
 

             1) คณะผู	บริหารและคณาจารย�ของ ม.สุภานุวงศ� (SU.) ร"วมถ"ายภาพกับคณะผู	บริหารและ
คณาจารย�ของ NEU. 

             2) ถ"ายภาพร"วมกันท่ีวัดเซียงทอง ราชวรวิหาร  

             3) อ"านบันทึกความเข	าใจ (MOU.) โดย ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ�  มีเพียร จาก NEU.
(มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กับ อ.นิกร  ธรรมเจริญ  เลขานุการอธิการบดี จาก SU. 
(มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ�)  

             4) พล.ต.อ.ดร.ประสาน วงศ�ใหญ" ผู	ปฏิบัติหน	าท่ีแทนอธิการบดี  NEU. พูดคุย
ปราศรัยกับ ท"าน รศ.ดร.คําผาย  สีสะหวัน อธิการบดี  (SU.) มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ�   

             5)  คณะผู	บริหารและคณาจารย� NEU. กับผู	บริหารและคณาจารย� SU. ถ"ายภาพ
ร"วมกันหลังจากลงลายมือช่ือในบันทึกข	อตกลง ร"วมกันท่ีเฮือนหลวงพระบาง 

MOU. : NEU. - SU. Laung  Phrabang Laos PDR.  February  13-15,2014 
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I S S U E  1  M A R C H  1 , 2 0 1 4  



เล�มแรก(ตําอิด)นิวส�เล็ตเตอร� 
ศวธ.ไขเป�ด 

เล�มจบงามเป นเลิศ 
เนืองแน�นข�าวสาร  

พ่ีน%องเอย 

ชุดการแสดง ฟNอนลํา ระบํา ผูกเส่ียว เผยแพร)ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา       

ครั้งท่ี ๑๔  “ฮีตฮอยศิลป]  ถ่ินตักศิลา”ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ศูนย0ศิลปวัฒนธรรม บันทึกความเขaาใจ (MOU.) ร)วมกับ สถาบันสาดสะหวัน เมืองสะหวันนะเขต 

พระธาตุอิงฮงั  เมืองสะหวนันะเขต 

  1. อ.บุญจันทร� จอมศรี
ประเสริฐ เลขานุการศูนย�ฯ 
ร"วมลงลายมือช่ือในบันทึก
ความเข	าใจ (MOU.) กับ
ผอ.Mr.Viraphan Rasphone 

สถาบันสาดสะหวัน  เมืองสะหวันนะเขต 

 2. ว"าท่ีร.ต.นราศักดิ์  หนักแน"น มอบ
ของท่ีระลึกให	กับสถาบันสาดสะหวัน 

3. นักศึกษาและอาจารย�ศูนย�ศลิปQ  
NEU. ถ"ายภาพร"วมกับคณาจารย�สถาบันสาดสะหวัน     

 

  1. นักศึกษานาฏศิลปQทุนศิลปวัฒนธรรมแสดงฟTอนลํา  

ระบํา  ผูกเสี่ยว บนเวทีดรุิยางค�ศลิปQ มมส. วันท่ี 26 

มกราคม 2557 

  2. นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุตพิิธีผูกเสี่ยว ในชุดการ

แสดง ฟTอนลํา ระบํา ผูกเสี่ยว ประพันธ�บทร	องและทํานอง

โดย ผอ.ศวธ. ออกแบบลลีาโดย อาจารย�วีระชัย  ผาสุข  

จดหมายขา่วบางฉบบัจะมีคอลมัน์ที!ไดรั้บการ

ปรับปรุงเนื&อหาในทุกๆ ฉบบั เช่น คอลมัน์ให้

คาํแนะนาํ การวิจารณ์หนงัสือ จดหมายจาก

ประธานบริษทั หรือบทบรรณาธิการ นอกจากนี&  

คุณยงัสามารถแสดงประวติัพนกังานใหม่ หรือ

ลูกคา้หรือตวัแทนขายชั&นดีไดด้ว้ย 

เรื!องนี& มีความยาวประมาณ 011-031 คาํ 

สาระสําคญัที!ปรากฏในจดหมายข่าวนั&นไม่จาํกดั 

คุณอาจจะใส่เรื!องที!เนน้ดา้นเทคโนโลยหีรือ

นวตักรรมล่าสุดในสาขาของคุณ 

คุณยงัอาจกล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจหรือ

เศรษฐกิจ หรือให้คาํพยากรณ์แก่ลูกคา้ของคุณ 

ถา้จดหมายข่าวนี& จดัทาํเพื!อแจกจ่ายภายใน คุณ

อาจแสดงขอ้คิดเห็นเกี!ยวกบักระบวนงานใหม่

หรือการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรือ

รายรับจะเป็นสิ!งที!แสดงวา่ธุรกิจเติบโตอยา่งไร 
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  3. ว"าท่ี ร.ต. นราศักดิ์  หนักแน"น รับรางวัลการจัดการแสดงจาก รองศาสตราจารย� ดร.ศุภชัย สมัปปWโต 

ผู	รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

รางวัลบุคลากรดีเด�นแห�งประเทศ
ไทย จาก สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห�ง 
ประเทศไทย  (สสอท. ) 

รางวัลบุคลากรผู%ใช%ภาษาไทย
ดีเด�น 

ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 | ข"าววัฒนธรรม 



 

เผยแพร)ศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

สู)เวทีงานกาชาด จังหวัดขอนแก)น ประจําปe 2556 

              นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม เข	าร"วมขบวนแห"งานกาชาด จังหวัดขอนแก"น ในวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2557 ใน
ขบวนแห" ประกอบไปด	วย ผู	ถือปTาย นาฏศิลปQ นักดนตรี และรถขบวนแห" มีการเซิ้งเศรษฐกิจพอเพียง  ประพันธ�โดย 
ผอ.รศ.สําเร็จ คําโมง และคณาจารย�ฝ^ายส"งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการ  

                 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2557 ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได	เข	าร"วมประกวดหมอลํากลอน ท่ีคณะการจดัการและการ

บัญชี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ในช่ือ เศรษฐกิจก	าวไกลในยุค AEC โดยการควบคุม

ของอาจารย�บุญจันทร�  จอมศรีประเสริฐ รวมท้ังเปaนผู	ฝbกซ	อม และประพันธ�กลอนลาํ
ให	กับนักศึกษา หมอลําชาย คือนายสิทธิชัย  ยั่งยืน นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม และ
หมอลําหญิง คือนางสาวสณุิสา  ทนกา นักศึกษาทุนกีฬา 

               เมื่อวันท่ี17พฤศจิกายน2557ศูนย�ศิลปวัฒนธรรมได	นํานักศึกษา

และบุคลากรไปร"วมพิธีทอดกฐินวัดท่ีไม"มเีจ	าภาพกฐินท่ีพระอาราม

หลวง ในกิจกรรมครั้งน้ี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจรติ ผู	ว"าราชการจังหวัด

ขอนแก"นได	เปaนประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย  

ดร.พระเทพกิตตริังสีเจ	าอาวาสวัดธาตุ/เจ	าคณะจังหวัดขอนแก"น     

เปaนประธานพิธีสงฆ�ให	ศีลให	พรแก"พุทธศาสนิกชนท่ีมาร"วมงาน 

ศูนย0ศิลปวัฒนธรรมนํานักศึกษาและบุคลากรไปร)วมพิธีทอดกฐินวัดท่ีไม)มีเจaาภาพ 

ท่ีวัดธาตุ  พระอารามหลวง  

 และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได	ร"วมถวายเงินในครั้งน้ี เปaนจํานวนเงิน 5,000 บาท แก"วัดธาตุ พระอารามหลวง 

ศูนย0ศิลปวัฒนธรรมนํานักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมเขaาร)วมประกวดหมอลํากลอน                                                          

ท่ี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม  
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ปeทองของศูนย0ศิลปวัฒนธรรม 

           เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ผอ.รศ.สําเร็จ  คําโมง ได	รับมอบเกียรติ

บัตรจาก สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปQ กระทรวงวัฒนธรรม จากการส"งผลงานวิจัย 

เรื่องการวิจัยเวิลด�มิวสิคแบนด� และการวิจัยระนาดโป̂งวัวมีเสียงประสานในตัว  

ที�ปรึกษา 

พล.ต.อ.ดร. ประสาน วงศใ์หญ่     ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ ์ มีเพียร 

รศ.ดร.ศิวะศิษย ์ ชํ!าชอง                       ดร.พา อกัษรเสือ                                  

ดร.วรวิทย ์โกวิทยากร                        ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ  

 

ผอ.รศ.สาํเร็จ  คาํโมง                              บรรณาธิการบริหาร 

อาจารยบ์ุญจนัทร์  จอมศรีประเสริฐ       บรรณาธิการ 

อาจารยว์า่ที! ร.ต.นราศกัดิ>   หนกัแน่น     กองบรรณาธิการ 

อาจารยจ์รัลรัตน์  ถาบุญกิจ                     กองบรรณาธิการ  

อาจารยภู์ษณดา  สมบติัสกุลกิจ               ฝ่ายการเงิน 

ศูนย0ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก)น 40000 

โทรศัพท0 (043) 222959-61,0-8187-15468 โทรสาร (043) 226823-4  www.neu.ac.th หรือ www.culture.neu.ac.th 

 

           

 

 

         ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ� มีเพียร มอบซดีีเพลงมาร�ช  ให	กับ  

พล.ต.ต.ชัยวรินทร� เพ็ญสุภา ผบก.ศฝร.ภ.4 จ.ขอนแก"น 
 

     

    

     

              นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับสาม การประกวดดนตรี
สากล ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก"นนคร 

                                                                เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2556 นักศึกษาทุนศูนย�ศิลปวัฒนธรรม ได	รับ 

                                                      รางวัลชมเชยจากโครงการประกวดหมอลําและหางเครื่อง ณ มหาวิทยาลยั 

                                                      เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก"น 

                                                                  วันท่ี 24 สิงหาคม 2556 นักศึกษาทุนศูนย�ศิลปวัฒนธรรม ได	รับ 

                                                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง จากการเข	าประกวดการขับร	อง สรภญัญ�ทํานอง 

                                                       อีสาน ประเภทเยาวชน ในงานวันคล	ายวันประดิษฐานหลวงพ"อเจ็ดกษัตรยิ�

จําลอง  

                                                                 นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมได	รับรางวัลชนะเลศิอันดับท่ี 1 นางไห  

                                                       Contest  ท่ีวิทยาลัยอาชีพนางรอง  จ. บุรีรัมย�  วันท่ี 20 มกราคม 2557 

 

 

4 | ข"าววัฒนธรรม 


