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คํานํา
ประเทศไทยกําหนดวิสัยทัศนของประเทศไววา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลววาดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปน
คติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยไปสูอนาคตที่
พึงประสงคนั้น จึงไดมีการกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) จํานวน
6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เฉกเชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ ง กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย
2 ยุ ทธศาสตร ประกอบด ว ย ยุ ทธศาสตร ที่ 1 การเสริ มสร างและพั ฒ นาศั กยภาพทุ น มนุ ษย และ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดทําขึ้นเพื่อ
เปนกรอบทิศทางการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
จํ า นวน 4 ยุ ท ธศาสตร ไ ด แ ก ยุ ทธศาสตร ที่ ๑ ศึ กษา วิ จั ย และส งเสริ ม การเผยแพร อ งค ค วามรู
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดานงานสรางสรรควิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมใหมี และพัฒนาหอศิลปรวมสมัยใหเปนแหลงเรียนรู ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม
การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ที่สรางคุณคาทางจิตใจ สังคม และมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตรที่ ๔ บูรณาการความรวมมือเชิงรุก เพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของทุกภาคสวนทั้ง
ในและตางประเทศ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ผานโครงการ/กิจกรรมสําคัญ เพื่อใหสังคมไทยใหเปนสังคมที่ตระหนักถึงคุณคาของงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย คนไทยมีความรูความเขาใจ มีความภูมิใจในงานศิล ปวัฒนธรรมรวมสมัยของ
ประเทศ และสามารถรั กษารากเหง าของวั ฒ นธรรมไทย ประเทศไทยสามารถเผยแพร งานด าน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยไปทั่วโลก และใชศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเปนสื่อในการสรางความสัมพันธ
หรือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม
ดวยทุนทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ไดกําหนดไว
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ
ที่ตั้ง
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยูชั้น 3 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ถนน
เทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐310

ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ตอบสนองภารกิจอํานาจหนาที่
และบริบทสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองและการบริหารราชการ และ
เป น เครื่ อ งมื อ กํ าหนดทิ ศทางในการขั บ เคลื่ อ นงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย และเพื่ อให การดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงตองมีความรู
หรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ ดังนี้
๑. บทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามราชกิจจานุเบกษา
เล ม 131 ตอนที่ 89 ก หน า 45 ลงวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2557 อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
พ.ศ. ๒๕๔๕

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอ ๒ ใหสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และ
เผยแพร กิจการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิปญญา และการประยุกตใชในสังคม โดยใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีหอศิลปเพื่อเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๒) ประสานงานเครือขายองคกรศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
(๓) จัดใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๔) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู สติปญญา และการประยุกตใชงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๕) ระดมทรัพยากรและจัดใหมีกองทุนหรือแหลงทุนดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๖) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรในการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๗) สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรกิจกรรมสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่ รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) ศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน
(๓) ศูนยหอศิลป
(๔) สถาบันศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ขอ ๔ ในสํานั กงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่ อทําหนาที่ หลักในการ
ตรวจสอบการดํ าเนิ น งานภายในสํ านักงาน และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงาน รั บ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต อ
ผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๕ ในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่หลักในการ
พัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการ โดย
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
(๓) ประสานและดําเนิ นการเกี่ย วกั บการพั ฒนาระบบราชการร ว มกับหนว ยงานกลางต าง ๆ และ
หนวยงานภายในสํานักงาน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณของสํานักงาน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
(๓) ดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ยุ ทธศาสตร เ พื่ อส งเสริ ม พั ฒ นา และสร างสรรค ศิล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย
แผนงาน และโครงการของสํานักงาน รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของ
หนวยงานในสังกัด
(๔) ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญชี การงบประมาณ และการพั ส ดุ อาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะของสํานักงาน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
( ๖ ) ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น เ กี่ ย ว กั บ ง า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง
งานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของสํานักงาน
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือและความสัมพันธกับตางประเทศของสํานักงาน
(๘) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการการปฏิบัติงานของสํานักงาน
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

รวมสมัย

ขอ ๗ ศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึ กษา วิ จั ย และสํ ารวจ เพื่ อกํ าหนดแผนการระดมทุ น ส งเสริ มการลงทุ น ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม

(๒) ระดมทรัพยากรและบริหารจัดการแหลงทุนหรือกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย
(๓) สงเสริม สนับสนุนบุคคล องคกรรัฐ เอกชน ชุมชนในการสรางสรรคงานและการระดมทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ทั้งในและตางประเทศ
(๔) เชื่อมโยง ประสานงาน และสรางความร ว มมื อ กับ เครื อขายและบุคลากรดานศิล ปวัฒ นธรรม
รวมสมัย ทั้งในและตางประเทศ
(๕) กํากับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนหรือกองทุน
สงเสริมศิลปะรวมสมัย
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๘ ศูนยหอศิลป มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีหอศิลปเพื่อเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๒) สนับสนุนทางวิชาการในการจัดการหอศิลป
(๓) เปนศูนยกลางเครือขายหอศิลปและการมีสวนรวมในการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๔) เปนแหลงเผยแพรผลงาน การจัดนิทรรศการ และถายทอดศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๕) สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติศิลปน และผูสรางงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๖) แสวงหา และจัดหาผลงานทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อเปนสมบัติของชาติ
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๙ สถาบันศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และสงเสริมใหมีการพัฒนาองคความรูและวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๒) สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรการสรางองคความรู ดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยทั้งประเภทงาน
วิจิตรศิลปและงานประยุกตศิลป
(๓) ศึกษาและเผยแพรผลงานของศิลปนและผูสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยทั้งประเภทงาน
วิจิตรศิลปและงานประยุกตศิลป
(๔) พัฒนากระบวนการถายทอดองคความรูและผลงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๕) จัดกระบวนการเรียนรูและประยุกตใชคุณคาของศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในการดําเนินชีวิต
(๖) พัฒนาระบบและจัดทําขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒. กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) ที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพั ฒ นาภาคการผลิ ต และบริ การ เสริ มสร างฐานการผลิ ต เข มแข็ ง ยั่ งยื น และส งเสริ ม
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรกรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒ นาพื้น ที่เศรษฐกิจ พิ เศษและเมื อง พั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอกี่ดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมายที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
แผนงานการสรางสภาพแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การทองเที่ยวสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท
ตัวชี้วัดที่ 4.2 อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว (The Travel & Tourism
Competitiveness Index : TTCI) ไมต่ํากวาอันดับที่ 30
แผนงานสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
แผนงานพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยวรองของประเทศ
แผนงานสงเสริมการทองเที่ยวรายสาขา

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(1) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน
ไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
(2) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
(3) ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสุนนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
5. นโยบายประเทศไทย 4.0 ดานวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากรัฐบาลไดประกาศนโยบาย และยุทธศาสตรชาติในระยะ 20 ป โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนา
ประเทศไทยไปสู ป ระเทศที่ มีความมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น เพื่ อให ป ระเทศไทยหลุ ด พ น จากกั บ ดั กประเทศรายได
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุลในการพัฒนา โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เปนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย “ปญญา” สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสูโลกดวยความสมดุล สรางคน
ไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ” สรางสังคมไทยใหเปน “สังคมที่เกื้อกูลและแบงปน” โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเปนหลักปรัชญาพื้นฐาน ในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศ ใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ คํานึงถึงการ
วางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชนของชาติเปนสําคัญ
ทุกหนวยงานของรัฐจําเปนตองตองนํานโยบายการพัฒนาประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 ไปสูการ
ปฏิบัติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดกรอบการใชวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาใน 3 มิติ คือ การสราวคนดีและสังคมดี
ดวยมิติทางวัฒนธรรม การสรางรายไดและความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งใชวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณ เกียรติภูมิและความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 มิติดังกลาว มีความ
สอดคลองกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 ของนายกรัฐมนตรี และทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงยุทธศาสตรชาติในระยะ 20 ป
การพั ฒ นาประเทศไทยสู ป ระเทศไทย 4.0 จํ า เป น ต อ งขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาบนฐานของความรู
ภูมิปญญาและนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีสวนเกี่ยวของและมีบทบาทสําคัญอยางมากโดยเฉพาะการสงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง การพัฒนาตามแนวทางประเทศไทย 4.0 จะตองมี
การวิจัยและพัฒนา การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช และพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรางคุณคาและมูลคาใหแกสินคาและ
บริ การทางวั ฒ นธรรมเพิ่ มมากขึ้ นใน 4 ลั กษณะสํ าคั ญ คื อ อยู บ นพื้น ฐานของความรู และภู มิป ญ ญา (Knowledge
Based) มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative & Innovation) มีความโดดเดนหรือสรางความแตกตาง
(Differentiation) รวมทั้งมีตัวตนที่เปนเอกลักษณหรือตราสินคา (Brand) ที่ชัดเจน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนนโยบายการพั ฒ นาประเทศไทยสู ป ระเทศไทย 4.0 อย างเป น รู ป ธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมจะสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง โดยเริ่มจากสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบดวย 1) อาหาร (Food) 2) ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film) 3) การ

ออกแบบและแฟชั่น (Fashion) 4) มวยไทย (Fighting) และ 5) เทศกาล ประเพณี (Festival) โดยจะรวมมือกับ
หนว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะการสานพลังประชารั ฐ เพื่อพั ฒนาสินค าและบริ การ
ดังกลาว ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและลูกคา เชื่อมโยงความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน
เพื่อนบานในกลุม CLMV รวมถึงกลุมประเทศ ASEAN และ ASEAN+6 ทั้งนี้ จําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง ตอเนื่องและเปนรูปธรรม
6. วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลววาดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
7. ยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรม
๒. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และความเปนไทย
๓. สงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๔. พั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานในการจั ด การศึ กษา วิ จั ย บริ ห ารจั ด การองค ความรู และสร า ง
นวัตกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. พัฒนาศักยภาพการเสริมสรางความสัมพันธ เกียรติภูมิและภาพลักษณที่ดีเพื่ อนําความเปนไทยสู
สากล
6. พัฒนากลและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
8. เปาหมายการใหบริการกระทรวงวัฒนธรรม
๑. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ และสรางคานิยมความเปนไทยที่ดีงาม
๒. สืบสาน สรางสรรค มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
๓. ประชาชนกลุมเปาหมายนําหลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. สรางคุณคาเชิงสังคม และมูลคาเชิงเศรษฐกิจของศิลปะ และวัฒนธรรม
9. ความหมายของศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
แผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปะรวมสมัย (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดใหคํานิยามของศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยไววา “ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย คือ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยในปจจุบันที่ตามสมัย ทันกระแสนิยมโดยวิถี
ชีวิตรวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีตางๆ ซึ่งไดรับการสืบทอดมาจากโบราณ อัตลักษณ หรือเอกลักษณตางๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะตั ว แบบแผน ที่ ส ามารถปรั บเปลี่ ย นให เ ข ากั บสถานการณ ห รื อให อยู ร ว มกั บ ป จ จุ บัน ได ” และได ให
ความหมายและลักษณะของผลงานรังสรรคที่จัดวาเปนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยที่พบ คือ
“ผลงานศิ ลปวั ฒนธรรมที่ มีเ นื้ อหาหลั ก สะท อ นความเป น ป จ จุ บัน ที่ ยัง คงปรากฏรากเหง า ทาง
ประวัติศาสตรของกลุมชนนั้นๆ ที่ถูกนํามาปรับแตงตอยอด มีกรอบการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง โดยผานกระบวนการ
ประยุ ก ต ผสมผสานองค ประกอบต า งๆ ทั้ งเก า และใหม สร า งการเชื่ อมโยงระหว า งมิ ติ ของเวลา สถานที่ และ

ความสัมพันธของสมาชิกสังคม ผานการใชเทคนิคและเทคโนโลยีใหมๆ ในการนําเสนอผลงาน และผลงานนั้นเปน
เครื่องมือที่ศิลปนใชในการสื่อสาร ตีแผความคิดเกี่ยวกับสภาพแหงปจจุบันสมัยใหสังคมรับรู”1
10. ขอบขายของงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ขอบขายศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ๙ สาขา
เมื่ อ พ.ศ.๒๕๔๕ สํ านั กงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย เริ่ มก อตั้ ง เป น ครั้ งแรกเป น กรมหนึ่ ง ในสั งกั ด
กระทรวงวั ฒ นธรรม เป น หน ว ยงานที่ มีภ ารกิ จ ในการส งเสริ มสนั บ สนุ น และเผยแพร กิ จ กรรมการสร างสรรค งาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปญญาและประยุกตใชในสังคม นั้น ไดมีการกําหนดขอบขายศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยออกเปน ๙ สาขา2 ไดแก
๑. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่มองเห็นไดดวยตาทั้งศิลปะสองมิติและสามมิติ ที่เปน
วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป ลักษณะของทัศนศิลป คือ ภาพและรูป ไดแก จิตรกรรม (ภาพเขียนสีและภาพลายเสน)
ประติมากรรม (งานปนและแกะสลัก) ภาพพิมพ (ศิลปะการพิมพดวยกรรมวิธีตางๆ เชน การพิมพดวยแมพิมพไมหรือ
โลหะเป น ต น ) ภาพถ า ย (ผลงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมภาพถ า ยที่ เ สนอด ว ยสื่ อ และกรรมวิ ธี ต างๆ) สื่ อ ประสม (ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมที่สรางสรรคขึ้นดวยกรรมวิธีและเทคนิคตางๆ อยางอิสระ) เปนตน
๒. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะการแสดง การละเลน การแสดงพื้นบานประยุกต ฯลฯ
๓. สาขาดนตรี หมายถึง การเลนดนตรีสากล และดนตรีไทยประยุกต ที่มีทั้งประเภทดีด สี ตี เปา
รวมถึงการขับรอง หมายถึงการใชเสียงที่เปลงออกมาจากลําคออยางมีศิลปะ ดวยการตบแตงเสียงทํานองเพลงใหเกิด
ความไพเราะ เชน การรองอิสระ รองประกอบดนตรี รองประกอบการฟอนรํา ฯลฯ
๔. สาขาวรรณศิ ลป หมายถึ ง ศิ ล ปะในการแต งหนั งสื อ หรื อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางวรรณกรรมที่ มี
องคประกอบที่สําคัญในการแสดงความรูสึกสะเทือนใจ จินตนาการและการแสดงออกทวงทีเฉพาะตัว มีวิธีการเสนอ
เรื่องราวที่นาสนใจ ทั้งกวีนิพนธ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร ฯลฯ เปนตน
๕. สาขาสถาปตยกรรม หมายถึง งานออกแบบหรือศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งกอสราง ซึ่งสรางขึ้นใหมอยาง
เปนศิลปะ สวยงามเปนสงา และถูกตองตามหลักวิชาการเหมาะสมกับประโยชนใชสอย มีคุณคาทางศิลปะและมั่นคง
แข็งแรง ไดแก วัดวาอาราม สถูปเจดีย ปราสาทราชวัง บานเรือน เปนตน
๖. สาขามัณฑนศิลป หมายถึง ศิลปะการออกแบบ การประดับและตกแตงสภาพแวดลอมภายนอก
และภายในอาคาร บานเรือน สถานที่ ทั้งในลักษณะที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากลและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ฯลฯ
๗. สาขาเรขศิลป หมายถึง การออกแบบศิลปะในการสื่อสารกับกลุมชนดวยภาษาที่ตีความได โดยการ
ดูดวยตาทั้งที่เปน “ภาษาอักษร”(เขียนดวยตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ) และ “ภาษาภาพ” (ภาพถาย
ภาพวาด ลายเสนสีสัน และอื่นๆ) โดยตอบสนองการสื่อสารเปนสําคัญงานเรขศิลปมีรูปทั้งแบบงาน ๒ มิติ เชน งาน
สิ่งพิมพ งานออกแบบตราสินคา งานออกแบบบรรจุภัณฑ งานโฆษณารณรงค งานออกแบบเว็บไซต เปนตน และรูปแบบ
งาน ๓ มิติ เชน สื่อผสมโครงสรางเพื่อจัดแสดงในงานตางๆ ตราสัญลักษณขององคกรรูปประติมากรรมลอยตัว เปนตน
๘. สาขาภาพยนตร หมายถึง งานศิลปะดานสื่อภาพเคลื่อนไหว ( Moving Images) หรือ โสตทัศน
(Audio visual) ทั้งทีผ่ ลิตดวยฟลมภาพยนตร เทปวีดิทัศน และสื่อผสม มีขอบเขตกวางขวาง ตั้งแตภาพยนตรสมัครเลน
ภาพยนตรครอบครัว ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรทดลอง ภาพยนตรสารคดี ไปจนถึงภาพยนตร ในอุตสาหกรรมบันเทิง ฯลฯ
1 ดร.จันทิมา เขียวแกว และ ดร.ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ. การศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐), ๒๕๕๕.
2 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ, ๒๕๔๗.

๙. สาขาออกแบบเครื่องแตงกาย หมายถึง การออกแบบเสื้อผาอาภรณ เครื่องประดับรางกายและ
การแสดงแบบการนุงหมแบบต างๆ ที่ มีรู ปแบบและสี สัน ตามสมั ยนิ ยม ตามแบบหรื อวิ ธีการที่นิ ย มกั นทั่ วไปในช ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง
ขอบขายของศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมไดจําแนกงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ๙ สาขา
ออกเปน ๒ ประเภท3 คือ
๑. วิจิตรศิลป (Fine Art) คือ ศิลปวัฒนธรรมที่อํานวยประโยชนทางใจที่มุงเนนความงดงามและความ
พึงพอใจ มากกวาประโยชนใชสอย หรือสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ และอารมณ
เปนสําคัญ เชน ทัศนศิลป ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ดนตรี วรรณศิลป เปนตน
๒. ประยุกตศิลป (Applied Art) คือ ศิลปวัฒนธรรมที่อํานวยประโยชนทางกาย มุงเนนประโยชน
ทางการใช ส อยมากกว าความงาม หรื อสิ่ งที่ มนุ ษย ส ร างสรรค ขึ้น เพื่ อตอบสนองความต องการทางร างกาย ซึ่ งงาน
ศิล ปวั ฒ นธรรมรว มสมั ย ในแต ล ะประเภทนั้น ล ว นเกิ ด จากจิ น ตนาการ การต อยอดภู มิปญญาผนวกด ว ยความคิ ด
สรางสรรค หลอมรวมใหเกิดเปนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยอันทรงคุณคาในรูปแบบตางๆ เปนประโยชนทั้งในสวนที่
เกี่ยวของกับคุณคาทางจิตใจ อันไดแก สุนทรียะและประโยชนเพื่อการดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของ
ผลงานศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ เชน สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป เรขศิลป ภาพยนตร และการออกแบบเครื่องแตงกาย
เปนตน

3 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. รายงานประจําป ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.

บทที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
วิสัยทัศน
พันธกิจ

กลยุทธหลัก
ผลผลิต

สรางคุณคาและมูลคางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูสากลภายใน 5 ป
๑. เผยแพรและพัฒนาองคความรูในการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สาขาวิจิตร
ศิลปและประยุกตศิลป
๒. นํางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยมาเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ
๑. สงเสริม สนับสนุน เผยแพร การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๒. เสริมสราง พัฒนา และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๑. โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตสันติสุข
๒. โครงการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัลดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. โครงการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
6. โครงการเสริมสรางอัตลักษณไทยและความเปนไทย
7. โครงการสงเสริมภาพลักษณทางวัฒนธรรมและนําความเปนไทยสูสากล
8. โครงการสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อการทองเที่ยว
9. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับการถายทอดและพัฒนา
10. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับการเพิ่มคุณคาและมูลคา

เปาหมายการใหบริการ

๑. ประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเกิดจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
๒. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
3. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยไปใชประโยชน
4. ประชาชนกลุ ม เป า หมายเห็ น คุ ณ ค า และมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการสร า งสรรค
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม
5. ประชาชนกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผานกิจกรรม
ศิลปะรวมสมัย
6. ประชาชนกลุมเปาหมายเห็นคุณคาและมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณไทยและ
ความเปนไทย ในมิติงานศิลปะรวมสมัย

7. ประชาชนกลุมเปาหมายเห็นคุณค าและมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณทาง
วัฒนธรรมและนําความเปนไทยสูสากลในมิติงานศิลปะรวมสมัย
8. ประชาชนกลุ ม เป า หมายเห็ น คุ ณ ค า และมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการสร า งสรรค
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อการทองเที่ยว
9. ประชาชนสามารถเขาถึงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
10. ภาคีเครือขายศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจและไดรับโอกาส
ในการเผยแพรแลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณคาและมูลคามากขึ้น

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

คานิยม

๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อสงเสริม สนับสนุน และเผยแพรกิจกรรมสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เพื่อเพิ่มพูนปญญาและศักยภาพในการสรางสรรคงานเพื่อประยุกตใชในสังคม
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เพื่อเปดพื้นที่ ใหกับศิลปนรวมสมัยไดแสดงและจําหนายผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

๑. สานใจรักษงานศิลป ถิ่นแดนใต
2. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
3. การวิจัยเพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
4. การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม
5. การสงเสริมศิลปะรวมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
6. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อสงเสริมอัตลักษณความเปนไทย
7. การเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยสูสากล
8. การสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อการทองเที่ยว
9. การเผยแพรองคความรู และพัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
10. สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายในการพัฒนา และสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
ริเริ่มสรางสรรค มุงมั่นบริการ ทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธ

วัฒนธรรมองคกร

ตั้งใจทํางาน บริการมุงมั่น ริเริ่มสรางสรรค วัฒนธรรมอันดีงาม

บทที่ 3
ยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําขึ้นเพื่อขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนแผนฯดังกลาว ประกอบดวยยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ศึกษา วิจัย และสงเสริมการเผยแพรองคความรูศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดานงานสรางสรรค
วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เปาหมาย
ประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจงานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย สามารถต อ ยอดพั ฒ นา
ภูมิปญญา และนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิต
ตัวชี้วัด

๑. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูใ หมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
2. จํานวนองคความรูใ หมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่นําไปประยุกตใช
๓. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๔. จํานวนขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่เผยแพรผานระบบดิจิทัล
๕. จํานวนเครือขายที่เชื่อมโยงฐานขอมูลดิจิทัล
๖. จํานวนผูใชบริการสืบคนระบบฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กลยุทธที่ ๑ สงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูที่ขาดแคลนดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหไดองคความรูศ ิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่ขาดแคลน
๒. เพื่อสงเสริมใหมีการนําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไปประยุกตใชในการเพิ่มขีดความสามารถการสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวน
ผลงานวิจัยและ
องคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
4 เรื่อง 3,882,000 4 เรื่อง ๔,๙๓๙,๙๐๐ 5 เรื่อง ๕,000,000 6 เรื่อง 6,๐00,000 7 เรื่อง 7,000,000 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

กลยุทธที่ ๒ สรางและเผยแพรองคความรูศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูระบบดิจิทัล
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลดิจิทัลในการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
2. เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลดิจิทัลกับเครือขายที่เกี่ยวของ
๓. เพื่อใหผูที่สนใจในงานศิลปวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลองคความรูด าน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เพื่อเผยแพรผานระบบ
ดิจิทัล

๑.๑ จํานวน
ฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
๑.๒ จํานวน
ฐานข อมูล ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยที่
เผยแพรผาน
ระบบดิจิทัล
1.3 จํานวน
ผูใช บริการ
สืบคนระบบ
ฐานข อมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

ปงบประมาณ 2560
เปาหมาย งบประมาณ

ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
๑,๑๐๐,๐๐๐
1
2
๓,๐00,000
3
๕,000,000
4
๗,๐00,000 - สถาบัน
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
1
ฐานขอมูล

2
ฐานขอมูล

3
ฐานขอมูล

1,000
คน

1,500
คน

2,000
คน

ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมใหมี และพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรู
เปาหมาย

๑. มีพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรูในพื้นที่ตางๆ ใหเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูและผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๒. พัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรู ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อ
เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของชุมชนโดยอาศัยการมีสวนรวมของคนในพื้นที่
๓. บุคลากรมีความรู.ความเขาใจ.มีทักษะ.ประสบการณ ในการบริหารจัดการพื้ นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรู
๔. ประชาชนสนใจงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยมากขึ้นผานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัด
ตนแบบ

1. จํานวนพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่เปนแหลงเรียนรูตนแบบ
2. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ย วของที่ไดเขามาศึกษาเรียนรูในแหลงเรียนรู

3. จํานวนแหลงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูใน
ระดับประเทศและ/หรือในระดับนานาชาติ
4. จํานวนกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่จัดขึ้นในแหลงเรียนรู
5. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
6. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขา ใจ มีทักษะ ประสบการณใน
การบริหารจัดการพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
7. รอยละของผูใชบริการที่มีความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการ
จัดการพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
8. จํานวนผูสนใจในงานศิลปวัฒนธรรม และเขาถึงพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและ
แหลงเรียนรู
9. จํ า นวนสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ที่ ใ ช ใ นการประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมของพื้ น ที่ ก ารแสดง
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรู

กลยุทธที่ ๑ จัดสรรและพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่เปนแหลงเรียนรูตนแบบ
๒. เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูการบริหารจัดการพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยอื่นๆ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนา
หอศิลปรวมสมัยสูภ ูมิภาค

๑.๑ จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม
การพัฒนา
หอศิลป
รวมสมัยสู
ภูมิภาค
2.1 จํานวน
ชุมชนที่ไดรับการ
ประกาศใหเปน
เมืองศิลปะ

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสูการเปน
เมืองแหงศิลปะ

ปงบประมาณ 2560
เปาหมาย งบประมาณ

3
ชุมชน

3,215,100

ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
๘00
3,200,000 ๑,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐ ๕,๕00,000 ๑,๕๐๐ ๖,500,000 - ศูนยหอศิลป
คน
คน
คน
คน

3
ชุมชน

9,972,600

3
ชุมชน

12,000,000

3
ชุมชน

14 ,000,000

6
ชุมชน

๓๐,000,000 - ศูนยหอศิลป

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมแหลงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรู
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาแหลงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรูในระดับประเทศและ/หรือในระดับนานาชาติ
๒. เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการบริหารจัดการ 1.๑ จํานวน
กิจกรรมศูนยหอศิลป
กิจกรรมการ
รวมสมัย
เรียนรูด าน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
1.2 จํานวน
ผูใชบริการ
หอศิลป
รวมสมัย
2. โครงการศูนยเรียนรู
2.1 จํานวนคน
และพัฒนาหนังสือไทย
ที่เขารวม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
10 ครั้ง 23,100,000 12 ครั้ง 16,000,000 14 ครั้ง 20,000,000 16 ครั้ง 25,000,000 18 ครั้ง 30,000,000 - ศูนยหอศิลป

200,000
คน
300
คน

150,000
คน
3,000,00

200 คน

150,500
คน
1,700,000

300
คน

151,000
คน
3,000,00

400
คน

151,500
คน
4,000,00

500
คน

5,000,00 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
และแหลงเรียนรู
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณในการบริหารจัดการพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
2. เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สามารถใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรดานการ
บริหารจัดการหอศิลป
รวมสมัย

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวน
บุคลากรทีไ่ ดรบั
การพัฒนาใหมี
ความรู ความ
เขาใจ มีทักษะ
ประสบการณใน
การบริหาร
จัดการหอศิลป
รวมสมัย
1.2 รอยละของ
ผูใชบริการที่มี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการ
ของบุคลากรที่
ปฏิบัติ
งานดานการ
จัดการหอศิลป
รวมสมัย

ปงบประมาณ 2560
เปาหมาย งบประมาณ
4 คน
38,000

รอยละ
80

ปงบประมาณ 2561
เปาหมาย งบประมาณ
5 คน
40,000

รอยละ
80

ปงบประมาณ 2562
เปาหมาย งบประมาณ
10 คน
100,000

รอยละ
80

ปงบประมาณ 2563
เปาหมาย งบประมาณ
20 คน
200,000

รอยละ
80

ปงบประมาณ 2564
เปาหมาย งบประมาณ
30 คน
300,000

รอยละ
80

ผูรับผิดชอบ
- ศูนยหอศิลป

กลยุทธที่ 4 สื่อสารและประชาสัมพันธการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเชิงรุก เพื่อเพิ่มจํานวนผูสนใจในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูเสพศิลปะและเพิ่มจํานวนผูสนใจในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และเขาถึงพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมสมัยและแหลงเรียนรูและนําไปสูการ
พัฒนา
2. เพื่อใหมีสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบในการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
อื่นๆ
โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดทําปฏิทิน
กิจกรรมรายป (year
plan) ของหอศิลป
รวมสมัย

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2560
เปาหมาย งบประมาณ
1
-

ปงบประมาณ 2561
เปาหมาย งบประมาณ
1
-

ปงบประมาณ 2562
เปาหมาย งบประมาณ
1
-

ปงบประมาณ 2563
เปาหมาย งบประมาณ
1
-

ปงบประมาณ 2564
เปาหมาย งบประมาณ
1
-

ผูรับผิดชอบ

1.1 ปฏิทิน
- ศูนยหอศิลป
กิจกรรมรายป
ของหอศิลป
รวมสมัยที่มีความ
ครบถวน ถูกตอง
ทันตอการใชงาน
2. โครงการพัฒนาระบบ 2.1 จํานวน
๘๐๐
8,860,000
๘๕๐ 10,000,000 ๙๐๐ 11,000,000 1,๐00 12,000,000 - สถาบัน
ดิจิทัล เพื่อการบริหาร
ผูใชบริการระบบ
คน
คน
คน
คน
ศิลปวัฒนธรรม
จัดการงานศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัล เพื่อการ
รวมสมัย
รวมสมัย
บริหารจัดการงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
2,000,000 11,000,000 2,000,000 5,000,000 3,000,000 15,000,000 3,000,000 10,000,000 4,000,000 20,000,000 - สถาบัน
3. โครงการผลิตสื่อสังคม 3.1 จํานวน
คน
คน
คน
คน
คน
ออนไลนเพื่อสงเสริม
ผูใชงานระบบ
ศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณไทยและความ
รวมสมัย
เปนไทย

โครงการ/กิจกรรม
4. การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธหอศิลป
รวมสมัยในทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัด
4.1 จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธที่
ใชในการ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ
หอศิลปรวมสมัย

ปงบประมาณ 2560
เปาหมาย งบประมาณ
๒ สื่อ
300,000

ปงบประมาณ 2561
เปาหมาย งบประมาณ
2 สื่อ
300,000

ปงบประมาณ 2562
เปาหมาย งบประมาณ
3 สื่อ
450,000

ปงบประมาณ 2563
เปาหมาย งบประมาณ
4 สื่อ
600,000

ปงบประมาณ 2564
เปาหมาย งบประมาณ
5 สื่อ
750,000

ผูรับผิดชอบ
- กลุม
ประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ที่สรางคุณคาทางจิตใจ สังคม และมูลคา
ทางเศรษฐกิจ
เปาหมาย
1. มีงานศิลปะรวมสมัยที่สรางคุณคาทางจิตใจและสังคม
2. มีงานศิลปะรวมสมัยที่สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกประเทศไทย
3. ศิลปนรวมสมัยมีแรงจูงใจในการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ตัวชี้วัด

รวมสมัยที่เกิดขึ้น

1. จํานวนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่เขารวมแสดงงาน
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เขารวมงาน
๓. จํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการตอยอดจากทุนทางวัฒนธรรม
๔. จํานวนพื้นที่/ชองทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๕. จํานวนแหลงเงินทุนที่สนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๖. จํ า นวนมาตรการหรื อ กลไกจู ง ใจในการสนั บ สนุ น การสร า งสรรค งานศิ ล ปวั ฒ นธรรม

๗. จํ า นวนผู ไ ด รั บ ประโยชน จ ากมาตรการภาษี เ พื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการสนั บ สนุ น การ
สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการสรางสรรค และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อสรางคุณคาทางจิตใจและสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหศิลปนรวมสมัยสามารถสรางสรรคและพัฒนาผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่มีคุณคาทางจิตใจและสังคม
2. เพื่อสรางสังคมแหงความสุข โดยมีงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเปนสื่อกลางในการดํารงชีวิต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการสงเสริมศิลปะ 1.1 จํานวน
รวมสมัยเพื่อเทิดทูน
ประชาชนที่เขา
สถาบันพระมหากษัตริย รวมกิจกรรม
ศิลปะรวมสมัย
เพื่อเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย
2. โครงการพัฒนา
2.1 จํานวน
ศักยภาพศิลปนรุนใหม
ผลงานศิลปะ
รวมสมัย
3. โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิลปนรวมสมัยดีเดน
“ศิลปาธร”
4. จัดหาผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สําหรับจัดแสดงที่หอศิลป
รวมสมัย

ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
55,000 8,000,000 55,๐00 8,000,000 ๕๕,๕๐๐ 8,500,000 56,๐00 9,000,000 ๕๖,๕๐๐ 9,500,000 - ศูนยเครือขาย
คน
คน
คน
คน
คน
สัมพันธและ
แหลงทุน

60
ผลงาน

7,000,000

60
ผลงาน

7,000,000

65
ผลงาน

7,500,000

70
ผลงาน

8,000,000

75
ผลงาน

8,500,000 - ศูนยหอศิลป

3.1 จํานวน
ศิลปนที่เขารวม

7
คน

868,000

7
คน

3,000,000

7
คน

3,500,000

7
คน

4,000,000

7
คน

4,500,000 - ศูนยหอศิลป

4.1 จํานวน
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

9
ชิ้นงาน

15,000,000

9
ชิ้นงาน

13,000,000

10
ชิ้นงาน

16,000,000

11
ชิ้นงาน

17,000,000

12
ชิ้นงาน

18,000,000 - ศูนยหอศิลป

กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยมาพัฒนาและตอยอดในการผลิตสินคาและบริการที่สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อสงเสริมการตลาดงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ
ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการสรางสรรค
1.1 จํานวน
10
5,000,000
ศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอด ชุมชนที่ไดรับการ ชุมชน
ทุนทางวัฒนธรรม
พัฒนาสินคาและ
บริการ
1.2 จํานวน
100
4,450,000
110
5,500,000
120
6,000,000
130
6,500,000
สินคาและบริการ
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ที่ไดรับการ
ตอยอดจากทุน
ทางวัฒนธรรม
2. โครงการจัดการแขงขัน 2.1 จํานวน
10,000,000
17,925,000 100 คน 35,000,000
20,000,000
40,000,000
ประกวดศิลปะนานาชาติ ศิลปนทีเ่ ขารวม
แสดงงาน
2.2 จํานวน
100
ผลงาน
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยที่เขา
รวมแสดงงาน
3. โครงการเทศกาลศิลปะ 3.1 จํานวน
100 15,000,000
50
10,000,000
55
๑๑,๐๐๐,๐๐๐
60
1๒,000,000
65
๑๓,๐๐๐,๐๐๐
กรุงเทพฯ
ศิลปนที่เขารวม เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
- สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

- ศูนยหอศิลป

- ศูนยหอศิลป

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสงเสริมและ
พัฒนางานเรขศิลป
5. โครงการออกแบบ
เครื่องแตงกาย
6. โครงการเทศกาล
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สานสัมพันธระหวาง
ประเทศ

ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
4.1 จํานวน
10
10,000,000
3
5,300,000
4
6,000,000
5
7,000,000
6
8,000,000
ชุมชนที่ไดรับการ ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
พัฒนาสินคาและ
บริการ
5.1 จํานวน
100
4,000,000
๗๕
3,000,000
100
4,000,000
110
5,000,000
120
6,000,000
ผลงานศิลปะ
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
รวมสมัย
6.1 จํานวน
2
5,000,000
4
10,000,000
6
15,000,000
8
20,000,000
พื้นที่/ชองทางใน
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
การซื้อขาย
แลกเปลีย่ น
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
- กลุม
ประชาสัมพันธ
- สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
- ศูนยเครือขาย
สัมพันธและ
แหลงทุน

กลยุทธที่ ๓ สรางและพัฒนากลไกจูงใจในการสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการระดมทุนในการสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยอยางเหมาะสม
2. เพื่อใหมีกลไกจูงใจในการสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
โครงการ/กิจกรรม
1. เงินอุดหนุนการพัฒนา
และสงเสริมศิลปะ
รวมสมัย

ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1.1 จํานวนภาคี
150
9,000,000
1๕0
9,000,000
1๖0 10,000,000 1๗0 11,000,000 1๘0 12,000,000
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยที่
ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการ
สรางสรรค
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
- ศูนยเครือขาย
สัมพันธและ
แหลงทุน

ยุทธศาสตรที่ ๔ บูรณาการความรวมมือเชิงรุกเพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของทุกภาคสวนทั้งใน
และตางประเทศ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด

ทุกภาคสวนผสานพลังในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยทั้งในและตางประเทศ
1. จํานวนภาคสวนที่รวมขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยทั้งในและตางประเทศ
2. จํานวนประเทศที่มีขอตกลงรวมกันในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๓. จํานวนศิลปนไทยที่ไดเขารวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ
๔. จํานวนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยที่นําไปจัดแสดงในระดับนานาชาติ
๕. จํานวนประเทศที่ศิลปนรวมสมัยไทยไดเขารวมแสดงงาน

กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ทุกภาคสวนใหเกิดความรวมมือ ในการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยทั้งในและตางประเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
๒. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในและตางประเทศ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนาความ
รวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
และนําความเปนไทยสู
สากล

1.1 จํานวน
ประเทศที่ศลิ ปน
รวมสมัยไทยได
เขารวมแสดงงาน

ปงบประมาณ 2560
เปาหมาย งบประมาณ

ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
2
8,000,000
4
16,000,000
6
24,000,000
8
32,000,000 - ศูนยเครือขาย
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
สัมพันธและ
แหลงทุน

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมใหผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยกาวสูพื้นที่ในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหศิลปนรวมสมัยไทยไดมีโอกาสเขารวมแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในระดับนานาชาติ
2. เพื่อเผยแพรผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

1. โครงการเผยแพร
1.1 จํานวน
แลกเปลีย่ นศิลปะรวมสมัย ผูเขาชมผลงาน
ศิลปะรวมสมัย
ไทยใน
ตางประเทศ

ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
55,000 21,500,000 37,000 17,000,000 60,000 25,000,000 65,000 30,000,000 70,000 35,000,000 - ศูนยหอศิลป
คน
คน
คน
คน
คน

บทที่ 4
การติดตามประเมินผล
แนวทางการติดตามประเมินผล
เพื่อใหแผนยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 บรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค จึงไดกําหนดแนวทางในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน รวมทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทุกระยะ ประกอบดวย
1. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการประเมินตัวชี้วัดในทุกไตรมาส
ของแตละปงบประมาณ
2. การรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ต ามยุ ท ธศาสตร ข องสํ า นั ก งาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
3. จัดกระบวนการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวมจากผูปฏิบัติงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาคประชาชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยวางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา ไดแก
3.1 การประเมิน ผลก อนการปฏิบั ติการหรือกอนเริ่มโครงการ เปน การประเมิ น
สถานการณและสํารวจขอเท็จจริง สมมติฐาน ความเปนไปไดเพื่อกลั่นกรองโครงการ
3.2 การประเมิ น ผลระหว า งการดํ า เนิ น การ เป น การติ ด ตามประเมิ น ผล
ความกาวหนาในระยะที่กําลังดําเนินงานเพื่อศึกษาวามีปญหาอุปสรรคใดบางในการดําเนินงานทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอกที่กระทบตอการดําเนินงาน
3.3 การประเมินผลหลังการดําเนินงาน เปนการประเมินผลเพื่อสรุปจนสิ้นสุดแผน
แลวไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด มีผลผลิต ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากสิ้นสุดแผน เปนการวิเคราะหประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบทั้งหลายที่เกิดขึ้น
--------------------------------------------------

บรรณา นุ ก รม
รองศาสตราจารย ดร.จันทิมา เขียวแกว และ ดร.ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ. การศึกษาการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐), ๒๕๕๕.
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. รายงานประจําป ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
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