
 

 

ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและพัฒนาการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ปี พ.ศ. 2507 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2507   
  ปี พ.ศ. 2513  ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  เป็น “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 16 
มกราคม  2513  วิทยาลัยครูสกลนคร ได้มีประกาศจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ทางด้านวัฒนธรรมขึ้น  
   ปี พ.ศ. 2518  มีประกาศพระราชบัญญัติครู  ซึ่งได้ก าหนดบทบาทภาระหน้าที่ของวิทยาลัย
ครูไว้  5  ข้อด้วยกัน  ข้อหนึ่งในจ านวน 5 ข้อนี้  ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูปฏิบัติหน้าที่  “ส่งเสริมและเผยแพร่
ทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ” และได้จัดงาน “มูนมังอีสาน” ขึ้นเป็นครั้งแรก   
      ปี พ.ศ. 2520 – 2522 วิทยาลัยครูสกลนคร ในฐานะเป็นหน่วยวิเคราะห์ด้านวัฒนธรรม ได้รับ
เงินอุดหนุนการด าเนินงานจากกองวัฒนธรรม กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรม 
      ปี พ.ศ. 2523  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด ดังนั้น วิทยาลัยครูสกลนคร จึงมีภาระหน้าที่ในฐานะเป็น 
“ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร”   
    ปี พ.ศ. 2524  ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม”    
  ปี พ.ศ. 2542  สถาบันราชภัฏสกลนคร  ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันอีก
ครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ในการนี้ได้เปลี่ยนจากค าว่า “ศูนย”์ 
เป็นค าว่า “ส านัก” ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 ส านัก คือ ส านักกิจการนักศึกษา  ส านักวางแผนและพัฒนา  ส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  ส านักส่งเสริมวิชาการ  และส านักศิลปวัฒนธรรม 
    ปี พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่                    
อีกครั้ง โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วนราชการ ประกอบด้วย  คณะ 6 คณะ และส านัก  สถาบัน                   
5  ส านัก  สถาบัน  ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งในจ านวน 11  ส่วนราชการ
ดังกล่าว  และมีงานที่รับผิดชอบ  4 งาน ดังนี้  งานบริหารทั่วไป งานวิชาการและงานวิจัยทางวัฒนธรรม              
งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น  และงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาและ
วิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย ศูนย์ภาษา  ศูนย์เวียดนามศึกษา  ศูนย์ลาวศึกษา  ศูนย์จีนศึกษา  และศูนย์
ประสานงานนักศึกษาต่างชาติ   
 สถานที่ตั้ง   เลขท่ี 680  หมู่  11 ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   
รหัสไปรษณีย์  47000 โทรศัพท์ /โทรสาร 0 42 744009 ได้แยกหน่วยงานภายในสถาบันฯ ดังนี้    
 อาคาร 1 ส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้องสมุดศูนย์อาเซียน
ศึกษา ห้องสมุดศูนย์สกลนครศึกษา พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 
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 อาคาร 11 (ชั้น 3)  ห้องสมุดประจ าศูนย์ภาษา 
 อาคาร 11 (ชั้น 4)  ประกอบด้วย ศูนย์ภาษา ศูนย์เวียดนามศึกษา ศูนย์ลาวศึกษา ศูนย์จีน
ศึกษา ศูนย์ประสานงานนักศึกษาต่างชาติ และงานวิเทศสัมพันธ์      

 ความเป็นมาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มาตรฐานการ
อุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และมหาวิทยาลัยได้
น าตัวชี้วัดจาก ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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1.2  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
สถาบันฯ 

งานบริหารงานทัว่ไป 
- หน่วยสารบรรณ  
- หน่วยบุคลากร 
- หน่วยแผนและ
งบประมาณ  
- หน่วยการเงนิและพัสดุ                             
- หน่วยเลขานกุารและงาน
ประชุม 
- หน่วยประกันคุณภาพ 
- หน่วยแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
- หน่วยจัดการความรู ้
(K.M.) 
- หน่วยอาคารสถานที ่
- หน่วยประชาสมัพันธ ์ 
- หน่วยสวัสดกิาร 
 
 
 

งานอนุรกัษ์ส่งเสริมเผยแพร่
ศาสนาศิลปะและ

วัฒนธรรม 
- หน่วยส่งเสริมเผยแพร่
ดนตรแีละนาฏศิลป์พื้นเมือง 
- หน่วยชมรมนกัศกึษา
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
โควตา นกัศกึษาศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- หน่วยส่งเสริมเผยแพร่
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม  
 
 

ฝ่ายอนุรักษ์ส่งเสริม
เผยแพร่ศาสนาศลิปะและ

วัฒนธรรม 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 
 

งานวิชาการและวจิัย 
- หน่วยค้นคว้าองค์ความรู้
และวิจัย 
- หน่วยบรกิารวิชาการ  
- หน่วยส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมเพือ่การ
ท่องเที่ยว  
- หน่วยเครือข่ายวฒันธรรม 
- หน่วยห้องสมดุ 
- หน่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทอ้งถิน่  
- หน่วยหอวฒันธรรมมีชีวติ 
 
 

ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ 
 (ฝ่ายศึกษา ฝึกอบรมทาง
ภาษาและวิเทศสัมพนัธ์) 

 

งานศึกษา ฝกึอบรมทางภาษา
และวิเทศสัมพนัธ ์
- หน่วยบรกิารขอ้มูล
ภาษาต่างประเทศ 
- หน่วยฝึกอบรมทางภาษา            
- หน่วยทดสอบความรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษา 
- หน่วยบรกิารห้องปฏิบัตกิาร
ทางภาษา              
- หน่วยบรกิารห้องสมุด 
- ศูนย์อาเซียน                               
- หน่วยแปลเอกสาร 
- หน่วยประชมุสัมมนาอบรมดู
งานในต่างประเทศ                       
 - หน่วยองคก์รเครอืข่ายทาง
วิชาการกับต่างประเทศ            
- หน่วยบรกิารนักศกึษา
ต่างชาติ      
- หน่วยบรกิารขอ้มูลการศกึษา
ต่อต่างประเทศ 

งานศึกษา ฝกึอบรมทางภาษา
และวิเทศสัมพนัธ ์
- หน่วยบรกิารขอ้มูล
ภาษาต่างประเทศ 
- หน่วยฝึกอบรมทางภาษา            
- หน่วยทดสอบความรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษา 
- หน่วยบรกิารห้องปฏิบัตกิาร
ทางภาษา              
- หน่วยบรกิารห้องสมุด 
- ศูนย์อาเซียน                               
- หน่วยแปลเอกสาร 
- หน่วยประชมุสัมมนาอบรมดู
งานในต่างประเทศ                       
 - หน่วยองคก์รเครอืข่ายทาง
วิชาการกับต่างประเทศ            
- หน่วยบรกิารนักศกึษา
ต่างชาติ      
- หน่วยบรกิารขอ้มูลการศกึษา
ต่อต่างประเทศ 

ฝ่ายศึกษา ฝึกอบรมทาง
ภาษาและวิเทศสัมพันธ ์

 

อธิการบดี 
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1.3  การทบทวนและน าผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผลักดันให้คณะ ส านัก สถาบัน จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์เพ่ือผลักดันให้ตัวชี้วัดต่างๆ บรรลุเป้าหมายรวมของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต่อไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ทบทวนการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางาน เพ่ือน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 2561 – 2564 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2559 – 2562 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2559 – 
2562 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่น าไปสู่คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
1.4 กระบวนจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีข้ันตอนดังนี้ 
  1) จัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสถาบัน บุคลากรสายสนับสนุน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม  
  2) หาความเชื่อมโยง ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
  3) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561 – 2564)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2561 – 2564)  
  4) การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ศิลแปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  และน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
  5) การทบทวนและและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  

 ปรัชญา 

 “รากเหง้าทางวัฒนธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล” 

    วิสัยทัศน์ 

 “เป็นสถาบันแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”   

 ค่านิยมหลัก 

 “ท างานด้วยจิตวิญญาณ ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล” 

     อัตลักษณ์  

 “ความหลากหลายทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม”  

   เอกลักษณ์ 

 “พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมทีม่ีชีวิต” 

พันธกิจ 

1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา
บุคลากรและประชาชน 

2. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในแอ่งสกลนคร อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงของ
บุคลากรให้สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นสู่สากล 

3. ท านุบ ารุงภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการที่ดีด้านท านุบ ารุงภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
1. การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 
2.  การส่งเสริมงานด้านภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้สู่ระดับสากล 
3. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีศักยภาพด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

สืบไป 
3. รวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. เป็นสถาบันที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 
แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategy Map) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  “เป็นสถาบนัแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภมิูปัญญา พัฒนาท้องถิ่น อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม” 

บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพที่
เพียงพอและมีงานท าตาม
ศักยภาพ 

มิต
ิปร

ะส
ิทธิ

ผล
   

ตา
มย

ุทธ
ศา

สต
ร ์

มิต
ิคณุ

ภา
พ 

   
มิต

ิปร
ะส

ิทธิ
ภา

พข
อง

กา
รป

ฏิบ
ัตริ

าช
กา

ร 

คุณภาพการใหบ้ริการ-ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

มิต
ิกา

รพ
ัฒน

า
อง

ค์ก
ร 

มีโครงการ/กิจกรรม หลักสูตร
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน 

 

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ดา้น
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 

ระบบและกลไกการบรหิารงาน
ที่มีคุณภาพ 

การบริหารจัดการที่ดตีาม     
หลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบัน 

การให้บริการทาง
วิชาการมีคุณภาพ 

การบริหาร
งบประมาณ 

มีองค์ความรู้ ที่สามารถใหบ้ริการทาง
วิชาการส าหรบัท้องถิ่นและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

การน าองค์ความรู้ไปสู่การ
เผยแพร่ และการน าไปใช้
ประโยชน์แกชุ่มชนและ
ท้องถิ่น 

เกิดเครือข่ายการเรยีนรู้
ในระดับท้องถิ่น 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

การให้บริการแก่
นักศึกษา และการจัด
กิจกรรมที่มีคุณภาพ
ควบคู่งานวิชาการและ
การวิจัย 

การบูรณาการใหบ้ริการทาง
วิชาการกบัการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

การสนับสนุนการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 

เป็นศูนย์กลางการใหบ้ริการทาง
วิชาการและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
ตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซยีน 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และท านุ
บ ารุง 

เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
แลกเปลีย่นเรียนรู้ของ
ท้องถิ่น 

มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธภิาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

เจ้าภาพหลัก 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนานักศึกษา 
และบุคลากรด้านภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่
ระดับสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนมีศักยภาพ
ด้ านภาษา  ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม  

 

 
 
 
 
 
 
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ทางด้านภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชน 
 

  
 
 
 
 
 
1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

โครงการหรือกิจกรรมด้านภาษาและ
วิเทศสัมพันธ์ 

1.1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

5,307 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

3,200 คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
งานศึกษา 
ฝึกอบรมทาง
ภาษาและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมด้วยตนเอง 

 

 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบ
ผ่านการวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ 
1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 50 
 
 
 

80 
 

55 
 
 
 

80 

งานศึกษา 
ฝึกอบรมทาง
ภาษาและวิเทศ
สัมพันธ์ 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

เจ้าภาพหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมงานด้านภาษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ระดับสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   

2.1 นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ส่งเสริมการให้ความรู้และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของไทย 

 

 

 

 

 

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.1.2 โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2.1.3 จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 5 

 

18 โครงการ 

 

27,320 คน 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 5 

 

19 โครงการ 

 

9,100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอนุรักษ์
ส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

เจ้าภาพหลัก 

2.2 รวบรวมองค์ความรู้และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการท า
ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
2 .3  ส่ ง เสริ มสนั บสนุ น ให้
นั ก ศึ ก ษ า  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ประชาชนมาใช้บริการแหล่งรู้
ทางด้ านภาษา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม  

2.2.1 จ านวนเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความ 
วารสารและงานวิจัย 

 

 

2.3.1 จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  

- 

 

 

- 

3 เรื่อง 

 

 

500 คน 

งานวิชาการและ
งานวิจัย 

 

 

งานอนุรักษ์
ส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 2 . 4  ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่ายทางด้านภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2.4.1 จ านวนเครือข่ายทางด้านภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

18 เครือข่าย 19 เครือข่าย งานอนุรักษ์
ส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

เจ้าภาพหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
3.1 เป็นสถาบันที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
3.1 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

 

 

 

 

3.1.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

 

 

 

ร้อยละ 91 

 

 

 

 

ร้อยละ 90 

 

 

 

 

 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

3.2 พัฒนาการบริหารงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2.1 ผลการประเมินผู้บริหาร 4.79 คะแนน 4.80 คะแนน งานบริหารงาน
ทั่วไป 

3.2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.58 คะแนน 4.60 คะแนน งานบริหารงาน
ทั่วไป 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

รายงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

 
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 
 

   

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 นักศึกษา บุคลากรและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

   

กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บุคลากร 
                        และประชาชน   
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมด้วยตนเอง 

   

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระหว่างประเทศ 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

2. โครงการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ 
 

- 100,000 
 

100,000 
 

3. โครงการบริหารงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา 
 

- 100,000 
 

100,000 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

 
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมงานด้านภาษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม และรวบรวมองค์ความรู้
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ระดับสากล 

   

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที ่2.1 นักศึกษา บุคลากรและประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม                                      
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

   

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  
กลยุทธ์ที่ 2.3  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   
 

   

1. โครงการเสริมสร้างการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์โส้(ทะวืง)ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร 

80,000 - 80,000 

2. โครงการราชภัฏยาตราสมมมาพระธาตุ 160,000 - 160,000 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธธรรมกรรมฐานระหว่างพรรษากาล 
100,000 

 
- 100,000 

 
4. โครงการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน 100,000 - 100,000 
5. โครงการลอยพระประทีปสิบสองเพ็งไทสกล ประจ าปี 2561 25,000 - 25,000 
6. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องศ์กร 30,000 - 30,000 
7. โครงการสืบสานประเพณีออกพรราและแห่ปราสาทผึ้งประจ าปี 2561 120,000 - 120,000 
8. โครงการส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 130,000 - 130,000 
9. โครงการมาฆบูชาเสวนา ประจ าปี 2562 25,000 - 25,000 
10. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย 

 
100,000 - 100,000 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 
 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

11. โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2562 40,000 - 40,000 
12. โครงการถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา 30,000 - 30,000 
13. โครงการเสวนาวิชาการปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน ประจ าปี 2561 50,000 - 50,000 
14. โครงการธรรมสัญจร 50,000 - 50,000 
15. โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย - 100,000 100,000 
16. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้าน:อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร - 50,000 50,000 
17. โครงการไหว้พระ สมมาครดูนตรนีาฏศิลป์พ้ืนบ้าน - 30,000 30,000 
18. โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมดนตร-ีนาฏสิลป์พ้ืนบ้าน - 35,000 35,000 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที ่2.2  รวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ 
 

   

1. โครงการจดัท าเอกสาร หนังสือ วารสารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม - 35,000 35,000 
2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 100,000 - 100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 
 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นสถาบันที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

   

กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ    
1. โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน - 215,000 215,000 

 กลยุทธ์ที่  3.2  พัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
1. โครงการบริหารงานส านักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  1,200,000 1,200,000 
2. โครงการพัฒนาองค์กรและการประกันคุณภาพ  10,000 10,000 
3. โครงการพัฒนาองค์กรและการประกันคุณภาพ 35,000 - 35,000 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 
ส่วนที่ 3 

การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

3.1  การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัตินั้น โดยสถาบันภาษาฯ ได้รับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. กองนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีได้ทั้งกิจกรรม/โครงการที่
ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้
ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ 
 2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการนี้ซึ่งเก่ียวข้องกับหน่วยงานและสร้างตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
ขึ้นมาได้ หากหน่วยงานมีจุดเด่นและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการก าหนดไว้  
 3. หน่วยงานภายในต่างๆ เสนอแผนปฏิบัติราชการของตนให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์และ
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 4. หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก   
 5. เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
การบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่อ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านกองนโยบายและแผนภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

   6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน  
 
3.2  การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือค้นหาว่าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหารและ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 
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แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้ง
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 
แนวทางการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท าโดย 
 1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ด าเนินการโดยกอง
นโยบายและแผน 
 2. ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ
ชุดนี้เป็นทั้งการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของ
โครงการ (Summative Evaluation) 
 3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย 
 4. ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยกองนโยบายและแผน 
ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
  4.1  การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  4.2  การประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  
 
การปรับแผนปฏิบัติราชการ  
 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้ก าหนดให้มีการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการได้เพ่ือให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานต้องเสนอมหาวิทยาลัย
ปรับแผนปฏิบัติราชการโดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุง
โครงการมีผลท าให้เป้าหมายการด าเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีท่ีไม่มีการ
ขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ไว้เดิม       
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ขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ 

          ในระดับหน่วยงานและการติดตามประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 กองนโยบายและแผนวิเคราะห ์

มหาวิทยาลัยอนุมัติ / สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ของตนเอง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ 

 กลยุทธ ์

 กิจกรรม/โครงการ 

 ตัวชี้วดั (เลือกจากตัวชี้วัด 

 มหาวิทยาลัยและพัฒนาขึ้นเอง) 

โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงแต่งต้ังโดย
สภามหาวิทยาลัย 

โดย

คณะกรรมการ

ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามค า

รบัรองการปฏบิตัิ

ราชการของ

ส านกังาน ก.พ.ร. 

การประเมนิโดย

หนว่ยงานภายนอก 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง 
 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการภายใน 15 วัน 

 หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

รวบรวมผลการด าเนินงาน/จัดท ารายงานประจ าปีซ่ึง
ผนวกผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการหน่วยงานภายใน 

ประเมินความก้าว 
หน้าและผลสรุป
ของโครงการ 
(Formative & 
Summative 
Evaluation) 
โดยคณะกรรมการ           
ที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง 

ปร
ะเม

ินทุ
กป

 ี
ปร

ะเ
มิน

ใน
รอ

บ 
5 

ป ี

โดยคณะกรรมการติดตามผล
การด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ
ของส านกังาน ก.พ.ร. 

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 
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ภาคผนวก  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรด้านภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล  

3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. การส่งเสริมงานด้านภาษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมและรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สู่ระดับสากล 

4. การพัฒนาระบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ความสอดคล้องและเชี่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ ส านัก สถาบัน 
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จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการส่งเสริม สนับสนุนและเปิดพ้ืนที่ให้นักศึกษาที่
สนใจได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง จนเป็นที่ยอมรับในระดับ
ท้องถิ่นและภูมิภาค 

2. มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีอาคาร สถานที่ตั้งของสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีประวัติที่ยาวนาน เป็น
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
4. มีศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 
5. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์เฉพาะในการปฏิบัติงาน 
6. มีศูนย์ภาษา ศูนย์เวียดนามศึกษา ศูนย์ลาวศึกษา 
ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์เขมรศึกษา ที่ให้บริการความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก 
7. มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านประเพณี
วัฒนธรรม การแสดงพ้ืนบ้าน มีการประสานงานและ
ความร่วมมือยังไม่ทั่วถึงชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัย 
2. ข้อมูลทางวัฒนธรรมยังไม่ได้รับการต่อยอดในเชิง
วิชาการ 
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่สนองต่อการให้บริการ
ที่ดีพอ เช่น ระบบการจัดห้องสมุด ระบบสืบค้น
หนังสือ ระบบการจองเลขหนังสือ ระบบครุภัณฑ์ใน
หน่วยงาน 
4. การด าเนินกิจกรรมโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
5. ขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดี เช่น การเชื่อมโยง
ไปยังแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
6. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ มี
จ านวนน้อย 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 



22 
 

แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

โอกาส  (Opportunities) ภัยคุกคาม  (Threats) 
 

1. มีทุนทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้ เช่น 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ กลุ่มชาติพันธุ์ 
ต านานเรื่องเล่า โบราณสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สมุนไพร  อโรคยาศาล แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งท่องเที่ยว เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน ประเพณี
ต่างๆ 
2. การใช้สื่อ Social Media ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
3 .  การก าหนด เกณฑ์ม าตรฐานคุณภาพด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
4. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตระหนักรู้ อนุรักษ์หวงแหนและมีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง  
5 .  กา รจั ด พิ ธีพ ระร าชทานปริญญาบั ตรกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลายปีติดต่อกัน จึง
เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรม 
6. นโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานทางด้านภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น นโยบายด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ 
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
7. การมีปฏิญญาร่วมกันของประชาคมอาเซียนเป็น
ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
8. มีเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เข้มแข็ง 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและ
กิจกรรมโครงการของสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษา 
2. ไม่มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์
ที่เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ 
3. ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่
เสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อการท างานและจัดเก็บ
ข้อมูล 
4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
5. ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 

 

 

 



23 
 

แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ง 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 


