
รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) (ประเมินตนเอง Self Assessment) 
……………………………………………………….. 

 1. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีกำรปรับปรุงคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน และบูรณำกำรกับ
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ผ่ำนกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอใช้ข้อมูลจำกบัตรประชำชนส ำหรับตรวจสอบ
และยืนยันตัวตนของ   ผู้มำขอรับบริกำรของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 จ ำนวน 2 กระบวนงำน 
 

 
 

 2. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบกำรขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะร่วมสมัย ผ่ำน
ระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน (www.rcac84.com) โดยมีกำรจัดท ำคู่มือกำรขอใช้
พ้ืนที่ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th)  รวมทั้ง มีกำรด ำเนินกำร
พัฒนำ Application ส ำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนินเพ่ือบริกำรประชำชน” จ ำนวน 1 ระบบ โดยกำรพัฒนำระบบ
ที่ดี มีควำมทันสมัย มีควำมยืดหยุ่นสูง และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  

 
 

ภำพประกอบคู่มือกำรขอใช้พ้ืนที่หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน (www.rcac84.com) 
 

http://www.rcac84.com/
http://www.rcac84.com/
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3. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีกำรพัฒนำ Application ส ำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนินเพ่ือบริกำร
ประชำชน” จ ำนวน 1 ระบบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร โดยจัดท ำระบบปฏิบัติกำรที่รองรับ 
Application ทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และระบบปฏิบัติกำร Android จัดท ำระบบลงทะเบียนใช้งำนส ำหรับหอศิลป์ 
รว่มสมัยรำชด ำเนิน เช่น กำรลงทะเบียนจำกเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน กำรลงทะเบียนผ่ำน QR code
จัดท ำระบบส่งข่ำว แจ้งเตือน ประชำสัมพันธ์ ของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ผ่ำนแอพพลิเคชั่นทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ จัดท ำระบบฐำนข้อมูล (Data Base) เกี่ยวกับศิลปินที่มำแสดงงำนในหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน จัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลงำนศิลปะ ที่จัดเก็บระบบออนไลน์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้เข้ำชมงำน
ศิลปะส ำหรับกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับประชำชนที่เข้ำมำชม  

มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรงำนหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ้ค ไลน์ ของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งมีกำรพัฒนำ Application RCAC84 ของหอศิลป์ร่วมสมัย 
เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร ปฏิทินกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ IOS และ
ระบบ Android บนโทรศัพท์มือถือ  
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4. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีพิธีกำรลงนำมบันทึกข้อตกควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) ในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยทุนทำงวัฒนธรรมและงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓  
วัตถุประสงค์ส ำคัญ เพ่ือ 

1. ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์   
2. พัฒนำกระบวนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค ์และกำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ  
3. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกระบวนคิด เชิงสร้ำงสรรค์สู่กำร

พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืน 
ขอบเขตควำมร่วมมือ โดยกำรสนับสนุน 
 1. ให้กำรส่งเสริมศิลปิน กลุ่มศิลปิน และผู้ประกอบกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มีทักษะควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์   
 2. กำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ สู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงทั้งสองฝ่ำย 
 3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในรูปแบบต่ำง ๆ 
 4. กำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้ควำมร่วมมือนี้ หำกปรำกฏว่ำสำมำรถด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่ง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ทั้งสองฝ่ำยตกลงที่จะถือสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวร่วมกัน 

ในกำรนี้ ทั้งสองฝ่ำยมีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนและให้กำรส่งเสริมศิลปิน กลุ่มศิลปิน และผู้ประกอบกำร
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผ่ำนนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในเทศกำลงำนออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 ที่จัด
ขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 - 9 กมุภำพันธ์ 2563 ภำยใต้ธีม “Resilience New Potential for Living ปรับตัว>อยู่รอด>เติบโต” 
กอปรกับองค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้รับรองให้
กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบ (BANGKOK CITY OF DESIGN) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เปิดโอกำสสู่ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับเมืองสมำชิกอ่ืน  ๆ
ทั่วโลก รวมถึงเป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เมือง เพ่ือประโยชน์ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวในระดับนำนำชำติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-6- 
 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้น ำผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักออกแบบไทยที่มีชื่อเสียงระดับ
นำนำชำติ เจ้ำของรำงวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รำงวัลศิลปำธร สำขำศิลปะกำรออกแบบ จ ำนวน ๒ ท่ำน เข้ำร่วม
แสดงในเทศกำลออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020  ดังกล่ำว ได้แก่  
 - กำรแสดงผลงำนศิลปะกำรออกแบบ ชุด OCAC Contemporary Design : Ceramic Tiles Wall Art 
(ติดตั้งถำวร) ณ ชุมชนวัดม่วงแค เขตบำงรัก ซึ่งงำนผลงำนดังกล่ำว เป็นงำนออกแบบเซรำมิกร่วมสมัย โดย มี 
นำยวศินบุรี สุพำนิชวรภำชน์ ศิลปินศิลปำธร สำขำศิลปะกำรออกแบบประจ ำปี 2553 ร่วมกับศิลปินเยำวชน 
รุ่นใหม่จำกสถำบันกำรศึกษำ ๙ แห่ง ข้ำงต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมกำรเสวนำ เรื่อง Real Estate Development for Resiliency โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 
ศิลปินศิลปำธร สำขำศิลปะกำรออกแบบ ประจ ำปี 2562 ซึ่งกล่ำวถึงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรอยู่รอด 
ผลงำนออกแบบที่ตอบสนองชีวิตจริงของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
ณ ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น ๔ ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)    
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 ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนในระยะถัดไปจะได้ร่วมมือในกำรเพิ่มบทบำทกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในระยะสั้นในแง่กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ และในระยะยำว  
ในแง่กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศ มีบทบำทเป็นหน่วยงำนขับเคลื่อนใน ๓ ด้ำน คือ  

1. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ (Creative Products & Services) 
2. กำรพัฒนำทักษะและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรสู่เศรษฐกิจแห่งอนำคต (Creative People)  
3. กำรพัฒนำและส่งเสริมให้เมืองเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนธุรกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Place) 
เพ่ือให้ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและควำมคิดสร้ำงสรรค์” เป็นทุนในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรของ 

ภำคธุรกิจและเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทย 
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 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในฐำนะเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีหน้ำที่ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนำ และ
ถ่ำยทอดผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เล็งเห็นถึงศักยภำพของนักออกแบบเครื่องแต่งกำยของไทย และศิลปะ
ด้ำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยของไทย เนื่องจำกอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่ง ห่ม นับว่ำเป็นหนึ่งใน
อุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่ำงยิ่ง ดังจะเห็นจำกข้อมูลของส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม ที่ได้ระบุว่ำ อุตสำหกรรมแฟชั่น อันประกอบด้วย อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสำหกรรม
รองเท้ำและเครื่องหนัง และอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนประมำณ 2.2 ล้ำนคน 
สร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ คิดเป็นมูลค่ำกำรส่งออกในแต่ละปีไม่ต่ ำกว่ำ 20 ,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตลำด
อุตสำหกรรมแฟชั่นไทย เป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งประเทศไทยมีควำมได้เปรียบด้ำน
วัตถุดิบ ทักษะแรงงำนที่ประณีต และมีกำรออกแบบที่สร้ำงสรรค์ 
  ด้วยควำมส ำคัญด้ำนอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยดังกล่ำว ประกอบกับ
แนวนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรออกแบบ
เครื่องแต่งกำย โดยเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย น ำผ้ำไทย อันเป็นทุน
ทำงวัฒนธรรม มำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้น ำโครงกำรที่เคย
จัดท ำตั้งแต่ปี 2554 – 2556คือ โครงกำรประกวดออกแบบเครื่องแต่งกำย จำกเส้นใยสู่ภูมิปัญญำ จำกภูมิปัญญำสู่
อำภรณ์มำพัฒนำต่อยอดเป็นโครงกำรประกวดในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ภำยใต้ชื่อ โครงการพัฒนาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย Contemporary Fashion Competition 2020เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำ 
โครงกำรดั้งเดิม เป็นโครงกำรที่ได้รับควำมสนใจ และร่วมส่งผลงำนเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งยังเป็นโครงกำรที่
เป็นที่รู้จักในบรรดำวงกำรนักศึกษำคณะออกแบบแฟชั่น และวงกำรนักออกแบบ ในชื่อย่อ  ๆ ว่ำ CFC โดยใน
ปีงบประมำณ 256๓ นี้ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะเพ่ิมจุดเด่น คือ ผู้เข้ำประกวดต้องน ำผ้ำไทย ซึ่งก็คือ 
ผ้ำที่ทอ ประดิษฐ์ขึ้น ด้วยฝีมือคนไทย มำเป็นวัตถุดิบในกำรออกแบบเป็นเครื่องแต่งกำย ในแนวคิด “ผ้าไทยใส่
สบาย”เพ่ือให้คนไทย ได้เห็นว่ำ ผ้ำไทยที่บำงคนอำจเห็นว่ำสวมใส่แล้วเชยนั้น แท้จริงแล้ว สำมำรถน ำมำออกแบบ
ให้เท่ห์ เก๋ เป็นแนวร่วมสมัย ที่วัยรุ่นและบุคคลทั่วไปก็สวมใส่ได้อย่ำงสบำย 
 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เล็งเห็นว่ำ กำรน ำผ้ำไทย มำออกแบบในแนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย”
นอกจำกจะช่วยจุดประกำยให้คนไทย หันมำใช้ผ้ำไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญำของชำติแล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของเยำวชน นักออกแบบของไทย ให้มีเวทีในกำรแสดงกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน ให้สำธำรณชนได้รับรู ้ อำจเป็นช่องทำงที่ท ำให้ผ้ำไทย และผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ อันเกิดจำกกำร
ออกแบบของคนไทย ได้รับกำรเผยแพร่ให้นำนำประเทศได้รู้จัก 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญำผ้ำไทยสู่สำยตำของชำวไทยและนำนำประเทศ โดยกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
ที่ท ำด้วยผ้ำไทย 
 2. เพื่อสนับสนุนนักออกแบบเครื่องแต่งกำยชำวไทยในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย  
ที่ท ำจำกผ้ำไทยที่มีควำมทันสมัย สำมำรถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ ำวัน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้มีโอกำสได้ชมผลงำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยจำก
ผ้ำไทยร่วมสมัยในพ้ืนที่ที่มีผู้เข้ำชมเป็นจ ำนวนมำก 
 4. เพ่ือสร้ำงโอกำสให้ชุมชนที่มีกำรพัฒนำผ้ำไทยและผู้ประกอบกำรมีพ้ืนที่ในกำรขำยสินค้ำจำกภูมิปัญญำ
ผ้ำไทย  

เป้ำหมำย... 
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ผลการด าเนินงาน 
 1. กำรจัดกิจกรรมสัมมนำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยร่วมสมัยในโครงกำรพัฒนำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยผ้ำ
ไทยร่วมสมัยร่วมจัดกิจกรรมในโครงกำรมหกรรมผ้ำไหม ไหมไทยสู่เส้นทำงโลก ปีที่ 9  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00 - 17.30 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน  
 วิทยำกรที่ร่วมบรรยำยประกอบด้วย 
1. Mr. Oliver Tolentino จำกประเทศฟิลิปินส์ 
2. Mrs. Vivienne Taa จำกประเทศเคนย่ำ 
3. Mrs. Pia Castro จำกประเทศโคลัมเบีย 
4. Mrs. Sandoya Rangel จำกประเทศปำนำมำ 
5. คุณต่ำย ธีระ ฉันทสวัสดิ์ จำกประเทศไทย 
6. คุณ เอก ทองประเสริฐ จำกประเทศไทย 
 

          
 

                        
 

            

 2. กำรแถลงข่ำวโครงกำรพัฒนำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัยเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำร
พัฒนำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม นักออกแบบเครื่องแต่งกำย 
รุ่นใหม่ให้น ำผ้ำไทยมำเป็นวัตถุดิบในกำรตัดเย็บเครื่องแต่งกำยให้มีควำมร่วมสมัย สำมำรถำสวมใส่ได้ในชีวิตประจ ำวัน จำก
กำรประกวดกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยร่วมสมัย “ผ้ำไทยใส่สบำย” ปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 
11.00 - 12.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธำนในงำนแถลงข่ำว 
โดยมีสื่อมวลชน คณำจำรย์ นิสิต นักศึกษำเข้ำร่วมงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 100 คน  



 ทั้งนี้ ในปี 2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ก ำหนดพิธีลงนำม
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ 4 มหำวิทยำลัยภำคีเครือขำย ได้แก่ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และคณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต ในกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรม
สร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำขำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ ได้แก่    
 ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำขำออกแบบ
เครื่องแต่งกำย  
     ๒. เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำขำออกแบบเครื่องแต่งกำย 
และมีขอบเขตควำมร่วมมือ ดังนี้ 
     ๑. ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำขำออกแบบ          
เครื่องแต่งกำย 
     ๒. แลกเปลี่ยนและเสริมสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้อมูลกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
สำขำออกแบบเครื่องแต่งกำย เพ่ือเพ่ิมพูนภูมิปัญญำและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม 
     3. ร่วมกันด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์และประยุกต์ใช้ในสังคม 
 

   
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 
 

 
  3. กำรจัดประกวดกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยร่วมสมัย “ผ้ำไทยใส่สบำย” ปี 2563 
 กำรรับสมัครผลงำนตั้งแต่วันที่ 17 กุมภำพันธ์ - 2 มีนำคม 2563 โดยมีผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจ ำนวน 
206 ผลงำน ทั้งประชำชนทั่วไปและนิสิต นักศึกษำ ทั่วประเทศ 

ในวันที่พฤหัสบดีที่ 5 มีนำคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน คัดเลือกผลงำนให้เหลือ 15 ผลงำน 
ที่ผ่ำนเข้ำรอบ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยเป็นกรรมกำร 
จ ำนวน 5 ท่ำน 
 ๑. นำยศิริชัย ทหรำนนท์  
 ๒. นำยธีระ ฉันทสวัสดิ์ 
 3. นำยบัญชำ ชูดวง 
 4. นำยชิร ภู่กำญจน์  
 5. นำยหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล 
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ในวันจันทร์ที่ 9 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อำคำรวิศิษฏ์
กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้นักออกแบบที่ผ่ำนกำรเข้ำรอบ 15 คนสุดท้ำยรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับค ำปรึกษำ  
โดยนำยบัญชำ ชูดวง และนำยชิร ภู่กำญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้วยกำรออกแบบแฟชั่นเป็นผู้ในค ำปรึกษำ แนะน ำ 
แนวทำงในกำรตัดเย็บเครื่องแต่งกำย  

     
 

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อำคำรวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของนักออกแบบ 15 คนสุดท้ำย โดยนำยบัญชำ ชูดวง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำงด้วยกำรออกแบบแฟชั่นเป็นผู้ในค ำปรึกษำ แนะน ำ แนวทำงในกำรตัดเย็บเครื่องแต่งกำย 
  

      
 

 


