
O 26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ บทบาท พันธกิจขององค์การ เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่มีแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ 
คนในองค์การได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งองค์การ โดยมีการประชุมพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรในองค์การและมี
การสื่อสารวิสัยทัศน์ให้คนในองค์การได้รับรู้ผ่านการประชุมส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าเดือน 

2. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ก าหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การ เพ่ือให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชุมพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การทุกปี โดยมีการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน  ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจ าปีด้วย 

3. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการน าวิสัยทัศน์ของของการไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง และแปลงวิสัยทัศน์สู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปสู่แผนงาน โครงการ
ที่สามารถปฏิบัติและเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม 

4. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ขององค์การสู่สาธารณะบนเว็บไซต์
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th  เพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจและใช้เป็นกลไกในการก ากับ
และติดตามการบริหารงานขององค์การผ่านแผนยุทธศาสตร์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปี พ.ศ.2560 – 
2564 และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อย่างต่อเนื่อง 
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5. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการประชุมผู้บริหารส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลส าเร็จ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563  และจัดท าค าขอ
งบประมาณรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งส านักงบประมาณภายในก าหนดเวลา 

 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหาร 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์/น าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 1 ครั้ง/ปี คณะท างาน 
2. ส่งแผนกลยุทธ์ ฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งให้ทุกสถาบัน/ส านัก/กอง/

ศูนย์และกลุ่มงานถือปฏิบัติ 
1 ครั้ง/ปี สลก.(กผง) 

3. เสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุมผู้บริหาร 3 เดือน/ครั้ง สลก.(กผง) 

เจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 

1. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม/ส านัก และ/หรือระดับ
บุคคล และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

1 ครั้ง/ปี สลก.(กผง)/กพร. 

2. ด าเนินการติดตามตามก าหนดระยะเวลา รอบ 6 และรอบ 
12 เดือน 

กพร. 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ 

1. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฯ ในเว็บไซด์ของ สศร. ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ/IT 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ลงในเว็บไซด์ของ สศร. 
ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ/IT 

3. การสื่อสารทิศทางของ สศร. (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ) ผ่าน
รูปแบบการประชุมกรม หนังสือเวียน และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

ตลอดปี สลก. 

4. การตรวจสอบความเข้าใจเรื่องทิศทาง (แบบสอบถาม/การประชุม) 1 ครั้ง/ปี สลก./กพร. 

6. . ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการการสื่อสารทิศทางของ สศร. (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ) ผ่านรูปแบบ
การประชุมกรม และบุคลากรในสังกัดรายงานความคืบหน้า ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเนื้อหา
สาระส าคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยและบุคลากรทราบโดยพร้อมเพรียงกัน  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  มีการประชุมผู้บริหารส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต /โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลส าเร็จ 
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน แผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2563 ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของส านักงานให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับการท างานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนสภาพัฒน์ ฉบับที่ 12  นโยบาย รัฐมนตรี ยุทธศาสตร์กระทรวง 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

สอดคล้องตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0   ) PMQA   4.0 (
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมขององค์การ     
บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ที่ส าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ ความท้าทาย     
เชิงยุทธศาสตร์ และแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ ก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  

 
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินโครงการเพ่ิมพูน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นโครงการต่อเนื่องมี
เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรภายในองค์การ 
และกลุ่มบุคลากรภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีภารกิจเพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ
เรขศิลป์แก่คนนักออกแบบรุ่นใหม่ เป็นการบรูณาการระหว่างการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันด้านทักษะการ
ออกแบบเรขศิลป์ ให้สินค้าและบริการของชุมชน ชื่อรายการชนช้างกราฟิก โดยให้ผู้แข่งขันลงพ้ืนที่ชุมชน ศึกษาอัตลักษณ์ วิถี
ชีวิต ขนบประเพณีของชุมชน เพ่ือน างานกราฟิกดีไซน์ ไปใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า การออกแบบป้ายแนะน าชุมชน หรือการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน พร้อม
การบันทึกเทปโทรทัศน์ และผลิตเป็นรายการเผยแพร่ เพ่ือให้เยาวชน ผู้สนใจได้เรียนรู้และสามารถน าไปปรับใช้กับตนเองหรือ
รูปแบบของสินค้าและบริการของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต โดยได้จัดโครงการส าคัญ ๆ คือ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 
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ความสอดคล้องกับกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง  
ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

3. นโยบายหลักของรัฐบาล 12 ด้าน ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ข้อ 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล ข้อ 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการ
ผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่” เพ่ือสร้าง

และบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้พร้อมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งน าศักยภาพการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น 
ช่วยชุมชนที่ยังขาดความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการออกแบบ และพร้อมในการต่อยอดการน ากราฟิกดีไซน์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในปีนี้การด าเนินโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ยังขาดอัตลักษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ที่เด่นชัด 
น่าสนใจ และน่าจดจ า เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ นักออกแบบชนช้างกราฟิก ซีซั่น 5 ให้นัก
ออกแบบรุ่นใหม่ได้ลงพ้ืนที่ชุมชนและน าความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของชุมชน 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างนักออกแบบรุ่นใหม่และชุมชน พร้อมพัฒนาทักษะของคนในชุมชนให้เข้าใจการออกแบบ
พ้ืนฐานผสมผสานกับมติทางศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการของชุมชน เกิดการ
จ าหน่ายได้จริงหรือสร้างพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นในชุมชนไปพร้อมกัน มีกระบวนการ คือ 

1. การคัดเลือกนักออกแบบและชุมชน ด าเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ 
เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) จ านวน 5 ทีม (ทีมละ 2 คน) เมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2562 จากจ านวนนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 68  ทีม และได้

คัดเลือกชุมชนที่สมัครเป็นพื้นท่ีในการพัฒนาจ านวน 5 ชุมชน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หัวข้อสิ่งแวดล้อมคือ

ตัวตน : การค้นหาสิ่งบ่งชี้พ้ืนถิ่น วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หัวข้อ การน าอัตลักษณ์มาใช้ในการสร้างแบรนด์ โลโก้ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 หัวข้อ เทคนิคการถอดแบบพื้นถิ่น เพ่ือการ
ออกแบบกราฟิกเพ่ือชุมชน และลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลด้านประเพณี วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน ครั้งที่ 1 น ามา
วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของชุมชน เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบ ก าหนดลงพ้ืนที่ วันที่ 4 - 6 
มกราคม 2563 รายการชนช้างกราฟิก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น. ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34  
เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

๑.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการน าผลงาน
ออกแบบต้นแบบไปผลิตจริง เนื่องจากบางชุมชนมี
ต้นทุนในการด าเนินงานน้อย   

๑. เน้นการออกแบบที่เป็นลักษณะที่ใช้ต้นทุนต่ า แต่มี
คุณภาพ เน้นการท ามือ ที่แสดงถึงความตั้งใจ ซึ่งจะท าให้
ชุมชนที่มีต้นทุนในการผลิตน้อย สามารถน าไปใช้ได้จริง....... 
2. ประสานหน่วยงาน ผู้ เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดัน 
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการน าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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การประเมินผลการด าเนินงาน/ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
1. เยาวชน นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
2. ชุมชน สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอด 
3. องค์ความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์ได้รับการถ่ายทอด  
4. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและนักออกแบบ   
5. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
ผลผลิต 

1. การคัดเลือกนักออกแบบและชุมชน ด าเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ เข้า
ร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) จ านวน 5 ทีม (ทีมละ 2 คน) เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2562 จากจ านวนนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 68 ทีม และได้คัดเลือก
ชุมชนที่สมัครเป็นพื้นท่ีในการพัฒนาจ านวน 5 ชุมชน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562  

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หัวข้อสิ่งแวดล้อม คือตัวตน : 
การค้นหาสิ่งบ่งชี้ พ้ืนถิ่น วันอาทิตย์ที่  12 มกราคม 2563 หัวข้ อ การน าอัตลักษณ์มาใช้ในการสร้างแบรนด์ โลโก้  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 หัวข้อ เทคนิคการถอดแบบพ้ืนถิ่นเพ่ือการออกแบบ
กราฟิกเพ่ือชุมชนและลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลด้านประเพณี วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน ครั้งที่ 1 น ามาวิเคราะห์ และ
ประเมินศักยภาพของชุมชน เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบ ก าหนดลงพ้ืนที่ วันที่ 4 - 6 มกราคม 2563 

3. รายการชนช้างกราฟิก ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น. ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34  เริ่ม
ตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลลัพธ์ 
1. องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป์ ได้รับการถ่ายทอด และพัฒนาต่อยอด 
2. สินค้า ผลิตภัณฑ์ และหรือบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า  
3. มีผู้ติดตามการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
1. การน าเสนอผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่               

(ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) 
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ให้เกียรติเยี่ยมชมการน าเสนอผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) 
พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิ-
ทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 68  ทีม  
ซึ่งหลังจากการน าเสนอผลงานเสร็จสิ้นคณะกรรมการประกอบด้วยศิลปินศิลปาธรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
และพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกทีมเข้ารอบเพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันในรายการชนช้างกราฟิก ปี 5 จ านวน 5 ทีม ได้แก่ 
1) ทีมกุหลาบไฟ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ทีมหว้างอีติด  มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี  3) ทีม
มะงุมมะงาหรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  4) ทีมKhit  chen  rai  วิทยาลัยเพาะช่าง  5) ทีมวะวาบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) ลงพื้นที่ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

  วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา ๐9.00 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเดินทางติดตามคณะโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) 
ลงพ้ืนที่ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีคุณจินดาลักษณ์ ชุ่มมงคล ผู้ก่อตั้งพาเยี่ยมชมและบรรยาย
ความเป็นมาของชุมชน เรื่องราวการท ากระดาษสา พร้อมวิธีการท าและชมสวนเกษตรฝรั่งกิมจู พร้อมด้วยนางสาวสม
ลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) คณะกรรมการ และนักออกแบบรุ่นใหม่
ชนช้างกราฟิก ปี 5 จ านวน 5 ทีม ได้แก่ 1) ทีมกุหลาบไฟ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2) ทีมหว้างอีติด มหาวิทยาลัยสงขลา 
วิทยาเขตปัตตานี  3) ทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  4) ทีม Khit chen rai วิทยาลัย
เพาะช่าง  5) ทีมวะวาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทาง
ช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) ในการลงพ้ืนที่ชุมชน 
ท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา ช่วงบ่าย ดร   .วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ร่วมเดินทางติดตามคณะโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) 

ในการลงพ้ืนที่ชุมชนท่าขันทอง อ .เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมและฟังบรรยายความเป็นมาของชุมชน วิถีคน
อีสานที่มาอยู่ในเชียงราย ชมโฮมสเตย์ริมโขง วิถีการทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า  วิถีชีวิตการท านา และการท าจักสาน 

พร้อมด้วย คณะกรรมการ และนักออกแบบรุ่นใหม่ชนช้างกราฟิก ปี 5 จ านวน 5 ทีม ได้แก่ 1) ทีมกุหลาบไฟ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ทีมหว้างอีติด มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี 3) ทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) ทีม Khit chen rai วิทยาลัยเพาะช่าง ทีมวะวาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.
ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ลงพื้นที่ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ร่วมเดินทางติดตามคณะโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ลงพ้ืนที่ชุมชนไทลื้อศรี
ดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมและฟังบรรยายความเป็นมาของวิถีไทลื้อ วัดท่าข้ามสีดอนชัย  
ชมพิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นของชาวไทลื้อ และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ลื้อลายค า เฮือนค าแพง  
กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย เฮือนไทลื้อ 100 ปี และ กลุ่มสัมมาชีพศรีดอนชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ชนช้างกราฟิก ปี 5 ทั้ง 5 ทีม 
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5. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการน าเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) 
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงาน

วิจิตรศิลป์  )ทัศนศิลป์  ( ร่วมติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการและการน าเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ  
รุ่นใหม่  )ชนช้างกราฟิก ปีที่  5) โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ชนช้างกราฟิก ปี 5 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพจ านวน 5 ทีม ได้แก่ 1) ทีมกุหลาบไฟ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุมชนสันทางหลวง 2) ทีมหว้างอีติด 
มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย 3) ทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ชุมชนบ้านปางขอน 4) ทีม Khit chen rai วิทยาลัยเพาะช่าง ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ 
5) ทีมวะวาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุมชนท่าขันทอง อเชียงราย .จ  เชียงแสน . ทั้งนี้ สามารถติดตาม
รายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น  .ออกอากาศตอนแรก  
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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6. ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการและการน าเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) 
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น   .ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การน าเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่   )ชนช้างกราฟิก ปีที่  5) โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ชนช้าง

กราฟิก ปี 5 ภายในงานมีกิจกรรมการปั๊มลายลงบนผืนผ้า วิธีการสกรีนลายโดยใช้บล็อก จากศิลปินศิลปาธร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาชุมชน เพ่ือให้นักออกแบบรุ่นใหม่ทั้ง 5 ทีม สามารถน าไป
ปรับใช้กับแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและสามารถแนะน าวิธีใช้ให้กับชุมชนต่อไป ณ ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน นักออกแบบจ านวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมกุหลาบไฟ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุมชนสัน
ทางหลวง มหว้างอีติด มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัยทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชุมชนบ้านปางขอน ทีม Khit chen rai วิทยาลัยเพาะช่าง ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมส
เตย์ ทีมวะวาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุมชนท่าขันทอง อ  .เชียงแสน จ .เชียงราย  ทั้งนี้ สามารถติดตาม
รายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น  .ออกอากาศตอนแรก  
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 



-15- 
 

     

 

     
 

   
 

   
 



-16- 
 

   

   
 

7. การตัดสินผลงานการออกแบบ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5 ) 
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 09.00 น. -16.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานการออกแบบ ในโค รงการ
พัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 )และมีผู้น าชุมชน 5 ชุมชน ร่วมการตัดสินผลงานครั้งที่ 1 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันน าไปพัฒนา แก้ไข และเตรียมความพร้อมส าหรับการลงพ้ืนที่ชุมชน ครั้งที่ 2 
เพ่ือการฝึกปฏิบัติให้แก่ชุมชน และตัดสินหาทีมผู้ชนะต่อไป ทั้งนี้หลังการน าเสนอผลงานเสร็จสิ้น นักออกแบบทั้ง 5 ทีม
ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสบการณ์การออกแบบให้กับชุมชน โดย ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ณ ห้องออดิ
ทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ###ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

 

  
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCXYD0NMPfllXy6yvD4H4fr6VHbZQqcKTDfys3aB0hYNQHWuPZeCSC7sjx1ozRohqpFHXDnTELtJy5Gnkx8V05hbtJsFPBQL1_aZr3NAuvd2pJkzv9KynI0H8Ks5gEcVLZ6RP3wYFbue-0KbiddsifQ18hDfTG73Cz_2uGA52KjHWf16-2vXZtaPRDcnXxiP5VYMRYQvMkxM1WBPo8YHtA7O0-rsNDR4izlHgJuVUTjm_ROVD0ym__YTBYbKjb_MVz8Byh5cZ2vtyMxQ0RV9EWjr5eR5rezyN5nb45IMsy2UMZOCyeNkjD-eAIbWFGwrYTgNmxXyg4K_72qfO8Ig8Ax3Zj_&__tn__=%2ANK-R
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) ณ จังหวัดเชียงราย 
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมติดตามการน าเสนอของทีมหว้างอีติด มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี ให้กับ
ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งในวันนี้
เป็นการลงพ้ืนที่ครั้งที่ 2 เพ่ือสาธิตการน าผลงานการออกแบบไปใช้จริง เช่นการบรรจุหีบห่อและ การสกีน เสื้อ กระเป๋า 
พร้อมการเสนอช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับชุมชน โดยมีคณะกรรมการ 
พร้อมผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี 
ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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9. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) ณ อ.เชียงแสน จงัหวัดเชียงราย 

 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 13.00น. -17.00น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมติดตามการน าเสนอของทีมวะวาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้กับ
ชุมชนท่าขันทอง (บ้านแซว)  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่  (ชนช้างกราฟิก ปีที่  5)  
ณ อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งชุมชนมีโฮมสเตย์แบบพักริมโขง และมีกิจกรรมชมตามฐานกิจกรรมเป็นจุดเด่นในวันนี้เป็น
การลงพ้ืนที่ครั้งที ่2 เพ่ือสาธิตการน าผลงานการออกแบบไปใช้จริง เช่นการบรรจุหีบห่อและ การสกีน เสื้อ กระเป๋า พร้อมการ
เสนอช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับชุมชน โดยมีคณะกรรมการพร้อมผู้น า
ชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34  
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) ทีม Khit chen rai วิทยาลัย
เพาะช่าง ลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมเดินทางติดตามคณะโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ 
(ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ทีม Khit chen rai วิทยาลัยเพาะช่าง ลงพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย เพ่ือสาธิตวิธีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบอัตลักษณ์ ในครั้งนี้
เป็นการลงพ้ืนที่ครั้งที่ 2 เพ่ือสาธิตการน าผลงานการออกแบบไปใช้จริง เช่น การบรรจุหีบห่อ และการสกรีน เสื้อ 
กระเป๋า พร้อมการเสนอช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับชุมชน โดยมี
คณะกรรมการพร้อมผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ในชุมชนปางห้ามีกิจกรรมเด่นเช่นฐานการเรียนรู้
การสาธิตท ากระดาษสา บ้านท าเทียน การตีดาบแบบโบราณ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่อง
อัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีท่ี 5) ลงพ้ืนที่ชุมชนสันทางหลวง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 วันอาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น. -17.00น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมเดินทางติดตามคณะโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ
รุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ลงพ้ืนที่ชุมชนสันทางหลวง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดย ทีมกุหลาบไฟ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือสาธิตวิธีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบ  
อัตลักษณ์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เป็นการสาธิตการน าผลงานการออกแบบไปใช้จริง เช่น การบรรจุหีบห่อ 
และการสกรีน เสื้อ กระเป๋า พร้อมการเสนอช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนา ต่อยอดและสร้างมูลค่า
ให้กับชุมชน โดยมีคณะกรรมการพร้อมผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนนี้มีจุดเด่นทาง
วัฒนธรรม แบบไทยอง น าการจักสานมาตกแต่งเป็นบรรจุภัณฑ์ ผ้าปักลวดลายแบบไทยอง การปลูกผักแบบอินทรีย์ 
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.
ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปางขอน อ.เมือง 
จ.เชียงราย  

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงาน
วิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมเดินทางติดตามคณะโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ลงพ้ืนที่
ชุมชนบ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สาธิต
วิธีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบอัตลักษณ์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการลงพ้ืนที่ครั้ง
ที่ 2 เพ่ือสาธิตการน าผลงานการออกแบบไปใช้จริง เช่น การบรรจุหีบห่อ และการสกรีน เสื้อ กระเป๋า พร้อมการเสนอ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับชุมชน โดยมีคณะกรรมการพร้อมผู้น าชุมชน 
และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34  
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
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13. พิธีมอบรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) รายการแข่งขันด้าน
การออกแบบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าและบริการของชุมชน 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น . นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) รายการแข่งขัน
ด้านการออกแบบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าและบริการของชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาทักษะของคนในชุมชนให้เข้าใจถึงความส าคัญของการออกแบบเบื้องต้น การค้นหาตัวตนของท้องถิ่นและสามารถผลิตได้
เอง โดยมี ดร  .วิมลลักษณ์ ชูชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  ส าหรับผู้ชนะการแข่งขันในปีนี้ 
ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีมมะงุมมะงาหรา นางสาวสิริพร 
ไพบัญญา และนางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 
ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ทีมวะวาบ  นางสาวณัฐวดี บุตรศรีและนายณัฐพงศ์ รามมะมะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่
เกียรติยศได้แก่ทีมหว้างอีติด นางสาวนัชชา คหาปนะ และนายวิทวัส ดารากัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกอบด้วยทีม 
ทีมกุหลาบไฟ นางสาวสัชชา แยบกสิกิจ และ นางสาวปภัสรา ขุนวิเศษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม Khit 
chen rai  นางสาวนภัสรณ์ นนทโตร และนายอนุสรณ์ วรรณกลาง  จากวิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิกได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 
13.00-13.30 น. 
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ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรงในการส่งเสริม

และสนับสนุนให้น ามิติทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาศักยภาพคนให้สามารถ
บริหารทุนทางวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่อย่างมหาศาลให้ออกมาเป็นเสน่ห์แห่งความเป็นไทย ที่สามารถน ามาใช้อย่างร่วม
สมัย เป็นหน่วยงานสื่อกลางน าทุนทางวัฒนธรรมที่เป็น “ต้นน้ า” มาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม โดยการ
ค้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งมีรากฐานมาจากทุนทางวัฒนธรรมเดิม บวกกับความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบ
สร้างสรรค์ให้กลายเป็นลวดลาย โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สีสันต่าง ๆ ตลอดจนแพ็กเกจจิ้งและสินค้าของฝากที่ได้แรง
บันดาลใจมาจากทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม และน าไปใช้ขยายผลให้แก่ปลายน้ า ซึ่ งหมายถึงผู้ประกอบหลากหลายระดับ 
ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการจนถึงวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้าใจในการใช้เสน่ห์แห่งความเป็นไทยสร้างสรรค์
และผลิตงานให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ที่ผ่านมา 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยน า
ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบสร้างสรรค์ให้สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม และน าไปใช้ขยายผลให้แก่
ชุมชน เพ่ือให้มีความเข้าใจในการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทาง
สังคม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ ซึ่งผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ได้รับการตอบรับและประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างชัดเจน จ านวน 
104 ชุดผลงาน จาก 104 อ าเภอใน 8 จังหวัดน าร่องเท่านั้น หากยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  อีกท้ังยังช่วยเสริมสร้างความรักและสามัคคีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากการ
ร่วมแรงร่วมใจกันระดมความคิดเห็นเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ในถิ่นฐานของตน และน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นอกจากนี้ยัง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์อีกด้วย 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการฯ เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้เลือก
จังหวัดน าร่อง ทั้งจากเมืองที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด 
และ 12 เมืองต้องห้ามพลาด PLUS  เมืองรอง 55 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดอ่ืน ๆ ตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการ
พัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีศักยภาพในการพัฒนา และมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เพียงพอ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ 

1) จังหวัดชลบุร ีหรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่า “เมืองชล”  เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่
มีชื่อเสียงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวารวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความ
เจริญรุ่งเรืองในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรมระดับ
นานาชาติ อีกท้ังยังอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560-2564) ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบทางท าเลที่ตั้ง ณ ชายฝั่งทะเลซึ่งมีคลื่นลมไม่แรงจัดตลอดปี
ท าให้ชลบุรีกลายเป็นเมืองท่าส าคัญมาแต่ครั้งโบราณกาล ด้วยท าเลที่ตั้งอันเหมาะสมส าหรับการค้าขายทางทะเลนี้เอง 
ส่งผลให้ปัจจุบันชลบุรีได้รับการวางแผนให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรม และการค้าขายของภาคตะวันออก  ซึ่ง
อยู่ภายใต้โครงการเขตการพัฒนาการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีท่าเรือแหลมฉบังเป็น
ท่าเรือพาณิชย์ส าคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานประกอบ
รถยนต์ โรงงานน้ าตาลทราย โรงงานมันส าปะหลังอัดเส้นและอัดเม็ด และโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติ วัดวาอารามเก่าแก่ วิถีชีวิตชุมชนน่าสัมผัส งานหัตถกรรมอันประณีต รวมถึงยังมีสถาน 
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บันเทิงทันสมัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมผจญภัยหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้า ด าน้ า เล่นเรือใบ รวมทั้งเครื่องร่อน 
ฯลฯ  ซ่ึงต่างก็ชว่ยสง่เสริมให้เมืองชลบุรีมีความน่าดึงดูดในทุกมิติ อีกท้ังยังมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ (MICE) โดยประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ งานประเพณีวิ่งควาย งานประเพณีบุญ
ข้าวหลาม งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล หาดบางแสน เขาสามมุข พัทยา ปราสาทสัจธรรม เขาชีจรรย์  สวนนงนุช 
ฯลฯ ทั้งนี้ ศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลบุรีดังกล่าว จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น  “เพชรน้ าเอกแห่งบูรพาทิศ”  ที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ 

2) จังหวัดภูเก็ต หนึ่งในจังหวัดที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดของประเทศ และยังอยู่ใน เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามัน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ภูเก็ตเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ โดยได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” กล่าวคือ เป็นจังหวัดที่มี
ความสวยงาม หาดทรายขาวสะอาดตัดกับน้ าทะเลอย่างชัดเจน และขณะเดียวกันก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จนได้ชื่อว่าเป็นเมือง East Meets 
West ที่ซึ่งตะวันออกพบตะวันตก นั่นคือ ภูเก็ตมีลักษณะของความทันสมัยและเป็นเมืองนานาชาติ ในขณะเดียวกันก็ด ารง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ ยังได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านกมลา อ าเภอ
กะทู้ ซึ่งได้ขุดพบเครื่องมือหินและขวานหิน เป็นการแสดงให้ทราบว่า มีมนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ต่ ากว่า 3,000 ปี
มาแล้ว ในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไกและชาวน้ า (ชาวเล หรือ ชาวไทยใหม่) ต่อมามีชาวอินเดีย 
ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา ส าหรับชาวไทยได้มีการอพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น ท าให้สามารถ
ยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอ่ืน และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยู่ก็ได้น าเอาวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ มาปรับปรุงและ
ดัดแปลง จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีตรุษจีน 
ประเพณีผ้อต่อ ประเพณีลอยเรือชาวเลงานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ฯลฯ จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
บริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งทางด้านธรรมชาติและ
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมองข้าม อาทิ ในตัวเมืองมีรูปแบบวิถีชีวิตที่
น่าสนใจ และอาคารศิลปะแบบชิโน-โปรตุกีสอยู่หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ธนาคารนคร
หลวงไทย ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า อาคารส านักงานที่ดิน บ้านหลวงอ านาจนรารักษ์ วัดฉลอง เป็นต้น นอกจากนี้ 
ภูเก็ตยังเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารพ้ืนเมือง เนื่องจากเป็นเวลามากกว่า ๗๐๐ ปี ที่ภูเก็ตอยู่ในแผนที่การ
เดินเรือของนานาชาติ ประกอบกับอุตสาหกรรมแร่ดีบุกที่มีชื่อเสียง ท าให้มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในภูเก็ตเป็นจ านวนมาก
แต่อดีต ทั้งชาวจีน มุสลิม อินเดีย ชาวตะวันตก ผสมผสานจากการปกครองของไทย จึงมีวัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุงแบบ
ใหม่มาพัฒนาอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ตเป็นเวลานาน จนหลายอย่างกลายเป็นอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ตไปโดยปริยาย เช่น สับปะรด
ภูเก็ตที่ได้พันธุ์จากชาวโปรตุเกส หมูสับทอดที่มีกลิ่นอายแบบตะวันตก แกงตูมี้ที่ปรับปรุงรสชาติต่อจากชาวมลายู ฮู่แช้ที่
ปรับปรุงจากสลัดแขก ชาวบาบ๋าที่รับอิทธิพลของบรรพบุรุษจากจีนมาผสมผสานมีเครื่องปรุงต่าวอ๋ิว พริกไทย หรือการท า
เครื่องดื่มถั่วเหลืองที่คงความหอมหวานแบบธรรมชาติในการคั่วเมล็ดถั่ว บันเจี่ยนโก้ยที่น ามาจากชาวจีนปีนัง เป็นต้น จาก
ศักยภาพดังกล่าว ส่งผลท าให้ภูเก็ตมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และได้รับการประกาศให้เป็น
เมืองสร้างสรรค์ (UNESCO Creative Cities Network) ด้านวิทยาการอาหาร (Gastronomy) จากองค์การยูเนสโก 
(UNESCO) เป็นเมืองแรกของไทยและอาเซียน 

3) จังหวัดสุโขทัย หนึ่งในเมืองรอง 55 จังหวัด ตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น และยังอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560-2564)  สุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ ปีที่แล้ว ค าว่า "สุโขทัย" มาจากสองค า 
คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง เห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) สุโขทัยเป็นจังหวัดที่มี
นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง 
อยู่ในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้ว ยังเป็นดินแดนแห่งความ 
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ทรงจ าและความภาคภูมิใจของคนไทย ในความส าคัญที่เป็นราชธานีแห่งแรกของไทยและมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
ที่สุด เป็นจุดก าเนิด “ลายสือไทย” และวรรณคดีเล่มแรกของไทย คือ "ไตรภูมิพระร่วง" เป็นยุคแรกที่ไทยได้มี
ความสัมพันธ์ทางราชไมตรีกับต่างประเทศ และเปน็แหล่งก าเนิดอุตสาหกรรมชิ้นแรก คือ "ถ้วยชามสังคโลก" จากความ
เป็นมาที่เก่าแก่ ส่งผลท าให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นการเที่ยวชมสถาปัตยกรรมโบราณสถาน
และงานศิลปกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะอ่อนช้อยเฉพาะตัว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดมหาธาตุ วัดช้างล้อม ฯลฯ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญในจังหวัด
สุโขทัย อาทิ อุทยานแห่งชาติรามค าแหง อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย วนอุทยานถ้ าลม – ถ้ าวัง เป็นต้น เทศกาลงาน
ประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด ได้แก่ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ประเพณีบวชช้าง ประเพณีการท าขวัญผึ้ง 
งานวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช งานมหกรรมของดีกงไกรลาศและเทศกาลกินปลา เป็นต้น ของดีประจ าจังหวัดสุโขทัย 
ได้แก่ เครื่องสังคโลก ถั่วทอดลอนศิลป 200 ปี และ “ข้าวเปิ๊ป” หรือ “ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง” และผ้าทองค า เป็นต้น 

4) จังหวัดราชบุรี หนึ่งในเมืองรอง 55 จังหวัด ตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น และยังอยู่ในโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ในหัวข้อธีมการประชาสัมพันธ์ “ราชบุรีชุมชนคนอาร์ต”  
ราชบุรีเป็นจังหวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี 
พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าแม่กลองแห่งนี้ เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมา
ตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจ านวนมาก ท าให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ตั้งแต่
ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรีด้วย ราชบุรีมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่
โบราณกาล เพราะสภาพภูมิประเทศท่ีเสริมให้เมืองราชบุรีเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้น
ทะเลและชาวพ้ืนเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้า
มาตั้งรกราก ท าให้ราชบุรี ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ รวม ๘ ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทยพ้ืนถิ่นราชบุรี ชาวไทยเชื้อสายจีน  
ชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวน 
และชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรียังโดดเด่นในเรื่องของ “เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย” โดยเห็นได้จากมี
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งแหล่ งท่องเที่ยววิถีชีวิต
ชุมชน และยังมีผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ โอ่งมังกร ที่ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรา
มิกสมัยใหม่ที่มีความสวยงามแปลกตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผ้าจก ที่มีลวดลายเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านคบูัวและบ้านดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี และหนังใหญ่วัดขนอน อ าเภอโพธาราม งานศิลป์ที่
รวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันทั้งลวดลาย ตัวหนังใหญ่เชิงจิตรกรรม ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ 
ประกอบกับดนตรีปี่พาทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรียังมีศิลปินและช่างฝีมือศิลปหัตถกรรมที่สามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นอัตลักษณ์ และสามารถต่อยอดสู่สากลได้ จากศักยภาพดังกล่าว ส่งผลให้กระทรวงวัฒนธรรมมี
แผนที่จะผลักดันให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองศิลปะในอนาคตอีกด้วย 

ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2563 นอกจากจะเป็นการพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นน้ า 
ด้วยการน ามาสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นใน 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังขยายผลไปยังการขับเคลื่อนให้
เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดน าร่อง ที่ได้ด าเนินโครงการฯ ไปแล้วในปี พ.ศ. 2561-2562 เพ่ือให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบแนวคิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากลต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการเพ่ิมกิจกรรมการสร้างสรรค์
พ้ืนที่อัตลักษณ์ต้นแบบ เพ่ือเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ให้กับเมืองต่าง ๆ ในการน าอัตลักษณ์ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรม
ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการน า 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น มาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพในด้าน  
การแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด และเป็นหนทางน าไปสู่ประเทศท่ีขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป 
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๒. ผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้  
 2.1 การประชุมหารือถึงแนวทางการด าเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

2.1.1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดราชบุรี 
 
 

 

  

 

 

 
2.1.2 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

 
 

 

  

 

 
 
 

2.1.3 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) 
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2.1.4 วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
 
 

 

 

 

 

 

 2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

2.2.1 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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2.2.2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องบูกิตตา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา 
 

 
 
2.2.3 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย 
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2.2.4 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น ๔ ตึกทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด 
 

โครงการ / กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(ศูนย์ / สถาบัน / กลุ่มงาน . . . ) 

จังหวัด 

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย/ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดระยอง 

จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย/ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย/ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

จังหวัดชลบุร ี
จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดราชบุรี 
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ผลผลิต (Output) 

 1) องค์ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้รับการเผยแพร่ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อย่างน้อย จังหวัดละ 1 ครั้ง 
 2) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น อย่างน้อย 
อ าเภอละ 1 ชุดผลงาน  
 3) การจัดมหกรรมนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
 4) การสร้างสรรค์พ้ืนที่อัตลักษณ์ต้นแบบ 
 5) การจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยถูกน ามาต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการออกแบบที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในถ้องถิ่น 
 

5. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 5.1 เชิงปริมาณ 

1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนรว่มกับหน่วยงานในท้องถิ่น อย่างน้อย 
จังหวัดละ 1 ครั้ง (4 จังหวัด จ านวน 4 ครั้ง) 

2) การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัด อย่าง
น้อย อ าเภอละ 1 ชุดผลงาน (4 จังหวัด จ านวน 43 ชุดผลงาน) 

3) การจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้และผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น อย่างน้อย 1 
นิทรรศการ 

4) การสร้างสรรค์พื้นที่อัตลักษณ์ต้นแบบ จ านวน 1 พ้ืนที่ต้นแบบ 
5) การจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จ านวน 1,000 เล่ม 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยถูกน ามาต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการออกแบบที่แสดง

ถึงอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในถ้องถิ่น เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการท่องเที่ยว
ให้กับจังหวัด และช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้ในอนาคต 

 6. ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
6.1 ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกน ามาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่มีรูปแบบสวยงามและทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบัน 

6.2 เกิดการบูรณาการระหว่างชุมชน นักออกแบบ และผู้ประกอบการท้องถิ่น ในการออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

6.3 ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว น าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ 

6.4 ชุมชนท้องถิ่นเกิดการตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ภายใต้กรอบแนวคิดทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป 
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  ในการนี้ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย 
ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนไทยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตและการสร้าง
อาชีพต่อไปได้ จากการจัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (Bangkok Art Festival : BAF) ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็น
อย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมการสาธิตงานศิลปะ   ร่วมสมัย การเผยแพร่ผลงานร่วมสมัย ทั้งศิลปะการแสดง 
ดนตรี การจ าหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การท างานของกระทรวงวัฒนธรรม และ นโยบายประเทศไทย 4.0 การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และต่อยอดก่อให้เกิดธุรกิจ-สร้างรายได้จากผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นการส่งเสริมให้น ามิติ
ทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งเรียนรู้
งานศิลปะที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้ศิลปินได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน รวมทั้ งจ าหน่ายผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยให้แก่ประชาชนและผู้ซื้อโดยตรง เพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัย  นอกจากนี้โครงการ
ดังกล่าว ยังถือเป็นโครงการส าคัญที่ท าให้ศิลปินในทุก ๆ แขนง มารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ต่อ
ยอด ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย พัฒนาผลงานสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป โครงการดังกล่าวจึงเป็น
โครงการที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม เยาวชน ศิลปินและประชาชน  ดังนั้นส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึง
เห็นควรจัดเทศกาลศิลปะ แห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 (The 5th Bangkok Art Festival : BAF 5) เพ่ือต่อยอด ส่งเสริม 
สนับสนุน เผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ และน ามิติทาง
วัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
  2. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และสุนทรียะ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
  3. เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานสู่ระดับอาเซียนและ
นานาชาติต่อไป 
  4. เพ่ือสนับสนุนให้ศิลปินและเครือข่าย ได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะ ตามพันธกิจของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  และก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ต่อยอด ส่งเสริมผลงานในระดับอาเซียนต่อไป  
  โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  1. งานจ าหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย และงานประดิษฐ์ (D.I.Y.) 
  2. งานสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ  
  3. การแสดงร่วมสมัย ดนตรีร่วมสมัย 
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 พิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5  ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลิโด้ คอนเน็ค 
สยามสแควร์ 

 
  งานสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ (workshop) ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 
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  การแสดงร่วมสมัยและดนตรีร่วมสมัย  ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  
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  การแสดงร่วมสมัยและดนตรีร่วมสมัย ในวันอาทิตย์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 256๓ 
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ปัจจุบันการบริหารงานของส่วนราชการ ต้องศึกษาทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวมไปถึงทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศ อีกทั้งข้อเสนอของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยให้ได้รับการต่อยอด สร้างสรรค์ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งมอบ “คุณค่า” สู่สังคมไทยและสังคมโลก โดยการ
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยแบบรอบด้านทั้งในด้านการเก็บรวบรวม การพัฒนาข้อมูล การพัฒนาองค์กรและกลไกการบริหารจัดการ 
การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม การพัฒนา การสร้างสรรค์งาน ซึ่งเป็นต้นน้ าส าคัญของกระแสหลักในการพัฒนาที่เรียกว่า 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศต่อไป 
โดยการน านโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) ที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 5F คือ Food/Film/Fashion/Festival/Fighting มาสู่การปฏิบัติ และการส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการก าหนดเมืองศิลปะ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้ง การ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้น ๆ ต่อไป  

นโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “Thailand 4.0” ก าหนดให้ทุกส่วนราชการก าหนดยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้ง บูรณาการงานกับทุกภาคส่วน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปราบปรามการ
ทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ 
คือ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) พันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการปรับบทบาทภารกิจป้องกันการทุจริต ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาคเอกชน มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ปรับทิศทางงานป้องกันการทุจริตให้เป็นการท างานแบบ
บูรณาการและประสานงานท างานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน ปลูกฝังให้เป็น “คนเก่ง - คนด”ี  
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดโครงการสัมมนากรม เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์การสู่การเรียนรู้ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ก้าวสู่องค์การ 4.0 โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ    
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1. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐยุคใหม่ 
หลักการและเหตุผล  

“...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ 
ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง 
ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่
ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จักสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและ
บ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได ้ดังประสงค.์..”  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง “ข้าราชการมีสิ่งส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
ปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”  

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2562 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น ามา
ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการ
แผ่นดินป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม เพ่ือผลักดัน
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนไทยให้เป็นคนด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศนโยบายคุณธรรมก ากับองค์กรที่ดี
ภายใต้หลักคุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติหรือน าไปก าหนดเป็น
มาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ก าหนด โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ก าหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่  

ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็น
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐยุคใหม่โดยมีธรรมะ เรื่อง แค่พลิกความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน 
โดย พระมหาภานุมาศ ภานุรังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค วัดบุญรอดธรรมาราม และ บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการ โดย นายจ ารัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ โดยประธานกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้อง แถลงข่าวชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยน าหลัก
จริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้ความเข้าใจ  แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จ้างเหมา
บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม สามารถน าความรู้และหลักธรรมที่ได้มาปรับใช้พัฒนาตนเอง ส่งเสริม
ความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชอบธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ร่วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศชาติให้มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมต่อไป  
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วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ง
เพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน  

3. เพ่ือส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับ โดยสามารถน าไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สถานการณ์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  

4. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพ่ือร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม  
กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 72 คน  
รายละเอียดกิจกรรม  

1. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือผู้แทน กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม ่ 

2. บรรยายธรรมบริหารจิตเจริญปัญญา / ละลายพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีตาม
แนวทางของธรรมะอารมณ์ดี โดยพระธรรมวิทยากร โดย พระมหาภานุมาศ ภานุรังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค วัดบุญ
รอดธรรมาราม  

3. บรรยายให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ โดยประธานกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 72 คน ได้รับความรู้และการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนา  
ผลลัพธ์  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 72 คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง มุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายขององค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม และเป็นคนยุคใหม่ที่มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในการครองตนครองชีวิต น ามาซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถน าหลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่อง 
ชื่นชมของสังคม เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถน าหลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีความสุข โดยมีสติรู้เท่าทันตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับ น าความรู้ความเข้าใจในด้านหลักจริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา ไป
เผยแพร่สู่เครือข่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  
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2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้บุคลากรทั้งใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและจากเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการพิจารณา และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคุ้มค่า และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษา การพัฒนางานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
หลักการและเหตุผล 

 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการน าความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมี
กระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือ
พัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จาก
เหตุผลดังกล่าว ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการน ากระบวนการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาเป็นประจ าทุกๆ ปี โดยการจัดการความรู้เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท า
ให้องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นและสะสมอยู่ในองค์กรเพ่ือแพร่กระจายความรู้
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาการของปฏิสัมพันธ์แห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากรและทีมงาน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขึ้นในองค์กร การจัดการความรู้จึงหัวใจส า คัญใน
การน าองค์กรไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้และในท้ายที่สุดสามารถพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน และแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการความรู้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีการ
ถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในองค์กร และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ กิจการงาน
สร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ซึ่งประกอบไปด้วย ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง 
สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์
ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง 
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด แต่เนื่องด้วยการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังไม่เป็นระบบ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวลิขสิทธิ์และ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ เพราะบุคลากรเป็นกลไกส าคัญ ที่จะผลักดันให้หน่วยงานขับเคลื่อนไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือจัดให้งานสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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 ปัจจุบันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดประเด็นปัญหาความท้าทายในการที่เจ้าของสิทธิอาจจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์เกี่ยวกับการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ถูกแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือให้ความคุ้มครองกับงานด้านปัญญาที่ท าขึ้นใหม่ 
ประกอบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทอย่างมากในการสร้างความร่วมมือ จูงใจให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ และมีการก ากับด าเนินการพัฒนาศักยภาพขององค์กรทางเศรษฐกิจ และเป็นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ
พิจารณา และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคุ้มค่า และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษากับเครือข่ายผู้สร้างสรรค์ผลงาน อันจะช่วยให้การพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย 
ทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถด าเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามกรอบปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 
  4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ไปถ่ายทอดให้แก่
เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในด้านการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างคุ้มค่า 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
และเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม  จ านวน 70 คน 
รายละเอียดกิจกรรม 

 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยมีข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจากเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุม
ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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3. การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 3  

อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีนายจิรวัฒน์ ระโหฐาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบราชการ สังกัดกองพัฒนาระบบราชการ 2 ส านักงาน ก.พ.ร. รับหน้าที่วิทยากร พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ ข้าราชการของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการในอนาคตจะต้องมองให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยที่
เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ในอดีตช่วยให้เราสามารถคาดเดาหรือพยากรณ์
แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในระยะสั้น ๆ แต่อย่างไรก็ดีในระยะปานกลางหรือระยะยาว เราอาจจะไม่สามารถพยากรณ์
ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนัก ผู้บริหารจ าเป็นต้องเตรียมทางเลือกไว้รองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
หลากหลายทาง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 4.3 : จะด าเนินการให้ภาครัฐ  มีขนาดเล็กลง 
(Downsizing) เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้ง
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

แนวทางการปฏิบัติในการแบ่งส่วนราชการทั้งในกรณีมอบอ านาจและที่เสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา โดยด าเนินการ ดังนี้  
1) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงและคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมให้กะทัดรัดเกิดความคล่องตัว สร้างกลไกการท างานร่วมกันของส่วนราชการและหน่วยงานกลาง โดยการลดขั้นตอนในการ
พิจารณาในส่วนของหน่วยงานกลาง รวมทั้ง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาของกลุ่ม กพร.  2) ปรับปรุง
ขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยส่วนราชการจัดท าค าขอสรุปความเห็น/เสนอต่อคณะท างาน และคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมร่วมกันพิจารณา รวมทั้ง ส่วนราชการเสนอค าขอฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ  
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดโครงสร้าง
และอัตราก าลัง รวมทั้ง เพ่ือให้สามารถจัดท าค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยให้แกบุ่คลากรส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจในแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน การจัด
โครงสร้างและอัตราก าลัง โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลที่มี
วัตถุประสงค์ให้การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการเป็นด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ และเข้าใจกระบวนการจัดท าค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้าง
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.๑ เชิงปริมาณ 

3.๑.๑ ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  จ านวน 40 คน  

3.๑.2 ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

3.๒ เชิงคุณภาพ 
3.๒.๑ ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการประชุมฯ  

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน  สร้างความส าเร็จให้กับตัวเองและองค์การ 
3.๒.2 ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยนประสบการณ์และความเห็น 

ในการท างานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๔. วิทยากร 
 วิทยากรจากส านักงาน ก.พ.ร.  

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

๖.สถานที ่
 ณ ห้องประชุมส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3  

๗. วิธีการอบรม 
 ๑. จัดรูปแบบการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความช านาญจากส านักงาน ก.พ.ร. 
 ๒. แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจากงบด าเนินงาน ส่วนบริหารส านักงาน จ านวน 3,200 บาท  (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร   1 คน X 3 ชั่วโมง X 6๐๐ บาท เป็นเงิน 1,8๐๐  บาท 
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม   40 คน X 1 มื้อ X ๓๕ บาท เป็นเงิน 1,4๐๐  บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,200 บาท  (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดโครงสร้าง 
และอัตราก าลัง และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุง
โครงสร้างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลที่
มีวัตถุประสงค์ให้การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการเป็นด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๑๑.การประเมินโครงการ 
 การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
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12. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
๑2.๑ ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 ราย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทาง 

การแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑2.๒ ผลลัพธ์  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 ราย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท า 
ค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถน าไป
ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริง 
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4. โครงการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประเทศไทย ๔.๐ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ก าหนดให้มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในทุก
รูปแบบ น ามาพัฒนา เผยแพร่และต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สังคม เศรษฐกิจ  โดยองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ศึกษาวิจัย การค้นคว้า การปฏิบัติงาน ทั้งที่มีอยู่ในบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปินร่วมสมัยของไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นทรงคุณค่า เพ่ือพัฒนาสังคม 
โดยมอบรางวัล “ศิลปินศิลปาธร” เพ่ือเชิดชูเกียรติศิลปินไทย ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้บนเส้นทางอาชีพของตนเอง ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในคุณค่าของงานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับแก่สังคม โดยด าเนินการมอบรางวัลแก่
ศิลปินร่วมสมัย จ านวน ๙ สาขา ได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง 
สาขาการออกแบบ สาขาภาพยนตร์ สาขามัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มีศิลปินได้รับรางวัล
จ านวนทั้งสิ้น ๘๑ ราย ซึ่งศิลปินแต่ละรายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อย่างแท้จริง และเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สูสาธารณชน 

ในการนี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศิลปินร่วมสมัย
ดีเด่น รางวัลศิลปินศิลปาธร ซึ่งเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะร่วมสมัยอย่างถ่องแท้ในแต่สาขา ท าให้เกิดการน าเอาความรู้ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนา
ประเทศ ในมิติต่าง ๆ  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงก าหนดจัดโครงการโครงการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยร่วมเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปิน
ศิลปาธร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการพัฒนาประเทศ    
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน   
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างแรง
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์   
 ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็น
ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจ และมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนโดยทั่วไป 

๓.๒ เชิงปริมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ  

หมายเหตุ 
 

หน่วยนับ จ านวน 

๑ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
โดยศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะ
การออกแบบ 

ไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง 

๕๐ คน   

 รวมกิจกรรม   ๖๐๐,๐๐๐  
 
รวมเป็นเงิน  - หกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน –  
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๓.๓ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อๆ) 

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑) เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน   
  ๒) เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์   
  ๓) เกิดการพัฒนาและการต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผนวกด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เกิดเปน็ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจ สร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๕. สถานที่  
 กรุงเทพมหานครและภูมิภาค (ราชบุรี) 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์บันดาลไทย จังหวัดราชบุรี โดยมีศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๕๐ คน จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาเซรามิกและสาขาประติมากรรม จ านวน ๙ สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพ่ือเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
เกิดมูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเนื้อหาส าคัญในการน าลวดลายผ้าไทย (ผ้าจกโบราณ)  ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มา
เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็นเซรามิก แผ่นขนาด ๓๕ * ๓๕ ซม. เกิดเป็นผลงาน THAI TILES : MEMORIES OF 
THAI TEXTILES มาต่อเป็นโมเสกบนผนังขนาดยาวกว่า ๔ เมตร เพ่ือให้ศิลปะได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์และมรดก
วัฒนธรรมที่งดงาม เพ่ิมมุมมองในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในชุมชน ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ เกิดแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะร่วมสมัย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-56- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ก าหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก ่

๑) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์   
๒) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  
๓) เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
และ มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนและให้การส่งเสริมศิลปิน กลุ่มศิลปิน และผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ได้มีทักษะความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 ๒) สนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย 
 ๓) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิล ปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
 ๔) ในการด าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ หากปรากฏว่าสามารถด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวร่วมกัน 

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมในการสนับสนุนและให้การส่งเสริมศิลปิน กลุ่มศิลปิน และผู้ประกอบการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  
1 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ธีม “Resilience New Potential for Living ปรับตัว>อยู่รอด>เติบโต” กอปรกับองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้รับรองให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (BANGKOK CITY OF DESIGN) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เปิดโอกาสสู่ความร่วมมือในการ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับเมืองสมาชิกอ่ืนๆ ทั่วโลก รวมถึงเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เมือง เพ่ือประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ 
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ทั้งนี้ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้น าผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
เจ้าของรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ จ านวน ๒ ท่าน เข้าร่วมแสดงในเทศกาล
ออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020  ดังกล่าว ได้แก่  
 - การแสดงผลงานศิลปะการออกแบบ ชุด OCAC Contemporary Design : Ceramic Tiles Wall Art (ติดตั้งถาวร)  
ณ ชุมชนวัดม่วงแค เขตบางรัก ซึ่งงานผลงานดังกล่าว เป็นงานออกแบบเซรามิกร่วมสมัย โดยนายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 
ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบประจ าปี 2553 ร่วมกับศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษา ๙ แห่ง ข้างต้น 
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- กิจกรรมการเสวนา เรื่อง Real Estate Development for Resiliency โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ศิลปิน 
ศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ประจ าปี 2562 ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่รอด ผลงานออกแบบ
ที่ตอบสนองชีวิตจริงของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ห้อง
ฟังก์ชั่นรูม ชั้น ๔ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ส าหรับแผนการด าเนินงานในระยะถัดไปจะได้ร่วมมือในการเพิ่มบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในระยะสั้นในแง่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ และในระยะยาวในแง่การ
สร้างภาพลักษณ์ของประเทศ มีบทบาทเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนใน ๓ ด้าน คือ  

๑. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Creative Products & Services) 
๒. การพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต (Creative People) และ 
๓. การพัฒนาและส่งเสริมให้เมืองเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Place) 
เพ่ือให้ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและความคิดสร้างสรรค์” เป็นทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการของภาค

ธุรกิจและเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
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ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่ งเสริมข้าราชการให้ยึดมั่น 
แนวทางการบริหารงานของข้าราชการยุคใหม่ มุ่งประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นส าคัญ จึงได้ก าหนด
นโยบายตามมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส / ด้านความพร้อมรับผิด / 
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน/ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ /และด้านคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงานและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
 

  
 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

น าโดยผู้อ านวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหาร น าบุคลากรของหน่วยงาน 

ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
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2. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมอันพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตาม ควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืนๆ ส าหรับที่จะสร้างองค์การแห่งความใสสะอาด พร้อมทั้งแจ้งให้กับบุคลากรของส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th  
 

 
   

 

http://www.ocac.go.th/
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3. การประชุมส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งท่ี 8/2562 
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 8/2562 โดยมีผู้บริหาร 
ข้าราชการและพนักงานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์ส านักงานฯ www.ocac.go.th หรือ สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook / Line ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 
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4. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดอบรมออกแบบ e- card ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล 
สู่ประชาชน 

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม "อบรมออกแบบ  
e - card ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลสู่ประชาชน" ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยการอบรมในครั้ง
นี้เป็นการสอนวิธีการออกแบบ e - card  ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ 
ส่งความสุขในเทศกาลต่างๆผ่าน e-card ได้ ทั้งนี้ยังสามารถชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ที่ facebook : RCAC BKK หอ
ศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
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 5. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง 
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 พร้อมทั้ง แจ้งเวียนให้บุคลากรของส านักงานฯ ทราบและถือปฏิบั ติ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์ส านักงานฯ www.ocac.go.th หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook / Line 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 
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ดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้มีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศและ
มีความมุ่งมันที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ โดยต้องศึกษาทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนัทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมไปถึงทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ 
ระดับประเทศ อีกทั้งข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้
เพ่ือขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ได้รับการต่อยอด สร้างสรรค์ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งมอบ “คุณค่า” สู่
สังคมไทยและสังคมโลก โดยการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยแบบรอบด้านทั้งในด้านการเก็บรวบรวม การพัฒนาข้อมูล การพัฒนา
องค์กรและกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม การพัฒนา การสร้างสรรค์งาน ซึ่งเป็นต้นน้ าส าคัญของ
กระแสหลักในการพัฒนาที่เรียกว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในประเทศต่อไป โดยการน านโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) ที่มุ่งเน้น
ด้ านการส่ ง เสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วั ฒนธรรมและบริ การที่ มี มู ลค่ าสู ง 5 F คื อ 
Food/Film/Fashion/Festival/Fighting มาสู่การปฏิบัติ และการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการก าหนดเมืองศิลปะ เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้ง การสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้น ๆ ต่อไป  

นโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “Thailand 4.0” ก าหนดให้ทุกส่วนราชการก าหนดยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้ง บูรณาการงานกับทุกภาคส่วน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปราบปรามการ
ทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ 
คือ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) พันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการปรับบทบาทภารกิจป้องกันการทุจริต ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาคเอกชน มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ปรับทิศทางงานป้องกันการทุจริตให้เป็นการท างานแบบ
บูรณาการและประสานงานท างานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน ปลูกฝังให้เป็น “คนเก่ง - คนด”ี  
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดโครงการสัมมนากรม เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์การสู่การเรียนรู้ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ก้าวสู่องค์การ 4.0 โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ    
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1. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐยุคใหม่ 
หลักการและเหตุผล  

“...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ 
ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง 
ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่
ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จักสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและ
บ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได ้ดังประสงค.์..”  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง “ข้าราชการมีสิ่งส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
ปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”  

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2562 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น ามา
ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการ
แผ่นดินป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม เพ่ือผลักดัน
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนไทยให้เป็นคนด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศนโยบายคุณธรรมก ากับองค์กรที่ดี
ภายใต้หลักคุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติหรือน าไปก าหนดเป็น
มาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ก าหนด โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ก าหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่  

ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็น
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐยุคใหม่โดยมีธรรมะ เรื่อง แค่พลิกความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน 
โดย พระมหาภานุมาศ ภานุรังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค วัดบุญรอดธรรมาราม และ บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการ โดย นายจ ารัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ โดยประธานกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้อง แถลงข่าวชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยน าหลัก
จริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้ความเข้าใจ  แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จ้างเหมา
บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม สามารถน าความรู้และหลักธรรมที่ได้มาปรับใช้พัฒนาตนเอง ส่งเสริม
ความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชอบธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ร่วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศชาติให้มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมต่อไป  
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วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ง
เพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน  

3. เพ่ือส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับ โดยสามารถน าไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สถานการณ์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  

4. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพ่ือร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม  
กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการกองทุน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 
72 คน  
รายละเอียดกิจกรรม  

1. ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือผู้แทน กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม ่ 

2. บรรยายธรรมบริหารจิตเจริญปัญญา / ละลายพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีตาม
แนวทางของธรรมะอารมณ์ดี โดยพระธรรมวิทยากร โดย พระมหาภานุมาศ ภานุรังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค วัดบุญ
รอดธรรมาราม  

3. บรรยายให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ โดยประธานกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 72 คน ได้รับความรู้และการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนา  
ผลลัพธ์  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 72 คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง มุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายขององค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม และเป็นคนยุคใหม่ที่มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในการครองตนครองชีวิต น ามาซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถน าหลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่อง 
ชื่นชมของสังคม เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถน าหลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีความสุข โดยมีสติรู้เท่าทันตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับ น าความรู้ความเข้าใจในด้านหลักจริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา ไป
เผยแพร่สู่เครือข่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  
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ภาพพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ 
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2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้บุคลากรทั้งใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและจากเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการพิจารณา และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคุ้มค่า และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษา การพัฒนางานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
หลักการและเหตุผล 

 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการน าความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมี
กระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือ
พัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จาก
เหตุผลดังกล่าว ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการน ากระบวนการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาเป็นประจ าทุกๆ ปี โดยการจัดการความรู้เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท า
ให้องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นและสะสมอยู่ในองค์กรเพ่ือแพร่กระจายความรู้
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งการพัฒนาการของปฏิสัมพันธ์แห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากรและทีมงาน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขึ้นในองค์กร การจัดการความรู้จึงหัวใจส า คัญใน
การน าองค์กรไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้และในท้ายที่สุดสามารถพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน และแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการความรู้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีการ
ถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในองค์กร และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามภารกิจหน้าที่ในการจัดให้
มีการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ กิจการงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ซึ่งประกอบไปด้วย ทัศนศิลป์ 
ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย แม้ว่า
กฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด แต่เนื่องด้วยการบริหารจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังไม่เป็นระบบ บุคลากรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวลิขสิทธิ์และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ  เพราะบุคลากรเป็นกลไกส าคัญ 
ที่จะผลักดันให้หน่วยงานขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือจัดให้งานสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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 ปัจจุบันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดประเด็นปัญหาความท้าทายในการที่เจ้าของสิทธิอาจจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์เกี่ยวกับการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ถูกแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือให้ความคุ้มครองกับงานด้านปัญญาที่ท าขึ้ นใหม่ 
ประกอบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทอย่างมากในการสร้างความร่วมมือ จูงใจให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ และมีการก ากับด าเนินการพัฒนาศักยภาพขององค์กรทางเศรษฐกิจ และเป็นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ
พิจารณา และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคุ้มค่า และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษากับเครือข่ายผู้สร้างสรรค์ผลงาน อันจะช่วยให้การพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย 
ทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถด าเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามกรอบปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 
  4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ไปถ่ายทอดให้แก่
เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในด้านการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างคุ้มค่า 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
และเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม  จ านวน 70 คน 
รายละเอียดกิจกรรม 

 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยมีข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจากเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุม
ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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3. การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 3  
อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีนายจิรวัฒน์ ระโหฐาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบราชการ สังกัดกองพัฒนาระบบราชการ 2 ส านักงาน ก.พ.ร. รับหน้าที่วิทยากร พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ ข้าราชการของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการในอนาคตจะต้องมองให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยที่
เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ในอดีตช่วยให้เราสามารถคาดเดาหรือพยากรณ์
แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในระยะสั้น ๆ แต่อย่างไรก็ดีในระยะปานกลางหรือระยะยาว เราอาจจะไม่สามารถพยากรณ์
ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนัก ผู้บริหารจ าเป็นต้องเตรียมทางเลือกไว้รองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
หลากหลายทาง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 4.3 : จะด าเนินการให้ภาครัฐ  มีขนาดเล็กลง 
(Downsizing) เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้ง
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

แนวทางการปฏิบัติในการแบ่งส่วนราชการทั้งในกรณีมอบอ านาจและที่เสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา โดยด าเนินการ ดังนี้  
1) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงและคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมให้กะทัดรัดเกิดความคล่องตัว สร้างกลไกการท างานร่วมกันของส่วนราชการและหน่วยงานกลาง โดยการลดขั้นตอนในการ
พิจารณาในส่วนของหน่วยงานกลาง รวมทั้ง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาของกลุ่ม กพร.  2) ปรับปรุง
ขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยส่วนราชการจัดท าค าขอสรุปความเห็น/เสนอต่อคณะท างาน และคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมร่วมกันพิจารณา รวมทั้ง ส่วนราชการเสนอค าขอฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ  
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดโครงสร้าง
และอัตราก าลัง รวมทั้ง เพ่ือให้สามารถจัดท าค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยให้แกบุ่คลากรส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจในแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน การจัด
โครงสร้างและอัตราก าลัง โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลที่มี
วัตถุประสงค์ให้การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการเป็นด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ และเข้าใจกระบวนการจัดท าค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้าง
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.๑ เชิงปริมาณ 

3.๑.๑ ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  จ านวน 40 คน  

3.๑.2 ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรใน
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

3.๒ เชิงคุณภาพ 
3.๒.๑ ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการประชุมฯ  

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน  สร้างความส าเร็จให้กับตัวเองและองค์การ 
3.๒.2 ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยนประสบการณ์และความเห็น 

ในการท างานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๔. วิทยากร 
 วิทยากรจากส านักงาน ก.พ.ร.  

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

๖.สถานที ่
 ณ ห้องประชุมส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3  

๗. วิธีการอบรม 
 ๑. จัดรูปแบบการประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความช านาญจากส านักงาน ก.พ.ร. 
 ๒. แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจากงบด าเนินงาน ส่วนบริหารส านักงาน จ านวน 3,200 บาท  (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร   1 คน X 3 ชั่วโมง X 6๐๐ บาท เป็นเงิน 1,8๐๐  บาท 
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม   40 คน X 1 มื้อ X ๓๕ บาท เป็นเงิน 1,4๐๐  บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,200 บาท  (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดโครงสร้าง 
และอัตราก าลัง และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุง
โครงสร้างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลที่
มีวัตถุประสงค์ให้การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการเป็นด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๑๑.การประเมินโครงการ 
 การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
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12. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
๑2.๑ ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 ราย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทาง 

การแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑2.๒ ผลลัพธ์  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 ราย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท า 
ค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถน าไป
ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริง 
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4. โครงการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประเทศไทย ๔.๐ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ก าหนดให้มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในทุก
รูปแบบ น ามาพัฒนา เผยแพร่และต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สังคม เศรษฐกิจ  โดยองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ศึกษาวิจัย การค้นคว้า การปฏิบัติงาน ทั้งที่มีอยู่ในบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปินร่วมสมัยของไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นทรงคุณค่า เพ่ือพัฒนาสังคม 
โดยมอบรางวัล “ศิลปินศิลปาธร” เพ่ือเชิดชูเกียรติศิลปินไทย ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้บนเส้นทางอาชีพของตนเอง ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในคุณค่าของงานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับแก่สังคม โดยด าเนินการมอบรางวัลแก่
ศิลปินร่วมสมัย จ านวน ๙ สาขา ได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง 
สาขาการออกแบบ สาขาภาพยนตร์ สาขามัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มีศิลปินได้รับรางวัล
จ านวนทั้งสิ้น ๘๑ ราย ซึ่งศิลปินแต่ละรายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อย่างแท้จริง และเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สูสาธารณชน 

ในการนี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศิลปินร่วมสมัย
ดีเด่น รางวัลศิลปินศิลปาธร ซึ่งเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะร่วมสมัยอย่างถ่องแท้ในแต่สาขา ท าให้เกิดการน าเอาความรู้ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนา
ประเทศ ในมิติต่าง ๆ  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงก าหนดจัดโครงการโครงการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยร่วมเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปิน
ศิลปาธร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการพัฒนาประเทศ    
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน   
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างแรง
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์   
 ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็น
ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจ และมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนโดยทั่วไป 

๓.๒ เชิงปริมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ  

หมายเหตุ 
 

หน่วยนับ จ านวน 

๑ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
โดยศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะ
การออกแบบ 

ไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง 

๕๐ คน   

 รวมกิจกรรม   ๖๐๐,๐๐๐  
 
รวมเป็นเงิน  - หกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน –  
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๓.๓ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อๆ) 

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑) เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน   
  ๒) เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์   
  ๓) เกิดการพัฒนาและการต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผนวกด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจ สร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๕. สถานที่  
 กรุงเทพมหานครและภูมิภาค (ราชบุรี) 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์บันดาลไทย จังหวัดราชบุรี โดยมีศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๕๐ คน จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาเซรามิกและสาขาประติมากรรม จ านวน ๙ สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพ่ือเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
เกิดมูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเนื้อหาส าคัญในการน าลวดลายผ้าไทย (ผ้าจกโบราณ)  ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มา
เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็นเซรามิก แผ่นขนาด ๓๕ * ๓๕ ซม. เกิดเป็นผลงาน THAI TILES : MEMORIES OF 
THAI TEXTILES มาต่อเป็นโมเสกบนผนังขนาดยาวกว่า ๔ เมตร เพ่ือให้ศิลปะได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์และมรดก
วัฒนธรรมที่งดงาม เพ่ิมมุมมองในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกิดแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะร่วมสมัย  
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ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ก าหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก ่

๑) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์   
๒) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  
๓) เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
และ มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนและให้การส่งเสริมศิลปิน กลุ่มศิลปิน และผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ได้มีทักษะความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 ๒) สนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย 
 ๓) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม  
ร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
 ๔) ในการด าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ หากปรากฏว่าสามารถด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวร่วมกัน 

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมในการสนับสนุนและให้การส่งเสริมศิลปิน กลุ่มศิลปิน และผู้ประกอบการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  
1 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ธีม “Resilience New Potential for Living ปรับตัว>อยู่รอด>เติบโต” กอปรกับองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้รับรองให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (BANGKOK CITY OF DESIGN) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เปิดโอกาสสู่ความร่วมมือในการ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับเมืองสมาชิกอ่ืนๆ ทั่วโลก รวมถึงเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เมือง เพ่ือประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ 
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ทั้งนี้ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้น าผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
เจ้าของรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ จ านวน ๒ ท่าน เข้าร่วมแสดงในเทศกาล
ออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020  ดังกล่าว ได้แก่  
 - การแสดงผลงานศิลปะการออกแบบ ชุด OCAC Contemporary Design : Ceramic Tiles Wall Art (ติดตั้งถาวร)  
ณ ชุมชนวัดม่วงแค เขตบางรัก ซึ่งงานผลงานดังกล่าว เป็นงานออกแบบเซรามิกร่วมสมัย โดยนายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 
ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบประจ าปี 2553 ร่วมกับศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษา ๙ แห่ง ข้างต้น 
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- กิจกรรมการเสวนา เรื่อง Real Estate Development for Resiliency โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ศิลปิน 
ศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ประจ าปี 2562 ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่รอด ผลงานออกแบบ
ที่ตอบสนองชีวิตจริงของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ห้อง
ฟังก์ชั่นรูม ชั้น ๔ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ส าหรับแผนการด าเนินงานในระยะถัดไปจะได้ร่วมมือในการเพิ่มบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในระยะสั้นในแง่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ และในระยะยาวในแง่การ
สร้างภาพลักษณ์ของประเทศ มีบทบาทเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนใน ๓ ด้าน คือ  

๑. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Creative Products & Services) 
๒. การพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต (Creative People) และ 
๓. การพัฒนาและส่งเสริมให้เมืองเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Place) 
เพ่ือให้ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและความคิดสร้างสรรค์” เป็นทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการของภาค

ธุรกิจและเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
 
 

 
 
 
 
 


