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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบหมายใหสถาบันภาษา ศิลปะและ
วฒันธรรม เปนหนวยงานหลกัท่ีรบัผิดชอบพนัธกิจการทาํนบุาํรงุศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดวยการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น มุงความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานแหงคุณธรรม รวมช้ีนํา
การพัฒนาทองถิ่นและสังคม ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดแสดง
ศักยภาพในการดําเนินงานไดอยางครบถวนสมบูรณ นับตั้งแตกระบวนการ
ศึกษาองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
จนกระทัง่สามารถถายทอดองคความรูคนืกลบัสูทองถิน่ได ถงึแมจะพบอปุสรรค
ในการทํางานชวงที่เกิดการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ก็ตาม

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบคุณคณะผูบริหาร
และบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสกลนคร ที่ชวยกันผลักดันให
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอันนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นและสังคมใหอยูบนพื้นฐานแหง
คุณธรรมตอไป

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินธร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สารจากผู�อํานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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สถาบนัภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม มวีสิยัในการดําเนนิงานดวยการเปน
สถานทีพ่ฒันาองคความรูทางดานภาษา ศลิปะและวฒันธรรม เชดิชภูมูปิญญา
และพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป เพ่ือให
สอดคลองกับพันธกิจตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมอบหมายให
ในประเด็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 สถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
พบอปุสรรคในการดาํเนนิโครงการอยูหลายโครงการ เนือ่งจากการเกดิการระบาด
ของไวรัส COVID-19 ซึง่กระทบกับรปูแบบในการดําเนินโครงการท่ีตองจดัแบบ
ชุมชนมีสวนรวม รวมถึงการตองไปลงพ้ืนที่ตามชุมชนตาง ๆ ซึ่งไมสอดคลอง
กบัมาตรการในการควบคมุโรคระบาดของรฐั และสงผลใหการดาํเนนิโครงการ
ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมและดําเนินไปอยางลาชา

กระผมในฐานะผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกทาน ที่ชวยอํานวย
ความสะดวกในการปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมในโครงการดังท่ีกลาวไปแลว
ขางตน จนทําใหสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถปฏิบัติงาน
จนบรรลุวัตถุประสงคตามคํารับรองในการปฏิบัติราชการในปงบประมาณนี้ได 
และหวังเปนอยางยิ่งวา “หนังสือรากเหงาทางวัฒนธรรม นําการพัฒนา” 
เลมนี้ จะแสดงใหเห็นศักยภาพของคณะผูบริหารสถาบันภาษา ศิลปะและ
วฒันธรรม และบุคลากร ในการแกปญหาในชวงวิกฤตและความรวมมอืรวมใจ
จากชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของจังหวัดสกลนคร
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ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม



สารจากอธิการบดี 3
สารจากผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 5
ขอมูลพื้นฐานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ประวัติความเปนมาและผูบริหารตั้งแตอดีต-ปจจุบัน 8
 • ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 13
 • โครงสรางการบริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  14
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • คณะผูบริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 15
 • บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 16
 • ประเด็นยุทธศาสตร 18
 • งบประมาณ 18
ผลการดําเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําป 2563
 • งานบริหารทั่วไป 19
 • งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 23
 • งานวิชาการและวิจัย 37
 • งานศึกษา ฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ 61
การบริหารและการพัฒนาองคกร
 • องคกรแหงการเรียนรู 95
 • ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 98
 • งานประชาสัมพันธและสารสนเทศทางวัฒนธรรม 99

สารบัญ



ประวัติอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู ณ เลขที่ 680 ตําบล

ธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สรางข้ึนตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-พ.ศ. 2509 ของคณะกรรมการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใชเปนอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร
แหงใหม ตามนโยบายการพฒันาจงัหวดัสกลนคร ใหเปนทีร่วมของการบรหิาร 
การเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนจังหวัดศูนยกลางการพัฒนาดานตางๆ ของ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดขอนแกน โดยในป พ.ศ. 2504 
รัฐบาลตั้งงบประมาณวงเงิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
ในการกอสรางอาคารศาลากลางจงัหวดั ณ บรเิวณทีด่นิของกระทรวงมหาดไทย 
เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร เดิมเคยเปนที่ตั้งของโรงเรียนพลตํารวจภูธรเขต 4 
ทีย่บุเลกิไปแลวนัน้ มลีกัษณะเปนอาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็ 2 ชัน้ กวางรวมมุข 
30 เมตร ยาว 120 เมตร ตามแบบอาคารศาลากลางชั้นโท ของกองแบบแผน 
กรมโยธาเทศบาล ซึ่งบริษัท พาณิชยสามัคคี จํากัด เปนผูประมูลไดในราคา 
2,498,000 บาท (สองลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาท) เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2505 แลวเสร็จวันที่ 18 มิถุนายน 2506

ประวัติความเปนมา
และผูบริหารตั้งแตอดีต-ปจจุบัน

ขอมูลพื้นฐานสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม



ครั้นตอมาเกิดการเปล่ียนแปลงจากความตองการของประชาชนและ
ทางราชการ ดวยบรเิวณพืน้ทีก่อสรางมรีะยะทางหางไกลจากตวัเมอืง ไมเหมาะ
ตอการรองรับความเจริญและการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคตได 
จึงมีการกําหนดใหพื้นที่สนามบินจังหวัดสกลนคร ดานทิศตะวันตกเฉียงใต
ของเมือง เปนท่ีตั้งของศูนยราชการจังหวัดสกลนครแหงใหมขึ้นแทน โดยใน
ป พ.ศ. 2507 รัฐบาลตั้งงบประมาณวงเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) 
ในการกอสรางอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตามแบบอาคารศาลากลาง
ชัน้เอก ของกองแบบแผน กรมโยธาเทศบาล ทัง้น้ี ในสวนของอาคารศาลากลาง
จังหวัดที่สรางขึ้น ณ ที่ดินของกระทรวงมหาดไทยหรือโรงเรียนพลตํารวจภูธร
เขต 4 เดมินัน้ ทางราชการไดมอบใหกบักรมการฝกหดัคร ูกระทรวงศกึษาธกิาร 
จัดตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร กอนพัฒนาเปนวิทยาลัยครูสกลนคร 
สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปจจุบัน

(สัมภาษณนายพจน ธัญขันธ อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยครูสกลนคร 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554)

ประวัติและพัฒนาการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสกลนคร เริม่ดาํเนนิงานมาตัง้แตป พ.ศ. 2513 ภายใตชือ่ “หนวยวเิคราะห
ทางดานวัฒนธรรม” ตามภารกิจของวิทยาลัยครูสกลนคร ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและใหบริการวิชาการแกสังคม นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
วทิยาลัยครู พ.ศ. 2518 ยงักาํหนดใหวทิยาลัยครูทาํหนาท่ีสงเสริมและเผยแพร 
ทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การดําเนินงานในขณะนั้นไดรับงบประมาณ
อดุหนนุจากกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 2519 
หนวยวิเคราะหทางดานวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร จัดงานมหกรรม
ภมูิปญญาพื้นบาน “มูนมังอีสาน” เปนครั้งแรก ครั้งถึงป พ.ศ. 2523 วิทยาลัย
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ครสูกลนครไดรบัมอบนโยบายจากสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ัง “ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร” 
ขึ้น โดยเปดทําการ ณ ตึกอํานวยการ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยครูสกลนคร 

ป พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูสกลนครดําเนินงานทางดานการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรมและใหบรกิารวชิาการแกสงัคมในนามของ “ศนูยศลิปวฒันธรรม 
วิทยาลัยครูสกลนคร” พรอมกับการศึกษาคนควา รวบรวมและจัดแสดงมรดก
ทางภมูปิญญาทีพ่บในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครโดยมผีูชวยศาสตราจารยประยทุธ 
กุยสาคร เปนประธานศูนยศิลปวัฒนธรรมคนแรก นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2526 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) 
เสด็จทอดพระเนตรการทําปราสาทผึ้ง ณ ตึกอํานวยการ อาคาร 1 เมื่อครั้ง
เปนองคประธานเปดการประชมุสมัมนาครโูรงเรยีนพลตาํรวจตระเวนชายแดน 
ณ วิทยาลัยครูสกลนครดวย

ครัน้ถงึป พ.ศ. 2527 วทิยาลยัครสูกลนครไดแตงตัง้ใหผูชวยศาสตราจารย
สุรัตน วรางครัตน ดํารงตําแหนงประธานศูนยวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร 
พรอมกบัดาํรงตาํแหนงหวัหนาหนวยอนรุกัษสิง่แวดลอมธรรมชาตแิละศลิปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดสกลนคร จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวย เปนชวง
เวลาริเริ่มการศึกษาและเผยแพรประชาสัมพันธงานดานประวัติศาสตร 
โบราณคดี ศลิปวัฒนธรรมและสังคมวิทยาในพืน้ท่ีจงัหวดัสกลนครออกไปอยาง
กวางขวาง 

ในป พ.ศ. 2542 มีการเปล่ียนโครงสรางการบริหารเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบญัญตัสิถาบนัราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลีย่นนามจาก “ศนูยศลิปวฒันธรรม 
วิทยาลัยครูสกลนคร” เปน “สํานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสกลนคร” 
โดยแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยสุรัตน วรางครัตน เปนรองอธิการบดีฝาย
ศลิปวัฒนธรรม ใหผูชวยศาสตราจารยแจมจนัทร สวุรรณรงค เปนผูอาํนวยการ
สํานักศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดต้ังวงดนตรีพื้นบาน “ไทอีสาน” พรอมกับ
การประพันธและสรางสรรคชุดการแสดงพ้ืนบานที่มีความหลากหลาย นาํโดย
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ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในการกํากับดูแลของสํานักศิลปวัฒนธรรม 
สถาบันราชภัฏสกลนครดวย 

ครัน้ถงึป พ.ศ. 2547 มกีารยกสถาบันราชภฏัสกลนครเปนมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร มกีารปรับโครงสรางการบริหารตามพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัย
ราชภฏั พ.ศ. 2547 เปลีย่นนามจาก “สาํนกัศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัสกลนคร” 
เปน “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 
แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยแจมจันทร สุวรรณรงค เปนรองอธิการบดีฝาย
ศลิปวฒันธรรม ใหอาจารยรฐัพล ฤทธิธรรม คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
เปนผูอาํนวยการสถาบันภาษา ศลิปวัฒนธรรมทานแรก วาระการดํารงตําแหนง 
2547-2552 ในป พ.ศ. 2551 แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ แสงวงศ 
เปนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กํากับการบริหารงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะนี้มีการซอมแซมอาคารสถานที่ 
อาท ิการซอมโครงหลังคา การปพูืน้หนิแกรนิต และเปล่ียนสตีกึเดมิ นอกจากน้ี
สวนราชการตางๆ เริ่มยายสํานักงานออกไปยังอาคาร 10 ทําใหมีการจัดสรร
พื้นที่ใชสอย อาทิ ชั้น 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดทําหองประวัติ
มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครและโถงอาคาร ชัน้ 2 ประกอบดวย หองสาํนกังาน
และหองสมดุ หองศนูยจดัแสดงอนรุกัษและฟนภมูปิญญาพืน้บาน หองจดัแสดง
ภูมิปญญาชาติพันธุ หองจัดแสดงศิลปวัตถุ และหองสมเด็จยา เปนตน 

พ.ศ. 2552 แตงต้ังใหผูชวยศาสตราจารยอนรุตัน สายทอง คณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วาระ
ดํารงตําแหนง 2552-2556 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย 
รองอธิการบดีฝายบณัฑติศึกษาและวิเทศสมัพนัธ กาํกบังานดานภาษาตางประเทศ 
ระยะนี้เกิดการริเริ่มจัดต้ังศูนยคราม เพื่อการรวบรวมและเผยแพรองคความรู
เกีย่วกบัวิถกีารยอมครามในทองถ่ิน รวมถงึโครงการการแลกเปลีย่นนกัศกึษาดวย

พ.ศ. 2556 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สพสันติ ์เพชรคํา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ดาํรงตําแหนงผูอาํนวยการสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
วาระดํารงตําแหนง 2556-2560 ระยะนี้เกิดการรื้อฟนการจัดงานมหกรรม

รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 2563  • 11



ภูมิปญญาพื้นบาน “มูนมังอีสาน” ขึ้น และการจัดงานมหกรรม “อาเซียน” 
พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคาร การดําเนินงาน
ประกอบดวย การเปล่ียนสีอาคารและประตูหนาตาง และเปล่ียนวัสดมุงุหลังคา
จากกระเบ้ืองเคลือบเปนวัสดุเมทัลชีท ลอนสเปน ครั้นถึงป พ.ศ. 2559 
เปล่ียนนาม “ศนูยวฒันธรรมจังหวัดสกลนคร” เปน “พพิธิภณัฑเมอืงสกลนคร” 
โดยไดรับงบประมาณจากจังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เปดใหบริการในสวนตางๆ อาทิ ชั้น 1 ประกอบดวยศูนยสกลนครศึกษา 
ศูนยอาเซียนศึกษาและหองจัดการประชุมสัมมนา ชั้น 2 ประกอบดวย 
นิทรรศการพัฒนาการประวัติศาสตรโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของมนุษย
ในจงัหวัดสกลนคร และสวนจดัแสดงศลิปวตัถ ุรวมถงึการจดัตัง้ศูนยหนองหาร 
ในกํากับดูแลของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมดวย

พ.ศ. 2560 นายประสิทธิ ์คะเลรมัย คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ใหผู ชวย
ศาสตราจารยศิริลักษณ ศรีพระจันทร ผูชวยอธิการบดี กํากับการบริหารงาน
ดานภาษาและวิเทศสัมพันธ 

พ.ศ. 2561 นายสรุสทิธ์ิ อุยปดฌาวงศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมทานปจจุบนั 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มีโครงสรางการบริหารออกเปน 4 งาน ประกอบดวย 1) งานบริหารทั่วไป 
2) งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3) งานวิชาการ
และวิจัย และ 4) งานศึกษา ฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ 

เปนสถาบนัแหงการพฒันาองคความรู ทางดานภาษา ศลิปะและวฒันธรรม 
เชิดชูภูมิปญญาและพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ใหคงอยูสืบไป
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรัชญา
รากเหงาทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาทองถิ่นสูระดับสากล

อัตลักษณ� 
ความหลากหลายทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เอกลักษณ�
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต

พันธกิจ
1. รวบรวมองคความรูดานภาษา ศลิปะ วฒันธรรม เพือ่เปนแหลงศกึษาหาความรู

ของนักศึกษาบุคลากรและประชาชน
2. สงเสริมและพัฒนางานดานภาษา ศลิปะ วฒันธรรมในแองสกลนคร อนุภมูภิาค

ลุมแมนํา้โขงของบุคลากรใหสามารถบริการวิชาการแกชมุชนในทองถ่ินสูสากล
3. ทํานุบํารุงภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่น
4. บริการวิชาการดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการที่ดีดานทํานุบํารุงภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน�
เปนสถาบันแหงการพัฒนาองคความรู เชิดชูภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

คําอธิบายวิสัยทัศน�
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปนสถานที่พัฒนาองคความรู ทางดานภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เชิดชูภูมิปญญาและพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

ค�านิยมหลัก
ทํางานดวยจิตวิญญาณ ประสานความรวมมือ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
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คณะผู�บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย�วิชญานกานต� ขอนยาง
รองผู�อํานวยการฝ�ายบริหารท่ัวไป

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.พุฑฒจักร สิทธิ
รองผู�อํานวยการฝ�ายอนุรักษ� 

ส�งเสริม เผยแพร� ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ดร.สถิตย� ภาคมฤค
รองผู�อํานวยการฝ�ายวิชาการและวิจัย

อาจารย�สุรสิทธ์ิ อุ�ยป�ดฌาวงศ�
ผู�อํานวยการสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศิริลักษณ� ศรีพระจันทร�
ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายภาษา

และวิเทศสัมพันธ�
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บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

งานวิชาการและวิจัย

นางสาวจินตนา ลินโพธ์ิศาล
หัวหน�างานวิชาการและวิจัย

นางสาวชุติมา ภูลวรรณ
นักวิชาการศึกษา

นายพจนวราภรณ� เขจรเนตร
นักวิชาการศึกษา

นายกฤษดากร บรรลือ
นักวิชาการศึกษา

งานอนุรักษ� ส�งเสริม เผยแพร� ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายอัศวิน จันทร�ส�อง
หัวหน�างานอนุรักษ� ส�งเสริม เผยแพร� ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวกนกพร นวลอึ่ง
นักวิชาการศึกษา

นายเกรียงสิทธ์ิ ไชยเทศ
นักวิชาการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นางนงเยาว� จารณะ
หัวหน�าสํานักงาน 

ผู�อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม นางสาวมัลลิกา พรหมดี

หัวหน�างานบริหารท่ัวไป

นายนรากร เจริญสุข
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นางศุภพิชญ� ประเสริฐนู
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256316



งานศึกษา ฝ�กอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ�

นายศราวุธ ป�ญญาสาร
หัวหน�างานศึกษา ฝ�กอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ�

นางสุภาวดี สามาทอง
นักวิชาการศึกษา

นางอรทัย ไชยหงษ�
นักวิชาการศึกษา

นางสุภานี เล�าสุอังกูร
นักวิเทศสัมพันธ�

นายวาทิน ไชยเทศ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสิริยุพา สิริบวรอนันต�
นักวิชาการศึกษา

พนักงานดูแลอาคาร-สถานที่

นางวราพร กงลีมา
แม�บ�าน

นางวรรณพร ภูละคร
แม�บ�าน

นายชัยชนะ วะชุม
คนงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร�
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรดานภาษา 
 ศิลปะและวัฒนธรรมสูระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมงานดานภาษา ศาสนา ศิลปะและ
 วัฒนธรรม เพื่อเปนแหลง เรียนรูระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป� 2563

รวมทั้งส้ินจํานวน 5,457,280 บาท
งบประมาณแผนดิน จํานวน  3,348,780 บาท คิดเปนรอยละ 61.36

งบประมาณรายได จํานวน  1,725,600 บาท คิดเปนรอยละ 31.63

งบประมาณอ่ืน ๆ จํานวน  382,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.01

งบประมาณแผ�นดิน

งบประมาณรายได�

งบประมาณอ่ืน ๆ

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256318



งานบริหารท่ัวไป

โครงการบริหารสํานักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาองคกรและการประกันคุณภาพ

ผลการดำ เนินงานของสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำ ป 2563



j โครงการบริหารสํานักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
งานบริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนิน

โครงการบริหารสํานักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
การบริหารจัดการสํานักงานผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการดําเนินโครงการบริหารสํานักงานสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจกรรมการบริหารจัดการสํานักงานผูอํานวยการสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม แบงเปนกิจกรรมยอย ๆ ไดแก กิจกรรมจัดซื้อครุภณัฑ 
กิจกรรมประชุมภายในหนวยงาน ใหบริการหองประชุม รวมถึงอํานวยความ
สะดวกการใชหองประชมุแกหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยและการจดัการเรยีน
การสอน กิจกรรมการเดินทางไปราชการของผูบริหารและบุคลากรในการไป
ประชุม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร การจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหทุกฝายงานภายในสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256320



j โครงการสงเสริมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพ
ในการปฏิบัติงาน

งานบริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินงาน
โครงการสงเสริมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสามารถนําความรู
ที่ไดรบัไปพัฒนางานและองคกรใหมีประสิทธิภาพ มีผูเขารวมจํานวน 25 คน 
จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมสุระอุทก อาคาร 1 ชั้น 1 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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j โครงการพัฒนาองคกรและการประกันคุณภาพ
งานบริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินงาน

โครงการพัฒนาองคกรและการประกันคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเพ่ือใหผู บริหารและ
บุคลากรมีความรูความเขาใจเร่ืองงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผูเขารวม
โครงการ รวมทั้งสิ้น 25 คน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอง
ประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจําปการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562–
30 มิถุนายน 2563) จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย

1. รองศาสตราจารย ดร.เชษฐา จักรไชย ประธาน
2. นายเกษม บุตรดี กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ชาวชายโขง กรรมการและ
  เลขานุการ
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ทั้ง 5 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ ภาพรวมพบวา สถาบันภาษา ศิลปะและ
วฒันธรรม มกีารดาํเนนิงานตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256322



งานอนุรักษ� ส�งเสริม เผยแพร� 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาดานการเรียนรูเผยแพรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการพัฒนาเสริมสรางกิจกรรมนักศึกษาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน



j โครงการสนับสนุนงานอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
กจิกรรมสบืสานประเพณีออกพรรษาแหปราสาทผ้ึง ประจําป 2562
งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีออกพรรษาแหปราสาทผึ้ง ระหวางวันที่ 10–12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ บรเิวณสนามมิง่เมอืง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เพ่ือใหผูบรหิาร 
คณาจารย นกัเรยีน นกัศกึษา นกัทองเทีย่ว และประชาชนท่ัวไป จาํนวน 500 คน 
ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการทําปราสาทผ้ึงโบราณ การทําปราสาทผ้ึงประยุกต 
การทําจุมเทียนดอกผึ้ง การทําประทีปตูมกา การประกวดถายภาพในหัวขอ 
“สองประเพณีออกพรรษาเมืองสกลนคร” การบริการวิชาการ การแสดงฟอน
ผูไทสกลนคร การแสดงรํามวยโบราณ และการแสดงเลนลายกลองก่ิงสกลนคร 
โดยไดรบัเกยีรตจิากทานผูวาราชการจังหวัดสกลนคร นายมนตสทิธิ ์ไพศาลธนวัฒน 
เปนประธานในการเปดงานลานนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในงานประเพณี
ออกพรรษาแหปราสาทผึ้งและแขงขันเรือยาวฯ ประจําป 2562 ซึ่งไดรับความ
สนใจจากนักทองเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเขารวมชมและ
ฝกปฏิบัติภายในนิทรรศการที่จัดแสดงเปนอยางมาก
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กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยพระประทีปสิบสองเพ็งไทสกล
งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยพระประทีปสิบสองเพ็งไทสกล ประจําป 2562 ในวันจันทรที่ 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดรับตกแตง
รถขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและจัดใหมนีางนพมาศ 
ผูถือสัปทน และผูประคองพระประทีปประจํารถ เพื่อรวมเทศกาลลอยกระทง
กับพสกนิกรจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนตสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน ผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร พรอมคณะผูอัญเชิญไฟพระราชทานและพระประทีป 
ออกจากหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มายังบริเวณลาน
พระบรมราชานสุาวรยี รชักาลที ่5 ถงึสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทรสกลนคร และ
อญัเชญิพระประทีปลงลอยในสระพังทอง ตามลําดบัอยางย่ิงใหญและสวยงาม
สมพระเกียรติ
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กิจกรรมจัดทําหนังสืออนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
จังหวัดสกลนคร

งานอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพร ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดดําเนินการปรับเปลี่ยน
กจิกรรมตามสถานการณโควิดปจจุบนั จากกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
และวันผูสูงอายุ เปลี่ยนเปนกิจกรรมจัดทําหนังสืออนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินจังหวัดสกลนคร จํานวนหนังสือ 200 เลม เนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน 
จึงไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวได เพื่อ
ผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
เจาหนาที่ นักศึกษา นักเรียน ประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสนใจท่ัวไป 
ไดความรูดานงานอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นจังหวัดสกลนคร 
และสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256326



j โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กจิกรรมจดัทาํหนงัสอืคูมอืการผกูผาระบายแบบงายในงานพธิตีาง ๆ
งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทําหนังสือคูมือ
การผูกผาระบายแบบงายในงานพิธีตาง ๆ จํานวน ๒๐๐ เลม มีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรใหกับคณาจารย นักศึกษา และผูที่สนใจในการจัดตกแตงสถานที่
ในงานพิธี รัฐพิธี งานประเพณีตาง ๆ ใหสวยงามและสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได
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j โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพนักศึกษาดานการเรียนรูเผยแพร
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

กจิกรรมเผยแพรแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน
งานอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพร ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดําเนินการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมตามสถานการณโควิดปจจุบัน จากกิจกรรมเผยแพรแลกเปล่ียน
ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน เปนกจิกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพนักศึกษา
กจิกรรมด ีดนตร ีนาฏศิลป เนือ่งจากการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในปจจุบัน จึงไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไวได โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผู บริหาร 
คณาจารย นกัศกึษากจิกรรมด ีดนตร ีนาฏศลิป ไดรวมสบืสานอนรุกัษภมูปิญญา
ทองถิน่ พฒันา และสรางเสริมเอกลักษณทางศลิปวัฒนธรรม ไดสงเสริมพัฒนา
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม มีเครือขายการเรียนรูแลกเปล่ียน สามารถ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินได จึงจัดทําสื่อการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ชุดการแสดง ดังตอไปน้ี

การแสดง “สะออนเมืองสกล” 
(เวลา 3.54 นาที)

การแสดง “ราชภัฏนอมศาสตรเฉลิมราช
พระบารมี” (เวลา 9.54 นาที)

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256328



การแสดง “ลําเพลินเชิญเท่ียวหนองหาน” 
(เวลา 5.45 นาที)

การแสดง “ฮอยบานปูมเมืองงามลือเล่ือง
สกลนคร” (เวลา 11.17 นาที)

การแสดง “เกี้ยวสาวเอคราม” (เวลา 4.58 นาที)
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j โครงการพัฒนาเสริมสรางกิจกรรมนักศึกษาดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี–นาฏศิลปพื้นบาน
งานอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพร ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดําเนินกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี–นาฏศิลปพื้นบาน ระหวางวันท่ี 17–19 มกราคม 2563 
โดยบุคลากรและนักศึกษากิจกรรมดี ดนตร ีนาฏศลิป จดัทาํคายสงเสรมิกจิกรรม
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี–นาฏศิลปพื้นบาน ณ โรงเรียนบานคําเม็ก (พัฒนะบํารุง) 
ไดรบัการตอนรบัจากผูอาํนวยการโรงเรยีน นายคงกระพนัธุ งอยผาลา ผูบรหิาร
สถานศึกษา คณะครู และชุมชนเปนอยางดี รวมถึงเปนการสรางแรงบันดาลใจ
และชวยสงเสริมใหเด็กไดกลาคิดกลาแสดงออกในทางท่ีดี

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256330



กจิกรรมสงเสริมประเพณีไหวพระ สมมาครู ดนตรี นาฏศิลปพืน้บาน
งานอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพร ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดําเนินกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีไหวพระ สมมาครู ดนตรี นาฏศิลปพื้นบาน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 
กันยายน 2563 ณ หองชมรมวงโปงลางไทอีสาน สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ตกึ 20 ชัน้ 2 อาคารอเนกประสงค มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
กิจกรรมในคร้ังนี้จัดขึ้นเพ่ือเปนการระลึกถึงครูผูประสาทวิชาใหความรู แสดง
ความเคารพผูบริหารและบุคลากรที่ไดสงเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมและ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กิจกรรมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

งานอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพร ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดําเนินกิจกรรมเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดปงบประมาณ 
2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนับสนุน
ใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเผยแพร
ศลิปะและวฒันธรรม ศกึษา คนควา และรวบรวมองคความรู ใหเปนฐานขอมลู
งานทางดานศลิปะและวฒันธรรม เผยแพรศลิปะและวฒันธรรม และใหบรกิาร
งานสูสังคมในทองถิ่น เสริมสรางพัฒนาการใหแกนักศึกษา ใหมีความสมบูรณ
พรอมทั้งทางดานสังคม อารมณ รางกาย จิตใจและสติปญญา ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2563 งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม นาํวงโปงลางไทอีสานรวมแสดงงานเล้ียงตอนรบัคณะกลุมทวัร
ทองเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร จากอีสานใต ณ หองดสุติา ชัน้ 2 โรงแรมภพูานเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256332



วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม นําการแสดงลําเพลินเชิญเที่ยวหนองหานรวมแสดงในงานพิธี
มอบรางวลัเกยีรตยิศ “กาวตอเพือ่ตอกาว 39 ป คนดศีรอีสีาน สายธารคณุธรรม 
งามลํ้าเมืองสกลนคร หรือรางวัลคนดีศรีอีสาน คร้ังที่ 39” และรวมตอนรับ
ประธานในพธีิเปด นายสนธริตัน สทิธิจริวงศ รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน 
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 งานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม นําการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมในพิธีเปดงานลานวัฒนธรรม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใน concept วิถีถิ่น วิถีเท จาก local สูเลอคา 
ณ ลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร บรเิวณอาคาร 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
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 งานรวมน้ําใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 
17–26 มกราคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณศูนยราชการจังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 22 มกราคม 2563 รวมแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
บนเวทกีลาง สถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม จดัชดุการแสดงศลิปวฒันธรรม
รวมแสดงในกิจกรรมนําเสนอผลงานและความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ระหวางวันที่ 24–26 มกราคม 2563 รวมทั้งส้ิน 4 วัน

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256334



j โครงการสนับสนุนงานอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจําป 2562
งานอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพร ศาสนาศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัภาษา 

ศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จดักจิกรรมสืบสานประเพณี
บุญกฐินสามัคคี ประจําป 2562 มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “บุญกฐิน” และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การทําธุงใยแมงมุม” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ หองสุระอุทก 
อาคารสถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม มผีูเขาอบรมจากคณาจารย บคุลากร
ที่สนใจ และนักศึกษา จํานวน 80 คน

ตั้งกองกฐิน รับบริจาคจตุปจจัยไทยธรรม บริวารกฐิน พระสงฆเจริญ
พระพทุธมนต แลวสมโภชกองกฐิน โดยการแสดงศลิปวฒันธรรมดนตรนีาฏศลิป
พืน้บาน จากชมรมวงโปงลางไทอสีาน สงักดัสถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม 
ในวันศุกรที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมริมหวยทราย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะกฐิน
สามัคค ีจาํนวน 200 คน พรอมกันทอดกฐินสามัคค ีในวันเสารที ่9 พฤศจิกายน 
2562 (ขึน้ 13 คํา่ เดือน 12 ปกนุ) เพ่ือสมทบทุนกอสรางอโุบสถวัดศรสีขุสําราญ 
ตาํบลฮางโฮง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร โดยยอดปจจยักฐนิสามคัคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

กิจกรรมจัดทําหนังสือคูมือศาสนพิธีวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
งานอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพร ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดดําเนินการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมตามสถานการณโควิดปจจุบัน จากกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
วนัอาสาฬหบูชาและปฏิบตัพิทุธธรรมกรรมฐานระหวางพรรษา เปล่ียนเปนกจิกรรม
จดัทาํหนงัสอืคูมอืศาสนพธิวีฒันธรรมประเพณีทองถ่ิน จาํนวนหนังสอื 200 เลม 
เนือ่งจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบนั 
จึงไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงานที่กาํหนดไวได เพื่อ
ผูบรหิาร คณาจารย ขาราชการ พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั เจาหนาที่ 
นกัศกึษา และประชาชนทีส่นใจทัว่ไป ไดความรูเรือ่งศาสนพธิวีฒันธรรมประเพณี
ทองถิ่น และสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
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โครงการสงเสริมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเมืองสกลนคร

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน

โครงการราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

งานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดสกลนคร

โครงการสํารวจทําสําเนาดิจิทัลและปริวรรตเอกสารโบราณตํารับยาและตํารา
ทางการแพทยแผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร)

วิทยากรอานหนังสือใบลาน เรื่อง “พญาคันคาก”

โครงการจัดทํารายการเบ้ืองตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

นิทรรศการ “สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง” ในงานประเพณีแหปราสาทผึ้ง
จังหวัดสกลนคร ประจําป 2563

งานวิชาการและวิจัย



j โครงการสงเสริมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเมืองสกลนคร
กิจกรรมจัดทําคูมือปฏิบัติการดานพิพิธภัณฑ
งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําคูเมือง

ปฏิบัติการดานพิพิธภัณฑ เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานภายในพิพิธภัณฑ
เมืองสกลนคร และเผยแพรองคความรูในแกหนวยงานที่เปนแหลงเรียนรูและ
พิพธิภัณฑทองถิน่ในจังหวดัสกลนคร ดาํเนนิกิจกรรมในระหวางเดอืนกรกฎาคม–
เดอืนกนัยายน 2563 เนือ้หาประกอบดวยเรือ่งการจดัหมวดหมูวตัถพุพิธิภณัฑ 
การชํารุดเสียหายเสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ และการอนุรักษวัตถุ
พิพิธภัณฑโดยวิธีทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดรวบรวมและสรุปจากหนังสือวิชาการ
พพิธิภณัฑจากหนวยงานรฐัและเอกชน ไดแก กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 
และสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (Museum Siam)

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256338



กิจกรรมจัดทําหนังสือสื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑเมืองสกลนคร
งานวชิาการและวจิยั สถาบนัภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม จดัทําหนงัสอื

สือ่ประชาสัมพนัธพพิธิภณัฑเมอืงสกลนคร เพือ่ใชในการนําชมพิพธิภณัฑเมอืง
สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดําเนินกิจกรรมในระหวางเดือน
กรกฎาคม–เดือนกันยายน 2563 เนื้อหาประกอบดวยเร่ืองความเปนมาของ
พิพิธภัณฑเมืองสกลนคร พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดสกลนคร 
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ทวารวดี เขมร ลานชาง และรัตนโกสินทร รวมถึง
วัตถุสําคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑเมืองสกลนคร จํานวน 15 ชิ้น ไดแก 
1) ภาชนะเครื่องปนดินเผาลายเขียนสี 2) กําไลสําริด 3) ใบเสมาหิน 4) เทวรูป
พระอิศวร 5) พระพิมพรูปพระรัตนตรัยมหายาน 6) ภาชนะบรรจุกระดูกพรอม
ฝาปด 7) ผอบบรรจุพระธาตุ 8) พระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระแสนเมือง
สกลนคร) 9) พระพทุธรปูปางหามสมทุร (พระบางเมืองสกลนคร) 10) พระพทุธรปู
ปางเปดโลก (พระเจาหลกัคาํ) 11) งาชางแกะสลกั 12) หบีพระธรรม, หบีกระหยอง
ภาพพระพุทธเจา 4 พระองค 13) หอพระเจา 14) ตราประทับชาด ทรงขุน 
รปูพาล ีและตราประทบัครัง่ ทรงขนุ 
รูปนกการเวก 15) เสื้อเยียรบับ
พระราชทาน เป นของพระยา
ประจันตประเทศธานี (โงนคํา) โดย
จดัทาํเนือ้หาทัง้ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
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กิจกรรมจัดทําสารานุกรมกลุมชาติพันธุในจังหวัดสกลนคร โส บรู
งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทํา

สารานุกรมกลุมชาติพันธุในจังหวัดสกลนคร โส บรู ระหวางวันที่ 7 สิงหาคม–
6 กันยายน 2563 ณ อําเภอกุสุมาลยและอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาขอมูลกลุมชาติพนัธุโส บร ูการต้ังถิน่ฐาน ลกัษณะทาง
ชาติพันธุ สภาพบานเรือนที่อยูอาศัย ภาษา การแตงกาย ศาสนา ความเชื่อ 
ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256340



j โครงการสงเสริมการจดัการเรียนรูทางศลิปะและวัฒนธรรมทองถิน่
กจิกรรมรวบรวมองคความรูเกีย่วกับเคร่ืองจักสานในจังหวัดสกลนคร
งานวิชาการและวิจัย ไดสํารวจและจัดทําองคความรูเกี่ยวกับเคร่ือง

จักสานในจังหวัดสกลนคร ดําเนินโครงการในระหวางวันท่ี 9 สิงหาคม–
9 กนัยายน 2563 ณ อาํเภอสวางแดนดนิ อาํเภอพงัโคน อาํเภอวารชิภมู ิอาํเภอ
พรรณนานิคม อําเภอกุดบาก อําเภอเตางอย อําเภอโคกศรีสุพรรณ อําเภอ
โพนนาแกว และอาํเภอเมืองสกลนคร ดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัส 
COVID-19 ทาํใหการลงพ้ืนทีส่าํรวจรวบรวมองคความรูตองเปนไปตามมาตรการ
ของรัฐ งานวิชาการและวิจัยพิจารณาขอบเขตของการรวบรวมองคความรู
ภมูปิญญาเคร่ืองจกัสานในจังหวัดสกลนคร จากเดิมท่ีกาํหนดพืน้ท่ีในการศึกษา
ทั้งหมด 9 อําเภอ เหลือเพียง 2 อําเภอ ไดแก อําเมืองสกลนครและอําเภอ
โพนนาแกว โดยรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับเครื่องจักสานที่ใชในการจับ
สตัวนํา้ในหนองหานจังหวัดสกลนครแทน เพือ่ใหสะดวกแกการดําเนนิงานตาม
เหตุผลดังกลาวไปในขางตน
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กิจกรรมสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร
งานวิชาการและวิจยั ไดสาํรวจและจัดทําองคความรูเกีย่วกับสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัด
สกลนคร ดําเนินโครงการในระหวางวันที่ 8 สิงหาคม–30 สิงหาคม 2563 
ณ วดัศรีแกวเหลาอุดม ตาํบลเหลาโพนคอ อาํเภอโคกศรีสพุรรณ จงัหวัดสกลนคร

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256342



กจิกรรมจดัทาํวารสารศลิปวฒันธรรมอสีาน สภาศลิปะและวฒันธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทยกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานวิชาการและวิจยัไดนาํเสนอบทความตีพมิพในวารสารศิลปวฒันธรรม
อสีาน สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทยกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 บทความ ไดแก

1. เตา : สญัญะแหงความอดุมสมบรูณในวฒันธรรมขาวของชาวอสีาน 
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย ภาคมฤค รองผูอํานวยการสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. พระธาตุเชิงชมุ : ความเปนมาและพัฒนาการทางประวตัศิาสตร โดย
นายพจนวราภรณ เขจรเนตร นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร สถาบนัภาษา ศลิปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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งานมหกรรมภูมิปญญาพื้นบานมูนมังอีสาน “ขาว ปลา ปา เกลือ” 
ครั้งท่ี 11

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน ไดแก องคหารบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
นครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัด การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และ
สภาวัฒนธรรม 18 อําเภอ จัดงานมหกรรมภูมิปญญาพ้ืนบานมูนมังอีสาน 
“ขาว ปลา ปา เกลือ” ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 30 มกราคม–2 กุมภาพันธ 2563 
ณ บรเิวณหวยทราย มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ในงานประกอบดวยกจิกรรม
ดังตอไปนี้ 1) กิจกรรมนิทรรศการ “ขาว ปลา ปา เกลือ” 2) กิจกรรมสัมมนา
วิชาการ 3) กิจกรรมประกวดวาดภาพ 4) กิจกรรมออกรานจําหนายผลิตภัณฑ
พื้นเมือง 5) การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในจังหวัดสกลนคร 
โดยงานครั้งนี้ไดรับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัด
สกลนครเปนจํานวนมาก

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256344
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•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256346
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j โครงการราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ
งานวิชาการและวจิยั สถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม ดาํเนนิโครงการ

ราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก 1) จัดทําหนังสือ
ประวตัพิระธาตเุชงิชมุ “ปาทวลญัชงัเจตยิานสุรณ” 2) จดัทําแผนพับขนบธรรมเนยีม
ประเพณปีฏบิตักิารสมมาพระธาตุเชงิชมุ และ 3) จดัการบรรยายใหความรูดาน
แนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เร่ือง “ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ
และประวัติองคพระธาตุเชิงชุม” ในระหวางวันที่ 4–17 สิงหาคม 2563 
ณ วดัพระธาตเุชงิชมุวรวหิาร ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256348



j งานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดสกลนคร

แผนงานที่ 1 การบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดสกลนคร ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 
09.30–12.30 น. ณ หองประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันภาษา 
ศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดรบัเกยีรตจิากนายสาโรส 
กาญจนพงศ รองผูวาราชการจังหวดัสกลนคร เปนประธานในการประชุมครัง้นี้

 
เขารวมโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาตแิละศลิปกรรม ไปสูการปฏิบตัใินระดับทองถิน่ วนัที ่28–29 พฤศจิกายน 
2562 ณ หองราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดย
นายสุรสิทธิ์ อุยปดฌาวงศ หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศลิปกรรมทองถิน่ จงัหวัดสกลนคร และนายพจนวราภรณ เขจรเนตร นกัวชิาการ
ศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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รวมประชุมภาคีอนรุกัษสิง่แวดลอมธรรมชาติและศลิปกรรมกลุมจงัหวดั 
พ.ศ. 2563 ระหวางวันที ่12–14 มนีาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรช ตาํบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย หนวยอนุรักษฯ จังหวัดสกลนคร เขารวมประชุม 
4 คน ไดแก 1) ดร.สถิตย ภาคมฤค รองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม งานวิชาการและวิจัย 2) นายพจนวราภรณ เขจรเนตร ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 3) นางสาวชุติมา ภูลวรรณ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
4) นายกฤษดากร บรรลือ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

จัดประชุมภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด 
กลุม 6 (นครพนม บงึกาฬ มกุดาหาร สกลนคร) ในวันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00–16.30 น. ณ หองประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256350



รวมประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2563 ในวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30–15.15 น. ณ หองเมยแฟร แกรนด บอลรมู โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย 
ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประชุม คือ นายสุรสิทธิ์ อุยปดฌาวงศ 
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
สกลนคร
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แผนงานท่ี 2 การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
กจิกรรมการศกึษาเพือ่เตรยีมการประกาศเขตอนรุกัษสิง่แวดลอมธรรมชาติ

และแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ ไดประกาศยกยองเชิดชูเรือนประทับแรม 
และบานพักรับรองนวลจันทร ศูนยวิจัยประมงนํ้าจืด เขต 3 (สกลนคร) ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 3 (สกลนคร) 
โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ปฏิบัติหนาที่แทนผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร) เปนประธานในพิธี

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256352



แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู เรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสกลนคร จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 
08.30 น. ณ หองศนูยประชมุสภานกัศึกษา อาคารอเนกประสงค ตกึ 20 ชัน้ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลาวรายงานโดยผูชวยศาสตราจารยปรีชา 
ธรรมวินทร อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วทิยากรกลาวเปดโครงการ
โดยนายมนตสิทธ์ิ ไพศาลธนวัฒน ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร และบรรยาย
โดยผูชวยศาสตราจารยพทิกัษชยั จตชุยั รองผูอาํนวยการสํานกัศิลปวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ในหวัขอ “รองรอยอารยธรรมเขมรในอสีาน”
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แผนงานท่ี 4 การพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัด
สกลนคร ไดดาํเนนิการสาํรวจขอมลูแหลงธรรมชาตแิละแหลงศลิปกรรม จงัหวดั
สกลนคร ตามแบบฟอรมของระบบเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม (Cultural Environment Conservation System : CECS) ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่จดัทาํรายงานสถานการณและปญหาส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม จํานวน 5 แหลง คือ แหลงธรรมชาติ 1 แหลง แหลง
ศิลปกรรม 4 แหลง ดังนี้

1. ถํา้อาจารยพา ดอยอางกุง ภยูางอ่ึง ตาํบลหวยยาง อาํเภอโคกศรสีพุรรณ 
จังหวัดสกลนคร

   

2. กฏิุหลวงปูมัน่ ภรูทิตัโต วดัภูรทิตัถริาวาส อาํเภอพรรณานคิม จงัหวดั
สกลนคร

   

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256354



3. ศาลาพักอาพาธ หลวงปูมั่น ภูริทัตโต วัดปากลางโนนภู อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

   

 
4. เรือนประทับแรม พุทธศักราช 2598 (อาคารท่ีทําการประมงน้ําจืด 

จังหวัดสกลนคร)

  

5. เรือนประทับแรม พุทธศักราช 2513 (บานรับรอง “นวลจันทร”)
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j โครงการสํารวจทําสําเนาดิจิทัลและปริวรรตเอกสารโบราณ
ตํารับยาและตําราทางการแพทยแผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จังหวัดสกลนคร)

งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ในปงบประมาณ 2563–2564 โดยความรวมกับกลุมงานอนุรักษ
เอกสารโบราณ สถาบันวจิยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดําเนินงานลงพ้ืนท่ีสํารวจเก็บขอมูลในแหลงขอมูลตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
จาํนวน 14 แหลง พบเอกสารโบราณตํารับยาและตําราทางการแพทยแผนไทย 
ประเภทใบลาน จํานวน 24 ผูก และประเภทสมุดไทย จํานวน 10 ผูก

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256356



j วิทยากรอานหนังสือใบลาน เร่ือง “พญาคันคาก”
งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ไดรับหนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรอานหนังสือใบลาน 
เรื่อง พญาคันคาก จากชุมชนบานพิมาน ตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ในพิธีเจริญพระพุทธมนต เพื่อสืบสานประเพณีขอฝนในฤดูกาล
เพาะปลูกเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจแกชาวเกษตรกรในพื้นท่ีหมูบานพิมาน
และหมูบานใกลเคียง โดยมีนายพจนวราภรณ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เปนผูนําในการอานหนังสือใบลานดังกลาว
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j โครงการจัดทํารายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ไดรบัมอบหมายจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ใหจัดเก็บขอมูลรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จํานวน 
2 รายการ ไดแก ประเพณีบุญขาวจี่ บานคอ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
และแหดอกไมไหวพระธาตุทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม โดย
ลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลในระหวางวันที่ 19–20 สิงหาคม 2563

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256358
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j นิทรรศการ “สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง” 
ในงานประเพณีแหปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจําป 2563

งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร รวมจัดนิทรรศการ “สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู บาน
คูเมอืง” ในงานประเพณีแหปราสาทผ้ึงจังหวัดสกลนคร ประจําป 2563 ระหวาง
วันที่ 26 กันยายน 2563–1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ตาํบลธาตเุชิงชุม อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ซึง่ประกอบ
ดวยกิจกรรมสาธิตการทําปราสาทผึ้งโบราณ การจุมดอกผ้ึง การทําประทีป
ตูมกา การทําขันหมากเบ็ง พรอมปายนิทรรศการตามกิจกรรมสาธิตดังกลาว

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256360



งานศึกษา ฝกอบรมทางภาษา
และวิเทศสัมพันธ�

โครงการบริหารงานศึกษาและฝกอบรมทางภาษา

โครงการอบรมภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาตางชาติ

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต
ฟลิปปนส สาธารณรัฐฟลิปปนส

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการคายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

โครงการและกิจกรรมบริการทางวิชาการอื่นๆ งานศึกษา ฝกอบรมภาษาและวิเทศสัมพันธ



j โครงการบริหารงานศึกษาและฝกอบรมทางภาษา
งานศึกษาและฝกอบรมทางภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ดําเนินโครงการบริหารงานฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินงานของบุคลากรศูนยภาษาใหมีความพรอมในการดําเนินงานที่เปน
ภาระงานเรงดวนได และสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบตังิานได จดัข้ึนเม่ือ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร และสถาบันการศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ โดย
แบงกิจกรรมยอยออกเปน 4 กิจกรรม ไดแก

1. การประชุมทางวชิาการนานาชาติ ณ อาํเภอเลิมบ่ิงห จงัหวดัเตวียนกวาง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเตินจาว คณะกรรมการ
ประชาชนอําเภอเลิมบิ่งห จังหวัดเตวียนกวาง รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ประชาสัมพันธและสงเสริม
การทองเที่ยวเลิมบ่ิงห โดยมีนักวิจัย นักวิชาการจากเวียดนาม ไทย และ
ชาติอื่นรวมนําเสนองานดานการพัฒนาทองเท่ียว รวมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิด
การพัฒนาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเตินจาว คณะกรรมการประชาชนอําเภอเลิมบิ่งหอยางสูง ที่ได
ดแูลและอาํนวยความสะดวกตอคณะผูบรหิารและคณาจารยจากมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนครเปนอยางดี
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2. การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจําปการศึกษา 2563 
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 6–9 ธันวาคม 2562 อาจารยจากสาขาวิชาสัตวศาสตร และ
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แขนงวิชาไฟฟา) พรอมดวยบุคลากรงาน
วเิทศสัมพนัธ เปนตวัแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดนิทางไปสอบคัดเลือก
นักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจําปการศึกษา 2563 รวมกับคณะกรรมการ
ดาํเนนิการโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกมัพชูา ดาน
การศึกษา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ สถาบนัเทคโนโลยกีมัพชูา กรงุพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดทูลเกลาฯ ถวายทุน
การศึกษาในโครงการฯ ในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 ทุน โดยมีผลการคัด
เลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. Miss Bou Sokkhorn สาขาวิชาสัตวศาสตร
2. Mr. Chhat Votthoeun สาขาวชิาไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส (แขนงวชิาไฟฟา)
    

รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 2563  • 63



3. โครงการเย่ียมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 คณะกรรมการดําเนินโครงการทุน
พระราชทานในสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เขาเยี่ยมนักศึกษากัมพูชาท่ีไดรับทุนการศึกษา และ
อาจารย/หนวยงานในพืน้ทีจ่งัหวัดสกลนคร ประกอบดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร จดัขึน้ 
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยในสวนมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสกลนคร นาํโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริลิกัษณ ศรีพระจนัทร บคุลากร
งานวิเทศสัมพันธ และนักศึกษาทุนฯ เขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้ การแลกเปล่ียน
ขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย ทุกฝายไดทราบความกาวหนา ปญหา/
อุปสรรค แนวทางในการกํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา 
ทั้งเร่ืองการเรียน การใชชีวิตในสังคมไทยและการปรับตัวในสถานการณตาง ๆ  
ในการดาํเนนิโครงการทนุพระราชทานฯ รวมทัง้ความคดิเหน็จากนกัศกึษาทนุฯ
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4. การคัดเลือกและขนหนังสือ สื่อ ภาษาจีน
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ดวยงานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและ

วิเทศสัมพันธ ไดรับบริจาคสื่อ หนังสือเรียนภาษาจีน และหนังสือแบบฝกหัด
ทักษะภาษาจีน จากโรงเรียนพังโคนวิทยาคม งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาฯ 
นําโดยอาจารยธัญลักษณ ธรรมศิริ อาจารยปาณิภรณ ธีระวงศนันท อาจารย
อภิญญา สีสมยา พรอมดวยนักศึกษา จํานวน 10 คน เดินทางเพื่อไปคัดเลือก
และขนยายหนังสอื จาํนวน 50 กลอง (ประมาณ 3,000 เลม) ณ โรงเรียนพังโคน
วิทยากร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มาจัดเก็บ ณ หองอาเซียนศึกษา 
อาคาร 20 หอง 20218 เพือ่คณาจารย นกัศกึษา บคุลากรภายในและภายนอก
ที่สนใจศึกษาตอไป
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5. การซอมเคร่ืองปรับอากาศ ประจํางานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและ
วิเทศสัมพันธ ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 3

6. การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
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j โครงการอบรมภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาตางชาติ
งานศกึษาฝกอบรมทางภาษาและวเิทศสมัพนัธ สถาบนัภาษา ศลิปะและ

วฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จดัโครงการอบรมภาษาไทยเบือ้งตน
สําหรับนักศึกษาตางชาติ ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2562–29 พฤษภาคม 2563 
ณ อาคารศนูยภาษาและคอมพวิเตอร โดยมนีกัศกึษาตางชาตเิขารวมโครงการ
ทัง้หมด 13 คน ไดแก เวยีดนาม 12 คน และญีปุ่น 1 คน ทัง้นี ้นกัศกึษาตางชาติ
ไดเรยีนรูทกัษะการพดู การฟง การอาน การเขียนภาษาไทยเบือ้งตน จากการอบรม
ในหองเรยีน และอบรมแบบออนไลน ควบคูไปกบัการเรยีนรูวฒันธรรมไทยและ
การใชชวีติในสังคมไทย ผานกจิกรรมทีห่ลากหลายทัง้ในหองเรยีนและนอกหองเรยีน 
ผลการอบรมพบวามนีกัศกึษาตางชาติทีม่ผีลการเรยีนดเียีย่ม 5 คน ผลการเรยีน
ดีมาก 3 คน และผลการเรียนดี 5 คน และมีนักศึกษาตางชาติประสงคเรียนตอ
ในระดบัปรญิญาตร ีณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ทัง้หมด 8 คน ซึง่ในวนัท่ี 
29 พฤษภาคม 2563 ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เปนประธานมอบเกียรตบิตัร พรอมท้ัง
ใหโอวาทใหแกนักศึกษาตางชาติในพิธีจบการศึกษา
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j โครงการฝกประสบการณวิชาชีพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
สําหรับนักศึกษาตางชาติ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร รวมกบัมหาวทิยาลัยเตนิจาว สาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม จัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหวาง
วันที่ 21 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเตินจาว จาํนวน 28 คน จากหลากหลายสาขาวิชา ซ่ึงกจิกรรม
ตาง ๆ ที่นักศึกษาตองเขารวม ไดแก การฝกสอนกับสาขาวิชาท่ีตนเรียนมา 
การเรยีนภาษาและวฒันธรรมไทยกบัศนูยภาษา การเรียนรูวถิชีวีติและวฒันธรรม
จากการลงพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกลเคียง 
การเขารวมงานเทศกาลงานประเพณีตาง ๆ  การเผยแพรภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนามสูนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงานตามสถานที่
ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกลเคียง การจัด
กิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาไดเรียนรูทั้งจากการฝกปฏิบัติ 
จากอาจารยและเพือ่นชาวไทย รวมทัง้การไดทดลองใชชวีติในตางประเทศจริง 
จึงทําใหไดเรียนรูอยางเต็มที่ และเม่ือกลับไปยังเวียดนาม สามารถถายทอด
ความรูและประสบการณตอนักศึกษาในรุนตอไปไดอีกดวย
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j โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ตะวันออกเฉียงใตฟลิปปนส สาธารณรัฐฟลิปปนส

งานศกึษาฝกอบรมทางภาษาและวเิทศสมัพนัธ สถาบนัภาษา ศลิปะและ
วัฒนธรรม รวมกับมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใตฟลิปปนส สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการ
ศกึษาดูงานดานการศึกษานานาชาติ ระหวางวันที ่27 พฤศจิกายน–1 ธนัวาคม 
2562 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางเสรมิความ
รวมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการศึกษา ภาษา
และวัฒนธรรมระหวางกนั อนัจะนาํมาซึง่การพฒันาและเอือ้อาํนวยประโยชน
ทางการศึกษาตอกนัอยางยัง่ยนื โดยตลอดระยะเวลา 4 วนัของการจัดกจิกรรม
การศึกษาดงูาน คณะผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใตฟลิปปนส จํานวน 9 คน 
พรอมบุคลากรงานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพนัธไดเดินทางไปศึกษา
ดูงานที่คณะครุศาสตร บัณฑิตศึกษา และโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ตลอดจนสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร อันไดแก โรงเรียน
อนุบาลสกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
รวมถึงไดเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในจังหวัดสกลนคร ซึ่งกิจกรรม
ไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนอยางยิ่ง
ตอสองสถาบันในการกระชับความสัมพันธอันดี และสรางเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการในอนาคตตอไป
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j โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

ชั้นปที่ 1 และ 3–4 Pre-test และ Post-test
งานศกึษาฝกอบรมทางภาษาและวเิทศสมัพนัธ สถาบนัภาษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรมการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ชัน้ปที ่1 และ 3–4 Pre-test และ Post-test ภายใตโครงการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม 2563 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ในระดับมาตรฐานสากล และเตรียมความพรอมทางดานภาษาสําหรับใชเพ่ือ
การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สืบเน่ืองจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น จงึไดมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบจากในหองเรียนเปนระบบออนไลน (English 
E-Learning Platform) ผานเว็บไซต http://elt.snru.ac.th โดยมีบุคลากร
งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธเปนผูจัดประชุมใหคําแนะนํา
การทําแบบทดสอบออนไลนใหแกนกัศกึษาทุกคณะและสาขาวิชากอนการเขา
สอบจริง ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมโครงการตองผานการทดสอบวัดระดับภาษา
อังกฤษกอนอบรม (Pre-test) และหลังจากอบรมเสร็จเรียบรอยแลว นักศึกษา
ตองเขาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังอบรม (Post-test) ตามลําดับ โดย
แบงการจัดสอบเปน 2 ระยะ ตามระดับชั้นป ไดแก

ระยะที่ 1 ชั้นปที่ 3 และ 4 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกอนอบรม (Pre-
test) วันที่ 29 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2563 และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
หลังอบรม (Post-test) วันที่ 26–28 สิงหาคม 2563

ระยะที่ 2 ชั้นปที่ 1 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกอนอบรม (Pre-test) 
วนัที ่1–4 กนัยายน 2563 และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังอบรม (Post-test) 
วันที่ 27–29 ตุลาคม 2563
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ทั้งนี้ นักศึกษาตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหลังอบรมผานเกณฑ
มาตรฐาน CEFR ในระดบั B1 หรอืเทยีบเทาผลสอบ TOEIC 255–400 คะแนน 
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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กิจกรรมที่ 2 การอบรมภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 และ 3–4

งานศกึษาฝกอบรมทางภาษาและวเิทศสมัพนัธ สถาบนัภาษา ศลิปะและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และ CEFR ขึ้นเปน 2 ระยะ 
ไดแก ระยะที่ 1 ชั้นปที่ 3 และ 4 ระหวางวันที่ 20 กรกฎาคม–20 สิงหาคม 
2563 และระยะที่ 2 ชั้นปที่ 1 ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม–15 กันยายน 2563 
โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชาเขารวมอบรมทั้งรูปแบบออนไลนและอบรมใน
ชั้นเรียนตามเวลาท่ีวิทยากรประจําหองและนักศึกษาในแตละสาขาวิชาตกลง
กัน โดยมีวิทยากรจากสาขาภาษาตางประเทศ อาจารยที่มีคุณสมบัติสอบผาน
ขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ รวมทั้งบุคลากรงานศึกษาฝกอบรมทางภาษา
และวิเทศสัมพันธ รวมเปนวิทยากรในการอบรม จํานวน 38 คน ทั้งนี้นักศึกษา
ที่เขารวมโครงการตองผานการทดสอบวัดระดับทางภาษากอนอบรม Pre-test 
และหลังจากอบรมเสร็จเรียบรอยแลว นักศึกษาตองเขาทดสอบวัดระดับทาง
ภาษา Post-test
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กิจกรรมที่ 3 คายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
 งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ สถาบันภาษา ศิลปะ

และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ภายใตโครงการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ระหวางวนัที ่22–23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชมุ
จามจุร ี1 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิใหนกัศกึษา
ไดเรยีนรูภาษาตางประเทศ และสรางแรงบนัดาลใจในการเรยีนรูเกีย่วกบัภาษา
ตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม ซึ่งกิจกรรม
เหลานีน้าํมาซึง่ความสนุกสนานและทําใหนกัศกึษาไดความรูเกีย่วกบัภาษามากข้ึน 
อันสงผลใหสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กจิกรรมที ่4 การจดัทาํแบบเรยีนและทดสอบภาษาองักฤษออนไลน
งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ ไดดําเนินการจัดทํา

โปรแกรมพัฒนาระบบแบบทดสอบการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองบนเว็บไซต 
http://elt.snru.ac.th และจัดทําขอมูลแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน 
English E-Learning Platform ซึ่งดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใต
การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งน้ี ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนักศึกษา
ชั้นปที่ 3–4 และปที่ 1 ไดเขาไปทําแบบทดสอบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบออนไลน ผานคอมพิวเตอร มือถือ และแท็บเล็ตได โดยนักศึกษา
ไดเริ่มทําขอสอบในชวงเดือนสิงหาคม 2563 เปนตนไป ภายใตการดูแลของ
งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ หากนักศึกษาเกิดปญหาหรือ
ระบบขัดของ สามารถแจงมายังเจาหนาที่หรือทางเพจของหนวยงาน เพื่อให
ผูดูแลระบบแกไขขอผิดพลาดและพัฒนาระบบตอไป
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กิจกรรมที่ 5 การประกวดแขงขันทักษะภาษาอาเซียน
งานศกึษาฝกอบรมทางภาษาและวเิทศสมัพนัธ สถาบนัภาษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม ไดจัดโครงการประกวดแขงขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN 
Language Edutainment Festival Online 2020) ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม–
8 กันยายน 2563 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูภาษาและ
วฒันธรรมตางประเทศผานกจิกรรมการประกวดแขงขนั และสรางแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรูภาษาตางประเทศ ซึง่ในคร้ังนี ้เปนการจัดประกวดคร้ังแรกในรูปแบบ
ออนไลน ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 
โดยไดรบัความสนใจจากนกัเรยีนและนกัศึกษาเปนอยางมากในการเขาประกวด
แขงขันทักษะภาษาอาเซียน ทั้ง 5 ประเภท ไดแก การประกวดกลาวสุนทรพจน
ภาษาองักฤษ การประกวดเลานทิานภาษาอังกฤษ การประกวดนําเสนอสนิคาภาษา
องักฤษ การประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ และการประกวดเตนคฟัเวอรแดนซ 
และจัดพธิมีอบรางวัลในวนัที ่8 กนัยายน 2563 ณ หองสตัตบงกช อาคารศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยทานผูชวยศาสตราจารย
ศิริลักษณ ศรีพระจันทร ผูชวยอธิการบดีฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ
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j โครงการคายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
เมื่อวันท่ี 17–19 กันยายน 2563 งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและ

วิเทศสัมพันธ นําโดยทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ ศรีพระจันทร 
ผูชวยอธกิารบดฝีายภาษาและวิเทศสมัพนัธ พรอมดวยอาจารย บคุลากร และ
นักศึกษาจากคณะตาง ๆ จํานวน 40 คน เขารวมกิจกรรมคายแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (International & Cultural Exchange Program 
2020) ซึง่นกัศกึษาไดเรยีนรูกจิกรรมการแลกเปล่ียนทางดานภาษาและวัฒนธรรม 
กจิกรรมพฒันาภาวะความเปนผูนาํ และการศึกษาดงูานตามสถานท่ีสาํคญัตาง ๆ 
เชน ศาลปูยา จงัหวดัอุดรธาน ีหมูบานไทดํา และถนนคนเดินเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
ซึง่นกัศกึษาทกุคนไดฝกปฏิบตัเิปนผูจดักจิกรรมสนัทนาการและวชิาการตลอด
การเดินทาง ทําใหบรรยากาศการเรียนรูเปนไปดวยความสนุกและนักศึกษาได
มีประสบการณในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปล่ียนความคิด
เห็นซึ่งกันและกัน ทําใหมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู การทํางาน รวมทั้งการใช
ชีวิตประจําวัน ซึ่งนักศึกษาสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไปในอนาคต
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คณะผูบรหิารวทิยาลยัครสูะหวนันะเขต ศกึษาดงูานทีโ่รงเรยีนวถิธีรรม
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและ

วเิทศสมัพนัธ นาํโดยผูชวยศาสตราจารยกาญจนา จนัทะดวง หวัหนาศนูยลาวศกึษา 
รวมกบัคณะผูบรหิารและคณุครโูรงเรียนวถิธีรรมแหงมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ตอนรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต
และเมอืงเซโปน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีเ่ดนิทางมาศึกษาดงูาน
ทีโ่รงเรียนวถิธีรรมแหงมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เพือ่แลกเปลีย่นขอมลูดาน
การศกึษา การบรหิารและหลักสตูรการเรยีนการสอน รวมทัง้ไดหารอืถงึแนวทาง
ความรวมมือในอนาคต ซ่ึงบรรยากาศเปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานทุกทาน และหวังเปน
อยางยิ่งวาความรวมมือระหวางทั้งสองสถาบันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ
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j โครงการและกิจกรรมบริการทางวิชาการอื่น ๆ 
งานศึกษา ฝกอบรมภาษาและวิเทศสัมพันธ

การอบรมเชิงปฏิบตักิารดานการซอมบํารงุอปุกรณ EGAT Research
เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2562 คณะอาจารย นกัวจิยัจากมหาวิทยาลัยบรูพา 

และเจาหนาทีก่ารไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย ไดทาํการอบรมเชิงปฏบิตักิาร
ดานการซอมบํารุงอุปกรณ โดยการใชสัญลักษณแทนคําสั่ง (EGAT Research) 
ซึ่งขอความรวมมือจากงานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ และ
นักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดแก เวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา เปนผูเขารวมการอบรมในคร้ังนี้ โดยนักศึกษาไดใหความรวมมือเปน
อยางดี และไดความรูเพิ่มเติมดานพลังงานไฟฟา
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คายภาษาอังกฤษสําหรบันกัเรยีนหองเรยีนโครงการ MEP โรงเรยีน
อนุบาลสกลนคร

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 งานศกึษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ
รวมกับหองเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลสกลนคร รวมกันจัดคายภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1–5 โดยมีทานผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ศริลิกัษณ ศรีพระจนัทร ผูชวยอธกิารบดฝีายภาษาและวเิทศสมัพนัธ ใหเกยีรติ
กลาวใหโอวาทและอวยพรนอง ๆ  นกัเรยีนและทีมงาน ซึง่บรรยากาศคายภาษา
องักฤษเปนไปดวยความสนุกสนาน และนกัเรยีนไดรบัความรูดานภาษาอังกฤษ
เพิม่เติมจากกิจกรรมสรางสรรคทีห่ลากหลาย ทัง้นี ้ขอขอบคุณทานชัญโญ ใครบุตร 
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ที่มาใหกําลังใจนักเรียนและทีมงาน 
คณะครู อาจารย และพี่เลี้ยงที่รวมกันจัดคายครั้งนี้ขึ้น
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การประชุมจัดทําแผนสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษา
อังกฤษ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและ
วิเทศสัมพันธ ไดรับมอบหมายใหจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 
5 ป พ.ศ. 2563–2567 โดยไดรับเกียรติจากทานอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารย
ปรีชา ธรรมวินทร เปนประธานการประชุม และเชิญตัวแทนจากทุกคณะ 
อาจารยที่สอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนผู ที่เกี่ยวของดานประกันคุณภาพ 
รวมประชุมจัดทําแผนฯ ใหขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหวางกัน 
รวมท้ังหารือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ซึ่งการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและทุกฝายจะรวมกันดําเนินงาน
ในสวนที่ตนเองรับผิดชอบตอไป

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256384



โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศในสวนภูมิภาค 
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

บุคลากรงานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ สถาบันภาษา 
ศลิปะและวฒันธรรม ไดรบัเชญิเปนวทิยากรในโครงการสงเสรมิการเรยีนรูภาษา
ตางประเทศในสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร “ภาษา
องักฤษพืน้ฐานเพือ่การสือ่สารในการปฏบิตังิาน” ระหวางวนัที ่20–24 กรกฎาคม 
2563 เวลา 16.30–18.30 น. ณ หองประชุมชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัว
จงัหวดัสกลนคร โดยมจีดุประสงคเพือ่สงเสรมิใหบคุลากรในหนวยงานมทีกัษะ
การฟง การออกเสียง และการสนทนาเพ่ือการสือ่สารภาษาอังกฤษไดอยางถกูตอง 
และสามารถนําความรูทีไ่ดไปใชในการปฏิบตังิานได ท้ังนี ้การอบรมเปนไปดวย
ความสนกุสนาน ผูเขารบัการอบรมไดรบัความรูอยางเตม็ท่ีจากการรบัฟงบรรยาย
และการฝกปฏิบัติ ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดอบรมในคร้ังนี้ และ
หวังวาเราจะมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในครั้งตอไป

รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 2563  • 85



กิจกรรมเตรียมความพรอมในการเรียนรู ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขานิติศาสตร

 หัวหนางานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ สถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับเชิญเปนวิทยากรในกิจกรรมเตรียมความพรอม
ในการเรียนรูภาษาองักฤษ เพือ่สงเสรมิความกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ 
สาํหรบันกัศกึษาสาขานติศิาสตร ชัน้ปที ่1 ซึง่ไดจดัขึน้ในวนัที ่21 กรกฎาคม 2563 
ณ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กิจกรรมน้ีเปนการเสริมสรางใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษและมี
แรงบันดาลใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษ พรอมทั้งสงเสริมใหนักศึกษามีความ
กลาแสดงออกในการพูด คิด ทํา และการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256386



โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แขนงการ
จัดการโลจิสติกส

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บุคลากรงานศึกษาฝกอบรมทางภาษา
และวเิทศสมัพนัธ ไดรบัเชญิเปนวทิยากร โครงการพัฒนาอาจารยและนกัศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต “กิจกรรมเตรียมความพรอม
นักศึกษา” ณ หอง 854 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาที่
เขารวมอบรม คอื นกัศึกษาชัน้ปที ่1 แขนงการจดัการโลจสิตกิส คณะวิทยาการ
จดัการ ทัง้นี ้นกัศกึษาไดแลกเปลีย่นทศันคตกิารเรยีนภาษาองักฤษ การพฒันา
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง และฝกนําเสนอสินคาเปนภาษาอังกฤษ
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โครงการอบรมเตรยีมความพรอมนกัศกึษากอนเปดภาคเรยีน 2563 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 บุคลากรงานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและ
วเิทศสมัพนัธ ไดรบัเชญิเปนวทิยากร โครงการอบรมเตรียมความพรอมนกัศกึษา
กอนเปดภาคเรยีน 2563 จดัโดยหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการจดัการ
ธุรกิจคาปลีก ณ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ใหนกัศกึษาสาขาวิชาการจัดการธรุกจิคาปลกี ชัน้ปที ่1 คณะวิทยาการจัดการ 
ไดเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศกับการคาปลีกในประเทศไทย ทั้งนี้ นักศึกษา
ไดเรยีนรูวฒันธรรมตางประเทศ มารยาทและการปฏิบตัตินกับชาวตางประเทศ 
การพูดคุยติดตอธุรกิจกับชาวตางประเทศ และฝกนาํเสนอสินคาไทยเพื่อใชใน
การสงออกไปตางประเทศ

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256388



โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
หวัหนางานศกึษาฝกอบรมทางภาษาและวเิทศสมัพันธ รวมเปนวทิยากร

คายภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วันที่ 20 สิงหาคม 
2563 ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิจงัหวัดสกลนคร ซึง่มนีกัศกึษาจากสาขาภาษา
อังกฤษ คณะครุศาสตร รวมเปนวิทยากรและผูชวยวิทยากร โดยกิจกรรม
ประกอบดวย กิจกรรมการบรรยายพิเศษ การสรางแรงบันดาลใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสันทนาการกลาง กิจกรรมแบงกลุมการเรียนรูภาษา
อังกฤษตามฐานตาง ๆ รวมทั้งสะทอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย สนุกสนาน และนักเรียน
ไดประโยชนจากการเขาคายครั้งนี้อยางมาก

รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 2563  • 89



การแขงขันทักษะภาษาเวียดนาม ประจําป 2563 ณ โรงเรียน
ธาตุนารายณวิทยา

หวัหนางานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ รวมเปนกรรมการ
ตัดสินการแขงขันทักษะภาษาเวียดนาม สําหรับกลุมเครือขายโรงเรียนที่สอน
ภาษาเวียดนามเปนภาษาตางประเทศ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียน
ธาตนุารายณวทิยา โดยมกีารแขงขนัตาง ๆ  ดงันี ้1) การประกวดกลาวสนุทรพจน
ภาษาเวียดนาม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน และ 2) การนาํเสนอสินคาภาษา
เวยีดนาม ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการแขงขนัจัดขึน้ในระบบออนไลน 
โดยโรงเรียนตาง ๆ  สงผลงานเปนคลปิวดิโีอ และไดมกีารประกาศผลในวันดงักลาว 
การตัดสนิเปนไปดวยความเรียบรอยละบรสิทุธิย์ตุธิรรม ไมเกดิการโตแยงใด ๆ  
จากโรงเรียนและนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256390



คายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 3–4
เมื่อวันที่ 29–30 สิงหาคม 2563 บุคลากรงานศึกษาฝกอบรมทางภาษา

และวิเทศสัมพนัธ รวมกับอาจารยและนักศึกษาจากภาควิชาภาษาตางประเทศ 
ไดเขารวมเปนวิทยากรในคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
ชั้นปที่ 3–4 (Edu. English Camp 2020) ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จัดโดยคณะครุศาสตร และไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย 
ดร.ไชยา ภาวะบตุร คณบดีคณะครุศาสตร กลาวเปดกจิกรรมคายภาษาองักฤษ 
ซึ่งบรรยากาศคายเต็มไปดวยความสนุกสนาน ผานการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในกิจกรรมที่หลากหลาย เชน Message Relay, Scavenger Hunt, Hogwarts, 
Story Creators เปนตน เพ่ือใหนกัศึกษามีทศันคติทีด่ใีนการเรียนภาษาอังกฤษ 
และกระตุนใหนกัศกึษาฝกการใชภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนัมากขึน้ พรอมทัง้
สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชและพัฒนาตนเองตอไปในอนาคต
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผูสอน ในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ในศตวรรษที่ 21

หัวหนางานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครู
ผูสอน ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีครูเขารับการอบรมจํานวน 
62 คน จดัโดยสํานกังานการประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ซึง่การจัดอบรมแบงเปน 
3 สวนยอย ดังนี้ 1) การบรรยายทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก 
2) การฝกปฏิบัติตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก 3) การระดมสมอง
และการนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก รวมทั้งการ
แลกเปล่ียนประสบการณการจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะอยางยิง่ การสอน
ภาษาตางประเทศใหกบันกัเรยีนไทย ซึง่จาํเปนตองเรงพฒันาครู ผูจดัการเรียน
การสอนในดานน้ีใหมีความเช่ียวชาญ รวมท้ังมีความคิดสรางสรรคที่จะทําให
การจัดการเรยีนการสอนเปนไปดวยความสนุกสนาน การจัดกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏบิตักิารเปนไปดวยความเรียบรอยและสนุกสนาน สามารถนําความรูไปปรับใช
ไดจริงในโรงเรียนและชั้นเรียน

•  รากเหง�าทางวัฒนธรรม นําการพัฒนาท�องถ่ิน 256392



โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจทิลัสําหรบันักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หัวหนางานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ สถาบันภาษา 
ศลิปะและวฒันธรรม ไดรบัเชิญเปนวทิยากรในโครงการการพฒันาทกัษะภาษา
อังกฤษและดิจิทัลสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่ 
9 กันยายน 2563 เวลา 09.00–16.00 น. ณ หองประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัดอบรมใหกับนักศึกษาทุกสาขาในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูภาษา
อังกฤษ และความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในปจจุบัน ผานกิจกรรม
แลกเปล่ียนทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษระหวางนักศึกษา ซึ่งการอบรม
ในคร้ังนี้ มีนักศึกษาที่ใหความสนใจและเขารวมการอบรม จํานวน 500 คน
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กจิกรรมคายพฒันาความเปนผูนาํ (Youth Leadership Camp 2020)
บุคลากรงานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับเชิญเปนวิทยากรในกิจกรรมคายพัฒนาความเปน
ผูนาํ (Youth Leadership Camp 2020) เม่ือวนัที ่13 กนัยายน 2563 ณ โรงเรยีน
ธาตุนารายณวทิยา ใหแกนกัเรียนหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชัน้มธัยมศึกษา
ปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยกิจกรรมนี้ มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนมี
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ พรอมทั้งเสริมสรางกระบวนการคิด 
วิเคราะห การวางแผน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาความเปนผูนํา และนํา
ประสบการณที่ไดรับไปใชพัฒนาตนเองในอนาคตตอไป
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การบริหารและการพัฒนาองคกร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดสงเสริมใหองคกรและบุคลากร
พัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองเพื่อเขาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในหลากหลายมิติ ดานบริการวิชาการ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ไดดาํเนนิกจิการพพิธิภณัฑเมืองสกลนคร เพือ่ใหความรูเกีย่วกบัประวตัศิาสตร
และโบราณคดีของจังหวัดสกลนครแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน 
นักวิชาการ รวมถึงนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ มากไปกวานั้น 
พิพิธภัณฑเมืองสกลนครยังบริการวิชาการดวยการถายทอดและแลกเปล่ียน
องคความรูทางวิชาการรวมกับหนวยงานของรัฐ เชน สํานักศิลปากรที่ 8 
ขอนแกน กรมศิลปากร พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มหาวทิยาลยันครพนม รวมถงึสาํนกัพมิพเมอืงโบราณ โดยนกัวชิาการ
ศึกษาของสถาบันฯ

องค�กรแห�งการเรียนรู�
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จํานวนผู เขาชมพิพิธภัณฑเมืองสกลนคร ในปงบประมาณ 2563 
มีจํานวนทั้งสิ้น 461 คน แบงเปนชาวไทย จํานวน 457 คน (คิดเปนรอยละ 
99.13) และชาวตางชาต ิจาํนวน 4 คน (คดิเปนรอยละ 0.87) โดยจาํแนกประเภท
เปนนักเรียน จํานวน 22 คน (คิดเปนรอยละ 4.77) นักศึกษา 290 คน (คิดเปน
รอยละ 62.90) ประชาชนทั่วไป 145 คน (คิดเปนรอยละ 31.45) ผลกระทบ
จากการสถานการณการแพรเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหจํานวนผูเขาชมลดลง
จากปงบประมาณที่แลวประมาณรอยละ 50
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สถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม รวมจดัแสดงนทิรรศการการจัดการ
ความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในหัวขอเรื่อง “การจัดขบวนแหทาง
ศิลปวัฒนธรรม” ในวันอังคารท่ี 15 มกราคม 2563 ณ บริเวณหองโถงช้ัน 1 
อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นําเสนอโดย นายกฤษดากร บรรลือ 
นกัวิชาการศกึษาปฏิบตักิาร จากผลการประกวดการจดัการองคความรูในครัง้นี้ 
สถาบันภาษา ศลิปะและวฒันธรรม ไดรบัรางวลัที ่3 รางวลัแนวปฏบิตัทิีด่พีอใช 
จากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในครั้งนี้ดวย
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ 2562 ไดรับผลประเมินทุกตัวบงชี้
คะแนนเฉลี่ย 4.90 อยูในระดับดีมาก ดังตารางดังตอไปนี้

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงช้ี

ปจจัย
นําเขา

(I)

กระบวนการ
(P)

ผลลัพธ
(O)

คะแนน
เฉล่ีย

0.00-1.50 การดําเนินงาน

 ตองปรับปรุงเรงดวน

1.51-2.50 การดําเนินงาน

 ตองปรับปรุง

2.51-3.50 การดําเนินงาน

 ระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงาน

 ระดับดีมาก

1
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค

และแผนดําเนินการ

1 - 1.1 - 5 ระดับดีมาก

2
ภารกิจหลัก

6 - 2.1, 2.2, 2.4, 
2.5, 2.6

2.3 5 ระดับดีมาก

3
การบริหาร

และการจัดการ

3 - 3.1, 3.2 3.3 4.93 ระดับดีมาก

4
การเงิน

และงบประมาณ

1 - 4.1 - 5 ระดับดีมาก

5
ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

1 - 5.1 - 4 ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 12 0 10 2 4.90 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน 4.90 ระดับดีมาก

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปงานประชาสัมพันธ�และสารสนเทศทางวัฒนธรรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทํางานประชาสัมพันธและ
สารสนเทศทางวัฒนธรรม เพื่อใชในการประชาสัมพันธขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พรอมท้ังเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงาน
ในโครงการตาง ๆ  และตดิตอประสานงานทัง้ในภาพรวมและในงานหนวยยอย 
ดังตอไปนี้

2. เว็บไซตงานภาษาและ
ฝกอบรมทางภาษา https://lgc.
snru.ac.th/

1. เว็บไซตสถาบันภาษา 
ศลิปะและวัฒนธรรม http://ilac.
snru.ac.th/th/
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3. งานพิพิธภัณฑเมือง
สกลนคร facebook page : 
Sakon Nakhon Museum

4. งานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จงัหวัดสกลนคร ไดแก Facebook หนวยอนุรกัษสิง่แวดลอมฯ จงัหวดัสกลนคร 
และเวบ็ไซตระบบตดิตามระบบเพ่ือการอนุรกัษสิง่แวดลอมทางธรรมชาติ http://
culturalenvi.onep.go.th/
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รากเหง�าทางวัฒ

นธรรม นําการพัฒ
นาท�องถิ่น 2563

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาคาร 1 เลขท่ี 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท�/โทรสาร 0 4274 4009 ภายใน 271
เว็บไซต� http://ilac.snru.ac.th
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6.2 310.2 × 222 mmขนาดตัดสําเร็จ 146 × 210 mm




