


สารบัญ

หน้า

สารบัญ ก
บทสรุปผู้บริหาร ข

นโยบายการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                                             ๑

วัตถุประสงค์ของแผน ๓

กลยุทธ์ของแผน ๓

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๔

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ                                                                 ๔

กลุ่มเป้าหมายและชุมชนเป้าหมาย                                                ๕

ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม                        ๖

นิยามศัพท์เฉพาะ                                                                  ๗

กรอบการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                 ๙

ภาคผนวก

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑

แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)          หน้า ก



บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าแผน
ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จากกรอบแนวคิดและนโยบาย  SDU Directions: SMALL but SMART 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเสริม
คุณค่าทางสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนพื้นฐานศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย
ที่ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน การอนุรักษ์สร้างเสริมหรือสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย ตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  

แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์ จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้

ข้อที่ ๑ เพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ความเป็นไทย

ข้อที่ ๒ เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทยตามทิศทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในแต่ละวัตถุประสงค์มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน เพื่อเป็น
แนวทางให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน พบว่ามีหน่วยงานรายงานผลการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ไม่ได้บรรจุในแผนฯ ปรับรายละเอียดหรือรูปแบบโครงการ  
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (แบบออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams) จึงมีมติ
เห็นชอบและให้อนุมัติให้ปรับปรุงแผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)          หน้า ข



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าแผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๕ จากกรอบแนวคิ ดและน โยบาย                
จาก SDU Directions: SMALL but SMART เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามทิศทาง
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมีจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ ๔ ประการ ได้แก่

๑) ความหลากหลายทางการศึกษา
๒) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
๓) องค์กรที่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
๔) จุดเน้น (SP ซีรี่ย)์

จากจุดเน้น ๔ ประการของมหาวิทยาลัยน ามาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย มาสังเคราะห์และจัดท าเป็นแผนส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)          หน้า ๑

นโยบายการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)           หน้า ๒



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) หน้า ๓

วัตถุประสงค์ของแผน

๑. เพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ความเป็นไทย
๒. เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทยตามทิศทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กลยุทธ์ของแผน

๑. การท างานสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ศิลปะ วัฒนธรรม  ความเป็นไทยที่ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
๒. การอนุรักษ์สร้างเสริมหรือสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทยตาม
ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)           หน้า ๔

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมหรือความเป็นไทย
๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
๓. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมเพื่อเสริมสร้าง
พลเมืองที่ดีแก่สังคม



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)           หน้า ๕

กลุ่มเป้าหมายและชุมชนเป้าหมาย

๑. นักศึกษา บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชาชนทั่วไป จ านวน ๓,๕๐๐ คน
๒. ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นหรือสมาคม ในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ล าปาง นครนายก 
ตรัง หรือหัวหิน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕ แห่ง และมีความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมต่อเน่ืองกันอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป จ านวน ๓ แห่งขึ้นไป



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)         หน้า ๖

ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)           หน้า ๗

นิยามศัพท์เฉพาะ

ศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  

ข อ ง ช า ติ  ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ป ร ะ ช า ค มส วนดุ สิ ต           

ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ภาษา วิถีชีวิต และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่ น  ซึ่ ง เป็นสิ่ งดี งาม มีคุณค่ า       

ควรยึดถือเป็นแบบแผนหรือแนวทางปฏิบัติ

ความเป็นไทย หมายถึง เอกลักษณ์ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไทย 
เช่น  ภาษา ไทย  การแต่ งกาย  การแสดง       
ความเคารพด้วยการกราบไหว้ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ดนตรีไทย 

คุณค่าทางสังคม หมายถึง คุณค่าที่สะท้อนชีวิตคนในสังคมและ

สะท้อนวัฒนธรรมที่คนในสังคมสร้างขึ้นทั้งที่เป็น

รูปธรรม เช่น วัตถุ ศิลปะ และที่เป็นนามธรรม เช่น 

ประเพณี ความเชื่อ จริยธรรม ค่านิยม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาและส่งเสริม สินค้าและ
บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดเป็นมูลค่า
และสร้างรายได้ให้แก่องค์กร



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)          หน้า ๘

คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิด

จิตส านึกที่ดี 

จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่ง
คุณธรรมนั้น

อนุรักษ์ หมายถึง การรักษา ระวัง ป้องกัน ให้คงอยู่ และ
สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

สืบสาน หมายถึง การปฏิบัติติดต่อกันมา ถ่ายทอดติดต่อกันมา



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)           หน้า ๙
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แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)          หน้า ๑๐

ภาคผนวก



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)          หน้า ๑๑

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



แผนส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)         หน้า ๑๒
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