายด้วย
การดัดตัว ดัดมือ และร่างกายทุกส่วนตามแบบนาฏศิลป์
๓.๓ ตารางเวร
สมาชิ ก ในวงโปงลางอี ส าน“หนุ่ ม ปริ ญ ญา สาวมหา’ลั ย ” ทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามตารางเวรอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
๓.๔ ทะเบียนสมาชิกผู้ร่วมทาการแสดงศิลปวัฒนธรรม
สมาชิ ก ในวงโปงลางอี ส าน“หนุ่ ม ปริ ญ ญา สาวมหา’ลั ย ” ต้ อ งเข้ า ร่ ว มการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการลงทะเบียนการเข้าร่วมทาการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ทราบถึงจานวนในการปฏิบัติจริง
๓.๕ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของสมาชิกที่เข้ามาศึกษาโดยระบบโควตาศิลปวัฒนธรรม

๒๑
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาโดยระบบโควตาศิลปวัฒนธรรม ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือกในระบบ
ปกติ และได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าบารุงการศึกษาเป็นเวลาสองภาคการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาโควตา
ศิลปวัฒนธรรม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้ คือต้องฝึกซ้อมการแสดง รวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างของวงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” และช่วยงานส่งเสริมอนุรักษ์
แผ่แพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา
๔. โดยอาศัยแนวการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
- การร่วมแสดงในงานบุญประเพณีต่างๆในชุมชน
- แสดงในงานประจาปีของจังหวัดขอนแก่น
- การแสดงให้หน่วยงานราชการ ตามการขอความอนุเคราะห์
- การแสดงให้หน่วยงานเอกชน ตามการขอความอนุเคราะห์
๕. โดยอาศัยกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- โครงการงานบุญประเพณี และวันสาคัญของชาติ ในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการบุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติ โครงการวันลอยกระทง โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฯลฯ
- โครงการอบรม สัมมนาอื่นๆทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึ้น
- กิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมงานวันปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ
- กีฬา มมร.สัมพันธ์ประจาปี
- ค่ายเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของงานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์บริการวิชาการอีสาน
๔.๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนาความรู้ให้เหมาะสม
การนาข้อมูลความรู้ที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆมาปรับปรุงและพัฒนามีความสาคัญ
เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ บู ร ณาการให้ ชุ ด การแสดงเกิ ดความเป็ นเอกลั ก ษณ์ที่ โ ดดเด่น เฉพาะตน เข้ า กั บบริ บ ทของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา
๑. การสร้างสรรค์ชุดการแสดง
การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่ผสมผสานระหว่างนาฏยศิลป์กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี พื้ น ถิ่ น ในชุ ด การแสดงต่ า งๆ อั น ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบวิ ธี ก ารน าเสนอเฉพาะตน สมกั บ การสื บ ทอด
ศิลปวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จนขยับตัวเองขึ้นสู่ความเป็นเอกลักษณ์และความงามที่เป็นตัวตน

๒๒
รูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ชุดการแสดง

กาหนดขอบเขตชุดการแสดง
-ซื่อชุดการแสดง
-พื้นที่ตน้ กาเนิดการแสดง
-เป็นศิลปวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ อีสาน
-เป็นประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ
ที่เกี่ยวเนือ่ งใน พุทธศาสนา

ข้อมูลเชิงลึก
-ความสาคัญของพิธีกรรม
-ลาดับขั้นตอน การปฎิบัติจริงในพิธีนนั้
-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
-ภาษา สาเนียงคาร้อง บทสวด
-ดนตรีที่มีในพื้นถิ่น
-ลักษณะการแต่งกาย
-ข้อมูลเดิมของการแสดงที่มอี ยู่ในพื้นถิน่

ประพันธ์บทร้อง
ขับลา บทสวด

ประมวล และกลัน่ กรองความรู้
-จัดวางลาดับรูปแบบการนาเสนอ
-กาหนดอุปกรณ์ประกอบการแสดง
-กาหนด สาเนียง ทานอง บทขับร้อง
-กาหนด สาเนียง ทานอง ดนตรี

เรียบเรียง ดนตรี

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการแสดง

สร้างเครือ่ ง
แต่งกาย

สร้างสรรค์การแสดงประกอบดนตรี
-สร้างท่ารา
-การแปลแถว
-เทคนิคการใช้อุปกรณ์
-เทคนิคการใช้เครื่องแต่งกายในการแสดง

ถ่ายทอดสู่ผแู้ สดง
ด้วยเทคนิค “การฝึกฝนแบบซ้าๆ” (Practice)
ด้วยวิธีการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับสุนทรียศาสตร์

ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
๒. ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์
การสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงในวงโปงลางอี ส าน “หนุ่ ม ปริ ญ ญา สาวมหา’ลั ย ” ในชุ ด การแสดงต่ า งๆ
ได้สร้างสรรค์จากแนวคิดคติความเชื่อ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตผู้คนในพื้นถิ่น
มาผสานเข้ากับ นาฏยศิลป์ อันทาให้เกิดรูปแบบวิธีการนาเสนอตามแบบฉบับ วงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา
สาวมหา’ลัย” จนเกิดเป็นเอกลักษณ์และความงามที่เป็นตัวตน ได้นาออกทาการแสดงเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ บริการสู่ชุมชน เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ให้คงอยู่ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๒๓
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
๑. ชุดเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
๒. ชุดเทิดไท้วิศิษฏศิลปิน
๓. ฟ้อนฮีตเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
๑. ชุดเทิดไท้ องค์มหาราชันรัชกาลที่ ๙
๒. ชุดเทิดพระเกียรติพระแม่ไท้ มิ่งขวัญไทยประชา
๓. ฟ้อนฮ่วมบุญโฮมศรัทธา บูชาพระธาตุพนม
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
๑. ชุดเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๑. ชุดเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
๒. ฟ้อนหดสงบุญเดือนห้า บูชาดอกไม้
๓. ฟ้อนสาวขอนแก่นลาเพลิน
๔. ฟ้อนสืบหูก ต่าไหม วิถีไทขอนแก่น
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าชาวไทย
๒. ชุดเทิดไท้สมเด็จพระแม่ยศยิ่งฟ้า มิ่งขวัญหล้าประชาไทย
๓. ชุดยลยินกาฬสินธุ์ถิ่นไหมแพรวา
๔. ฟ้อนฮักแก่นเมืองไหม ฮ่วมใจผูกเสี่ยว
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
๑. ชุดเทิดไท้พระแม่ฟ้าองค์มหาราชินี
๒. ฟ้อนไหว้อ้อญอครู บูชาแคน คูณแดนอีสาน
๓. ฟ้อนซาฮะเบิกบ้าน อีสานเฮืองฮุ่ง
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
๑. ชุดเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. การแสดงท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ “กาฬสินธุ์ถิ่นงาม”
๓. การแสดงหมอลาเรื่องต่อกลอนทานองขอนแก่น เรื่องขูลูนางอั้ว
๔. การแสดงหมอลาเรื่องต่อกลอนทานองอุบล เรื่องสุวรรณสาม
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ชุดคีตกวีศิลป์ถิ่นอีสานน้อมราลึกพระภูบาล รัชกาลที่ ๙
๒. ฟ้อนถวายธุงธวัช ศรัทธา
๒.๑ ชุดการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

๒๔
๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๔.๒.๓ การประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
การถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการแสดงวงโปงลางนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ทาให้ต้องใช้ทั้งฝีมือและสติปัญญา ค่อยฝึกฝนด้วยความเพียรพยายาม
อดทน อุตสาหะ ทั้ง ผู้ถ่ายทอดและนักศึกษาผู้รับการถ่ายทอด อันเนื่องด้วยทักษะของนักศึกษาที่เป็น
นักแสดง ในวงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มีพื้นฐานทักษะ(Skills) ทางด้านนาฏศิลป์
ที่แ ตกต่า งกั น มาก มี ทั้ ง ผู้ ที่ มี พื้ นฐานมาก่ อ นโดยเป็น ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในระบบโควตา
ผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่เป็นผู้มีใจรักในศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้น ผู้ถ่ายทอดจึงพยามค้ นหากลวิธี เทคนิ ค วิธีการที่ทาให้นักแสดงในวงโปงลาง ผู้ รับการถ่ายทอด
ความรู้ สามารถเป็นนักแสดงที่ประสบผลสาเร็จในชุดการแสดง ในการถ่ายทอดความรู้ ผู้ถ่ายทอดจะเน้น
การถ่ า ยทอดความรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค “การฝึ ก ฝนแบบซ้ าๆ” (Practice) ด้ ว ยการใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมอันนาไปสู่ความสาเร็จตามที่มุ่งหมายควบคู่กับ
สุนทรียะ มาบูรณาการใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะ (Skills) จนเกิดเป็นองค์ความรู้ในวงโปงลาง
อีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” สามารถนาชุดการแสดงที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน ที่ผู้ถ่ายทอด
สร้างสรรค์ออกเผยแพร่สู่สังคม จนได้รับการยอมรับในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งได้รับ
รางวัลเกียรติยศจากการประกวดในระดับชาติหลายรางวัลอย่างต่อเนื่อง
เทคนิค “การฝึกฝนแบบซ้าๆ” (Practice)
ทฤษฏีการเรียนรู้ ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการทาซ้า มีการทบทวน
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม
บลูมได้จาแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น ๓ ด้าน คือ
๑. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
พฤติก รรมด้ านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ ยวกับ สติปั ญญา ความรู้ ความคิ ด ความเฉลี ยวฉลาด
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา
๒. จิตพิสัย (Affective Domain)(พฤติกรรมด้านจิตใจ)
ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้
อาจไม่เกิดขึ้น ทัน ที ดังนั้ น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม และ
สอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทาให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้
ด้านจิตพิสัย
๓. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท)
พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชานิชานาญ ซึ่งแสดงออกมา
ได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ
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พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ ๕ ขั้น ดังนี้
๑. การรับรู้ เป็นการให้ผู้ เรียนได้ รับรู้หลั กการปฏิบั ติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลื อกหาตัว แบบ
ที่สนใจ
๒. กระทาตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจ
และพยายามท าซ้ า เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ กิ ด ทั ก ษะตามแบบที่ ต นสนใจให้ ไ ด้ หรื อ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้
ตามข้อแนะนา
๓. การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ
เมื่อได้กระทาซ้าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ
๔. การกระทาอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระทาตามรูปแบบ
นั้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนปฏิ บั ติ ง านที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง คล่ อ งแคล่ ว การที่ ผู้ เ รี ย น
เกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระทาอย่างสม่าเสมอ
๕. การกระทาได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติ
ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติ
ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง
สรุป (ศิวกร หลงสมบูรณ์)
การเรียนรู้ของบลูมที่ทาให้เกิดการเรียนรู้จากการทาซ้า จะเป็นด้านทักษะพิสัย หรือพฤติกรรม
ด้านกล้ามเนื้อ
ซึ่งจะเน้ น การปฏิบั ติตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงช านาญด้ว ยการทาซ้าไปเรื่อยๆ จนเป็นธรรมชาติ
โดย อาจจะมีการชี้แนะจากผู้ที่มีความชานาญในช่ว งแรกและตามด้วยการศึกษาการปฏิบัติตามแบบ
ทีต่ นเองถนัด มีการกระทาเรื่อยๆ จนเกิดความชานาญ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดก์ (Thorndike)
หลักการเรียนรู้
"การเรี ยนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยแสดงในรูปแบบต่างๆ
จนกว่าจะเป็นที่พอใจที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเรียกว่า การลองถูกลองผิด"
การนากฎแห่งความพร้อมมาใช้
ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้น ต้องสารวจดูก่อนว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนทั้ งทาง
ร่างกายและจิตใจหรือยังถ้ายังไม่พร้อม ต้องเตรียมความพร้อมด้วยการนาเข้าสู่บทเรียน แล้วจึงจะเริ่มสอน
กฏแห่งการฝึกมาใช้
เมื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ต้องเริ่มจากให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนเสียก่อน
แล้วหมั่นฝึกฝนและนาสิ่งที่เรียนรู้แล้วมาใช้บ่อยๆ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ๘ ขั้น ของกาเย่ (Gagne)
๑. การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้
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๒. การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ
๓. การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจา ( Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจาระยะสั้นและระยะยาว
๔. ความสามารถในการจา (Retention Phase)
๕. ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase )
๖. การนาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase)
๗. การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase)
๘. การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็วจะทาให้มีผลดี
และประสิทธิภาพสูง
องค์ประกอบที่สาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย่ (Gagne)
• ผู้เรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู้
• สิ่งเร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
• การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
• การสอนด้วยสื่อตามแนวคิดของกาเย่ (Gagne)
• เร้าความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น ใช้ การ์ตูน หรือ กราฟิกที่ดึงดูดสายตา
• ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน การตั้งคาถามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
• บอกวัตถุประสงค์ ผู้เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให้ทราบว่าบทเรียน
เกี่ยวกับอะไร
• กระตุ้นความจาผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการโยงข้อมูลกับความรู้ที่มีอยู่ก่อน เพราะสิ่งนี้สามารถทา
ให้เกิดความทรงจาในระยะยาวได้เมื่อได้โยงถึงประสบการณ์ผู้เรียน โดยการตั้งคาถาม เกี่ยวกับแนวคิด
หรือเนื้อหานั้นๆ
• เสนอเนื้ อ หา ขั้น ตอนนี้ จ ะเป็น การอธิ บ ายเนื้ อ หาให้ กั บ ผู้ เ รีย น โดยใช้สื่ อ ชนิ ด ต่า งๆ ในรู ป กราฟิ ก
หรือ เสียง วิดีโอ
• การยกตัวอย่าง การยกตัวอย่างสามารถทาได้โดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจได้ซาบซึ้ง
• การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะหรือพฤติ กรรม เป็นการวัดความเข้าใจว่าผู้เรียนได้เรียนถูกต้อง เพื่อให้
เกิดการอธิบายซ้าเมื่อรับสิ่งที่ผิด
• การให้คาแนะนาเพิ่มเติม เช่น การทาแบบฝึกหัด โดยมีคาแนะนา
• การสอบ เพื่อวัดระดับความเข้าใจ
• การนาไปใช้กับงานที่ทาในการทาสื่อควรมี เนื้อหาเพิ่มเติม หรือหัวข้อต่างๆ ที่ควรจะรู้เพิ่มเติม
การใช้หลักหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมอันนาไปสู่ความสาเร็จตามที่มุ่งหมาย
คาว่า อิทธิบ าท แปลว่า บาทฐานแห่ งความส าเร็จ หมายถึง สิ่ งซึ่งมี คุณธรรม เครื่องให้ ลุ ถึ ง
ความสาเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสาเร็จในสิ่งใด ต้องทาตนให้สมบูรณ์ ด้ วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท
ซึ่งจาแนกไว้เป็น ๔ คือ
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๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน
ฉันทะ คือความพอใจในสิ่ง ที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทา จึงจะเกิดผลจริงตามควร
ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกาลังใจ อันแรก ที่ทาให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป
ทุกข้อ
วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ การการะทาที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน
เป็นระยะยาว จนประสบ ความสาเร็จ คานี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง
จิตตะ หมายถึง ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ ความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทาสิ่งซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คานี้ รวมความหมาย ของคาว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่
วิมังสา หมายถึง การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทามา ความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสาเร็จ เกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คานี้ รวมความหมาย ของคาว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่
ดังนั้น "อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสาเร็จในชีวิตและ
การงาน เพราะหากทาได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจกชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกล
เกิน ฝั น ประการส าคัญ "อิ ทธิบ าท ๔" ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ างโดดเดี่ยวจากหลั กธรรมข้ออื่นๆอันเป็นองค์รวมและ
เชื่อมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่านั้น สิ่งสาคัญ เราได้ ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด
เพราะ ในโลกปั จ จุ บั น โลกที่ สั่ ง สม อวิ ช ชามามากจนเกิ น ล้ น จึ ง กลายเป็ น โลกที่ ฉ าบฉวยและวุ่ น วายสู ง สุ ด
นั่นแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพื่อจะเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อกาเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของ
ตนเองอย่างแท้จริง
๔.๓ ขั้นหลังการปฏิบัติ
๔.๓.๑ การจดบันทึกแก่นความรู้ รวบรวมจัดเก็บ
- ในตัวบุคคล
- นามารวบรวมจัดเก็บในรูปแบบเอกสารสูจิบัติ
- นาไฟล์การบันทึกการแสดงออกเผยแพร่บนเว็บเพจของวงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
และสื่อโซเซียล
๔.๓.๒ นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ / ขยายผล
องค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการผสมผสานระหว่างนาฏยศิลป์กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้มีการ
ปฏิบัติโดยการถ่ายทอด ในกระบวนการและรูปแบบเฉพาะของวงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” โดย
ใช้หลั กธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบกระบวนการถ่ายทอด ซึ่งประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบการแสดงในวงโปงลาง นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวใช้ในระหว่างที่

๒๘
เรียนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และสามารนาไปประยุกต์ ใช้ในการทางานเมื่อสาเร็จ
จากสถาบันแล้ว ทาให้นักศึกษามีศักยภาพการทางานในหน่วยงานมากขึ้น มีความรู้ความสามารถ หลากหลายด้าน
ดังนั้นองค์ความรู้นี้จึงสามารถนาไปพัฒนา ปรับใช้กับในสถานศึกษา หรือสถาบันที่มีวงโปงลาง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกวงได้ตามแนวทางปฏิบัติ ตามองค์ความรู้ของวงโปงลางอีสาน“หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย

๒๙
บทที่ ๕
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข โอกาสพัฒนา
ปัญหา อุปสรรค
๑. นักศึกษาเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลายจึงทาให้เวลาของนักศึกษาไม่ตรงกัน
๒. เวลาในการฝึกซ้อมมีน้อย และจากัด
๓. สมาชิกวงโปงลางส่วนมากมีทักษะ(Skills) น้อย และไม่เท่ากัน ทาให้กระบวนการเรียนรู้หล้าช้า
๔. ไม่มีอาจารย์ที่จบสาขาศิลปะการแสดง และดนตรีนาฏศิลป์แสดงโดยตรง
แนวทางการแก้ไข
๑. ปรับตารางการซ้อมให้เหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา
๒. จัดค่ายปรับพื้นฐานการเรียนรู้การแสดงในช่วงเวลาปิดภาคเรียน
๓. เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้
๔. ปรับกระบวนการถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
โอกาสพัฒนา
ในการนาองค์ความรู้โดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับหลักสุนทรียศาสตร์ และนาฏศิลป์ จนเกิด
เป็นรูปแบบการแสดงเฉพาะตนนั้น นอกจากเป็นชุดการแสดงที่สามารถนาออกเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแล้วนั้น นักศึกษายัง
สามารถเรี ยนรู้ ได้ตามกระบวนการในรูป แบบการแสดง ด้วยเทคนิค “การฝึ กฝนแบบซ้าๆ” (Practice) โดยบูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะ (Skills) จนประสบผลสาเร็จในการแสดง อีก เป็นการ
เรียนรู้การทางาน ฝึกการทางานเป็นทีม การมีภาวะผู้นา มีความอดทน อดกลั้น มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ใช้เวลาส่วนตัว
และเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงต้องมีความความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน
ดังนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงมีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสถาบันการศึกษา วงโปงลางอื่นๆ และตัว
นักศึกษาผู้รับการถ่ายทอด
๑. พัฒ นาองค์ค วามรู้ เ ป็ น รู ป แบบที่ส ามารเป็น แนวปฏิ บัติ ส าหรั บ วงโปงลางที่ อ ยู่ใ นสถาบั นที่ ไ ม่ มีส าขาวิ ช า
ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ หรือนาฏยศิลป์
๒. พัฒนาองค์ความรู้เป็นรูปแบบที่สามารเป็นแนวปฏิบัติสาหรับวงโปงลางโดยทั่วไป
๓. บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับหลักสุนทรียศาสตร์ และนาฏศิลป์ เป็นชุดการแสดงที่เป็น
เอกลั กษณ์ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และประชาสั มพันธ์มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราช
วิทยาลัย
๔. นักศึกที่เป็นสมาชิกในวงโปงลางสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถนาองค์ความรู้บู รณาการพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพื่อการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๐

ภาคผนวก
ภาพการแสดง เผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ และรางวัลเกียรติยศจากการประกวด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
ประจาปี ๒๕๕๔ ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๕

๓๑

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๕ ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดวงหมอลา สุดสะแนน แดนอีสานโดย จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประจาปี ๒๕๕๕
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา

๓๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี ๒๕๕๖ ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จากการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประเภทหมอลา พุทธศักราช ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย การประกวดสื่อพื้นบ้าน หมอลาสมานฉันท์ “ตุ้มโฮมฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่”
ณ สานักประชาสัมพันธ์เขต ๑ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๓๓

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจาปี ๒๕๕๘
ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช การประกวดวงโปงลางงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช
๒๕๕๙ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร

๓๔
ภาพการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ สู่สังคมในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีย่ ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๕
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีย่ ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๕
ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๓๕

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๖
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,บายศรีผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๖ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๖

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม แคนวง ,ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ,บายศรีผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๗

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม แคนวง ,ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ,บายศรีผูกเสีย่ ว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๘

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๙

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๔๐

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจาปี ๒๕๕๗
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

แสดงในงานพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี วันวิสาขบูชา ณ เวทีกลาง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู ประจาปี ๒๕๕๗ ณ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

๔๑

แสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลางอีสาน งานเทศกาลท่องเที่ยวลาว ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน งานมหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ ของดีของเด่น จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิรริ าชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แสดงเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี
จังหวัดเชียงใหม่

๔๒

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งาน Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งาน Bike for Dad “ปัน่ เพื่อพ่อ” ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีเปิดและในงาน “มหกรรมสินค้านานาชาติลุ่มแม่น้าโขง : GMS Fair 2016 @ Khon Kaen”
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๔๓

การแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิด “เทศกาลถนนดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2” ณ เวทีกลางถนนกัลปพฤกษ์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “สุดยอดสงกรานต์อสี านเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนน ข้าวเหนียว” ประจาปี ๒๕๕๗
ณ เวที 700 ปี ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “สุดยอดสงกรานต์อสี านเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนน ข้าวเหนียว” ประจาปี ๒๕๕๙
ณ เวที 700 ปี ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น

๔๔

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี่ยงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 (TAO 13 Khon Kaen University)
ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

การแสดงต้อนรับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

๔๕

การแสดงในงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแสดงวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ - อีสานกลาง - อีสานใต้
และชนเผ่าภูไท ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

๔๖

การแสดง งาน “สตมวารคนอีสานร่วมใจ สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พ่อของแผ่นดิน”
ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น

แคนวงและหมอลาถวายอาลัย และสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
ในงานตามรอยพระบาท “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

การแสดงงาน “สตมวารคนอีสานร่วมใจ สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พ่อของแผ่นดิน”
ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น

๔๗

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีบุญผะเหวดและบุญกุ้มข้าวใหญ่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

๔๘

การแสดงพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้าโขง (ไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา,เวียดนาม และจีน)
ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

๔๙
ภาพการฝึกซ้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และค่ายศิลปวัฒนธรรม
ภาพการไหว้อ้อ ญอครู คารวะครูอาจารย์

๕๐
ภาพค่ายเรียนรู้ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

๕๑
ภาพการฝึกซ้อม

๕๒
ภาพการฝึกซ้อม

๓๐

ภาคผนวก
ภาพการแสดง เผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ และรางวัลเกียรติยศจากการประกวด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
ประจาปี ๒๕๕๔ ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๕

๓๑

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๕ ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดวงหมอลา สุดสะแนน แดนอีสานโดย จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประจาปี ๒๕๕๕
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา

๓๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี ๒๕๕๖ ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จากการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประเภทหมอลา พุทธศักราช ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย การประกวดสื่อพื้นบ้าน หมอลาสมานฉันท์ “ตุ้มโฮมฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่”
ณ สานักประชาสัมพันธ์เขต ๑ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๓๓

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจาปี ๒๕๕๘
ณ สนามสนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช การประกวดวงโปงลางงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช
๒๕๕๙ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร

๓๔
ภาพการแสดงเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ สู่สังคมในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีย่ ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๕
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีย่ ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๕
ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๓๕

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๖
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,บายศรีผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๖ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๖

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม แคนวง ,ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ,บายศรีผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๗

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม แคนวง ,ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ,บายศรีผูกเสีย่ ว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๘ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๘

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกู เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๙ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๓๙

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนพิธีเปิด งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงในเวทีกลาง งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม ลงข่วงเข็ญฝ้ายจ่ายผญา ,เต้ยเดือนห้า ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๐ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

๔๐

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจาปี ๒๕๕๗
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

แสดงในงานพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี วันวิสาขบูชา ณ เวทีกลาง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู ประจาปี ๒๕๕๗ ณ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

๔๑

แสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลางอีสาน งานเทศกาลท่องเที่ยวลาว ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน งานมหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ ของดีของเด่น จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิรริ าชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แสดงเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี
จังหวัดเชียงใหม่

๔๒

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งาน Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งาน Bike for Dad “ปัน่ เพื่อพ่อ” ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีเปิดและในงาน “มหกรรมสินค้านานาชาติลุ่มแม่น้าโขง : GMS Fair 2016 @ Khon Kaen”
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๔๓

การแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิด “เทศกาลถนนดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2” ณ เวทีกลางถนนกัลปพฤกษ์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “สุดยอดสงกรานต์อสี านเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนน ข้าวเหนียว” ประจาปี ๒๕๕๗
ณ เวที 700 ปี ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “สุดยอดสงกรานต์อสี านเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนน ข้าวเหนียว” ประจาปี ๒๕๕๙
ณ เวที 700 ปี ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น

๔๔

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี่ยงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 (TAO 13 Khon Kaen University)
ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

การแสดงต้อนรับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

๔๕

การแสดงในงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแสดงวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ - อีสานกลาง - อีสานใต้
และชนเผ่าภูไท ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

๔๖

การแสดง งาน “สตมวารคนอีสานร่วมใจ สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พ่อของแผ่นดิน”
ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น

แคนวงและหมอลาถวายอาลัย และสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
ในงานตามรอยพระบาท “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

การแสดงงาน “สตมวารคนอีสานร่วมใจ สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พ่อของแผ่นดิน”
ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น

๔๗

ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีบุญผะเหวดและบุญกุ้มข้าวใหญ่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

๔๘

การแสดงพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้าโขง (ไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา,เวียดนาม และจีน)
ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

๔๙
ภาพการฝึกซ้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และค่ายศิลปวัฒนธรรม
ภาพการไหว้อ้อ ญอครู คารวะครูอาจารย์

๕๐
ภาพค่ายเรียนรู้ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

๕๑
ภาพการฝึกซ้อม

๕๒
ภาพการฝึกซ้อม

