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คํานํา
ประเทศไทยกําหนดวิสัยทัศนของประเทศไววา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลววาดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปน
คติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยไปสูอนาคตท่ี
พึงประสงคนั้น จึงไดมีการกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) จํานวน
6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เฉกเชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร ท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
2 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และ
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน

แผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนกรอบทิศทางการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลอง
กับกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
จํานวน 4 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ ศึกษา วิจัย และสงเสริมการเผยแพรองคความรู
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดานงานสรางสรรควิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมใหมี และพัฒนาหอศิลปรวมสมัยใหเปนแหลงเรียนรู ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริม
การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ท่ีสรางคุณคาทางจิตใจ สังคม และมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตรท่ี ๔ บูรณาการความรวมมือเชิงรุก เพ่ือพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของทุกภาคสวนท้ัง
ในและตางประเทศ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (พ.ศ. 2560 – 2564) ข้ึน เพ่ือกําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ผานโครงการ/กิจกรรมสําคัญ เพ่ือใหสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีตระหนักถึงคุณคาของงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย คนไทยมีความรูความเขาใจ มีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของ
ประเทศ และสามารถรักษารากเหงาของวัฒนธรรมไทย ประเทศไทยสามารถเผยแพรงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยไปท่ัวโลก และใชศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเปนสื่อในการสรางความสัมพันธ
หรือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม
ดวยทุนทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีไดกําหนดไว
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บทที่ 1

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานที่เก่ียวของ

ที่ตั้ง
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยูชั้น 3 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ถนน

เทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐310

ขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ตอบสนองภารกิจอํานาจหนาท่ี

และบริบทสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารราชการ และ
เปนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และเพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงตองมีความรู
หรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ ดังนี้

๑. บทบาทภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เปนหนวยงานภาครัฐ  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามราชกิจจานุเบกษา
เลม 131 ตอนท่ี 89 ก หนา 45 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕

ขอ ๒ ใหสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และ
เผยแพร กิจการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนาภูมิปญญา และการประยุกตใชในสังคม โดยใหมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

(๑) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีหอศิลปเพ่ือเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๒) ประสานงานเครือขายองคกรศิลปวัฒนธรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ
(๓) จัดใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๔) ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู สติปญญา และการประยุกตใชงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๕) ระดมทรัพยากรและจัดใหมีกองทุนหรือแหลงทุนดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๖) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรในการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๗) สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรกิจกรรมสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย



ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) ศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน
(๓) ศูนยหอศิลป
(๔) สถาบันศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ขอ ๔ ในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอ
ผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ ๕ ในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการ
พัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอผูอํานวยการ โดย
มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงาน

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ

หนวยงานภายในสํานักงาน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปและงานสารบรรณของสํานักงาน
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
(๓) ดําเนินงานเก่ียวกับยุทธศาสตรเพ่ือสงเสริม พัฒนา และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

แผนงาน และโครงการของสํานักงาน รวมท้ังติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของ
หนวยงานในสังกัด

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ อาคาร สถานท่ี และ
ยานพาหนะของสํานักงาน

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
( ๖ ) ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น เ ก่ี ย ว กั บ ง า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง

งานนิติกรรมและสัญญา งานท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสํานักงาน

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับความรวมมือและความสัมพันธกับตางประเทศของสํานักงาน
(๘) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการการปฏิบัติงานของสํานักงาน
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย



ขอ ๗ ศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิจัย และสํารวจ เพ่ือกําหนดแผนการระดมทุนสงเสริมการลงทุนทางศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย
(๒) ระดมทรัพยากรและบรหิารจัดการแหลงทุนหรือกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย
(๓) สงเสริม สนับสนุนบุคคล องคกรรัฐ เอกชน ชุมชนในการสรางสรรคงานและการระดมทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ท้ังในและตางประเทศ
(๔) เชื่อมโยง ประสานงาน และสรางความรวมมือกับเครือขายและบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย ท้ังในและตางประเทศ
(๕) กํากับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนหรือกองทุน

สงเสริมศิลปะรวมสมัย
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ ๘ ศูนยหอศิลป มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีหอศิลปเพ่ือเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๒) สนับสนุนทางวิชาการในการจัดการหอศิลป
(๓) เปนศูนยกลางเครือขายหอศิลปและการมีสวนรวมในการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๔) เปนแหลงเผยแพรผลงาน การจัดนิทรรศการ และถายทอดศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๕) สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติศิลปน และผูสรางงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๖) แสวงหา และจัดหาผลงานทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพ่ือเปนสมบัติของชาติ
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ ๙ สถาบันศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และสงเสริมใหมีการพัฒนาองคความรูและวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๒) สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรการสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท้ังประเภทงาน

วิจิตรศิลปและงานประยุกตศิลป
(๓) ศึกษาและเผยแพรผลงานของศิลปนและผูสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท้ังประเภทงาน

วิจิตรศิลปและงานประยุกตศิลป
(๔) พัฒนากระบวนการถายทอดองคความรูและผลงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๕) จัดกระบวนการเรียนรูและประยุกตใชคุณคาของศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในการดําเนินชีวิต
(๖) พัฒนาระบบและจัดทําขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

๒. กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) ท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรกรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอก่ีดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)ท่ีเ ก่ียวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมายท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม

เพ่ิมข้ึน
แผนงานการสรางสภาพแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแขงขันดาน

การทองเท่ียวสูงข้ึน
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (The Travel & Tourism

Competitiveness Index : TTCI) ไมต่ํากวาอันดับท่ี 30
แผนงานสงเสรมิและสนับสนุนธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ
แผนงานพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวหลักและแหลงทองเท่ียวรองของประเทศ
แผนงานสงเสริมการทองเท่ียวรายสาขา



4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(1) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน

รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน
ไทย นําไปสูการสรางความสมัพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิม
มูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ

(2) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก

(3) ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสุนนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค

5. นโยบายประเทศไทย 4.0 ดานวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากรัฐบาลไดประกาศนโยบาย และยุทธศาสตรชาติในระยะ 20 ป โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ประเทศไทยไปสูประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน เพ่ือใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุลในการพัฒนา โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เปนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย “ปญญา” สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสูโลกดวยความสมดุล สรางคน
ไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ” สรางสังคมไทยใหเปน “สังคมท่ีเก้ือกูลและแบงปน” โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเปนหลักปรัชญาพ้ืนฐาน ในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศ ใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ คํานึงถึงการ
วางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชนของชาติเปนสําคัญ

ทุกหนวยงานของรัฐจําเปนตองตองนํานโยบายการพัฒนาประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 ไปสูการ
ปฏิบัติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดกรอบการใชวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาใน 3 มิติ คือ การสราวคนดีและสังคมดี
ดวยมิติทางวัฒนธรรม การสรางรายไดและความม่ังค่ังจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมท้ังใชวัฒนธรรมเพ่ือ
เสริมสรางภาพลักษณ เกียรติภูมิและความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาท้ัง 3 มิติดังกลาว มีความ
สอดคลองกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 ของนายกรัฐมนตรี และทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รวมถึงยุทธศาสตรชาติในระยะ 20 ป

การพัฒนาประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 จําเปนตองขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของความรู
ภูมิปญญาและนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีสวนเก่ียวของและมีบทบาทสําคัญอยางมากโดยเฉพาะการสงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง การพัฒนาตามแนวทางประเทศไทย 4.0 จะตองมี
การวิจัยและพัฒนา การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาใหแกสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึนใน 4 ลักษณะสําคัญ คือ อยูบนพ้ืนฐานของความรูและภูมิปญญา (Knowledge
Based) มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative & Innovation) มีความโดดเดนหรือสรางความแตกตาง
(Differentiation) รวมท้ังมีตัวตนท่ีเปนเอกลักษณหรือตราสินคา (Brand) ท่ีชัดเจน

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 อยางเปนรูปธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมจะสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง โดยเริ่มจากสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5 F ประกอบดวย 1) อาหาร (Food) 2) ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film) 3) การ



ออกแบบและแฟชั่น (Fashion) 4) มวยไทย (Fighting) และ 5) เทศกาล ประเพณี (Festival) โดยจะรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะการสานพลังประชารัฐ เพ่ือพัฒนาสินคาและบริการ
ดังกลาว ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและลูกคา เชื่อมโยงความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ เชน
เพ่ือนบานในกลุม CLMV รวมถึงกลุมประเทศ ASEAN และ ASEAN+6 ท้ังนี้ จําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง ตอเนื่องและเปนรูปธรรม

6.  วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลววาดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”

7.  ยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรม
๒. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และความเปนไทย
๓. สงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองคความรู และสราง

นวัตกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. พัฒนาศักยภาพการเสริมสรางความสัมพันธ เกียรติภูมิและภาพลักษณท่ีดีเพ่ือนําความเปนไทยสู

สากล
6. พัฒนากลและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม

8.  เปาหมายการใหบริการกระทรวงวัฒนธรรม
๑. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ และสรางคานิยมความเปนไทยท่ีดีงาม
๒. สืบสาน สรางสรรค มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
๓. ประชาชนกลุมเปาหมายนําหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. สรางคุณคาเชิงสังคม และมูลคาเชิงเศรษฐกิจของศิลปะ และวัฒนธรรม

9.  ความหมายของศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
แผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปะรวมสมัย (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดใหคํานิยามของศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัยไววา “ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย คือ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยในปจจุบันท่ีตามสมัย ทันกระแสนิยมโดยวิถี
ชีวิตรวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีตางๆ ซึ่งไดรับการสืบทอดมาจากโบราณ อัตลักษณ หรือเอกลักษณตางๆ ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตัว แบบแผน ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณหรือใหอยูรวมกับปจจุบันได” และไดให
ความหมายและลักษณะของผลงานรังสรรคท่ีจัดวาเปนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยท่ีพบ คือ

“ผลงานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเนื้อหาหลักสะทอนความเปนปจจุบันท่ียังคงปรากฏรากเหงาทาง
ประวัติศาสตรของกลุมชนนั้นๆ ท่ีถูกนํามาปรับแตงตอยอด มีกรอบการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง โดยผานกระบวนการ
ประยุกต ผสมผสานองคประกอบตางๆ ท้ังเกาและใหม สรางการเช่ือมโยงระหวางมิติของเวลา สถานท่ีและ



ความสัมพันธของสมาชิกสังคม ผานการใชเทคนิคและเทคโนโลยีใหมๆ ในการนําเสนอผลงาน และผลงานนั้นเปน
เครื่องมือท่ีศิลปนใชในการสื่อสาร ตีแผความคิดเกี่ยวกับสภาพแหงปจจุบันสมัยใหสังคมรับรู”1

10. ขอบขายของงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ขอบขายศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ๙ สาขา
เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๕ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเริ่มกอตั้งเปนครั้งแรกเปนกรมหนึ่งในสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุน และเผยแพรกิจกรรมการสรางสรรคงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนภูมิปญญาและประยุกตใชในสังคม นั้น ไดมีการกําหนดขอบขายศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยออกเปน ๙ สาขา2 ไดแก

๑. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมท่ีมองเห็นไดดวยตาท้ังศิลปะสองมิติและสามมิติ ท่ีเปน
วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป ลักษณะของทัศนศิลป คือ ภาพและรูป ไดแก จิตรกรรม (ภาพเขียนสีและภาพลายเสน)
ประติมากรรม (งานปนและแกะสลัก) ภาพพิมพ (ศิลปะการพิมพดวยกรรมวิธีตางๆ เชน การพิมพดวยแมพิมพไมหรือ
โลหะเปนตน) ภาพถาย (ผลงานศิลปวัฒนธรรมภาพถายท่ีเสนอดวยสื่อและกรรมวิธีตางๆ) สื่อประสม (ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสรางสรรคข้ึนดวยกรรมวิธีและเทคนิคตางๆ อยางอิสระ) เปนตน

๒. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะการแสดง การละเลน การแสดงพ้ืนบานประยุกต ฯลฯ
๓. สาขาดนตรี หมายถึง การเลนดนตรีสากล และดนตรีไทยประยุกต ท่ีมีท้ังประเภทดีด สี ตี เปา

รวมถึงการขับรอง หมายถึงการใชเสียงท่ีเปลงออกมาจากลําคออยางมีศิลปะ ดวยการตบแตงเสียงทํานองเพลงใหเกิด
ความไพเราะ เชน  การรองอิสระ รองประกอบดนตรี รองประกอบการฟอนรํา ฯลฯ

๔. สาขาวรรณศิลป หมายถึง ศิลปะในการแตงหนังสือหรือศิลปวัฒนธรรมทางวรรณกรรมท่ีมี
องคประกอบท่ีสําคัญในการแสดงความรูสึกสะเทือนใจ จินตนาการและการแสดงออกทวงทีเฉพาะตัว มีวิธีการเสนอ
เรื่องราวท่ีนาสนใจ ท้ังกวีนิพนธ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร ฯลฯ เปนตน

๕. สาขาสถาปตยกรรม หมายถึง งานออกแบบหรือศิลปะท่ีเก่ียวกับสิ่งกอสราง ซึ่งสรางข้ึนใหมอยาง
เปนศิลปะ สวยงามเปนสงา และถูกตองตามหลักวิชาการเหมาะสมกับประโยชนใชสอย มีคุณคาทางศิลปะและม่ันคง
แข็งแรง ไดแก วัดวาอาราม สถูปเจดีย ปราสาทราชวัง บานเรือน เปนตน

๖. สาขามัณฑนศิลป หมายถึง ศิลปะการออกแบบ การประดับและตกแตงสภาพแวดลอมภายนอก
และภายในอาคาร บานเรือน สถานท่ี ท้ังในลักษณะท่ีสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนสากลและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ฯลฯ

๗. สาขาเรขศิลป หมายถึง การออกแบบศิลปะในการสื่อสารกับกลุมชนดวยภาษาท่ีตีความได โดยการ
ดูดวยตาท้ังท่ีเปน “ภาษาอักษร”(เขียนดวยตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ) และ “ภาษาภาพ” (ภาพถาย
ภาพวาด ลายเสนสีสัน และอ่ืนๆ) โดยตอบสนองการสื่อสารเปนสําคัญงานเรขศิลปมีรูปท้ังแบบงาน ๒ มิติ เชน งาน
สิ่งพิมพ งานออกแบบตราสินคา งานออกแบบบรรจุภัณฑ งานโฆษณารณรงค งานออกแบบเว็บไซต เปนตน และรูปแบบ
งาน ๓ มิติ เชน สื่อผสมโครงสรางเพ่ือจัดแสดงในงานตางๆ ตราสัญลักษณขององคกรรูปประติมากรรมลอยตัว เปนตน

๘. สาขาภาพยนตร หมายถึง งานศิลปะดานสื่อภาพเคลื่อนไหว ( Moving Images) หรือ โสตทัศน
(Audio visual) ท้ังท่ีผลิตดวยฟลมภาพยนตร เทปวีดิทัศน และสื่อผสม มีขอบเขตกวางขวาง ตั้งแตภาพยนตรสมัครเลน
ภาพยนตรครอบครัว ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรทดลอง ภาพยนตรสารคดี ไปจนถึงภาพยนตร ในอุตสาหกรรมบันเทิงฯลฯ

1 ดร.จันทิมา เขียวแกว และ ดร.ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ. การศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐), ๒๕๕๕.
2 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ, ๒๕๔๗.



๙. สาขาออกแบบเครื่องแตงกาย หมายถึง การออกแบบเสื้อผาอาภรณ เครื่องประดับรางกายและ
การแสดงแบบการนุงหมแบบตางๆ ท่ีมีรูปแบบและสีสันตามสมัยนิยม ตามแบบหรือวิธีการท่ีนิยมกันท่ัวไปในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง

ขอบขายของศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมไดจําแนกงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ๙ สาขา

ออกเปน ๒ ประเภท3 คือ
๑. วิจิตรศิลป (Fine Art) คือ ศิลปวัฒนธรรมท่ีอํานวยประโยชนทางใจท่ีมุงเนนความงดงามและความ

พึงพอใจ มากกวาประโยชนใชสอย หรือสิ่งท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ และอารมณ
เปนสําคัญ เชน ทัศนศิลป ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ดนตรี วรรณศิลป เปนตน

๒. ประยุกตศิลป (Applied Art) คือ ศิลปวัฒนธรรมท่ีอํานวยประโยชนทางกาย มุงเนนประโยชน
ทางการใชสอยมากกวาความงาม หรือสิ่งท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการทางรางกาย ซึ่งงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ในแตละประเภทนั้นลวนเกิดจากจินตนาการ การตอยอดภูมิปญญาผนวกดวยความคิด
สรางสรรค หลอมรวมใหเกิดเปนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยอันทรงคุณคาในรูปแบบตางๆ เปนประโยชนท้ังในสวนท่ี
เก่ียวของกับคุณคาทางจิตใจ อันไดแก สุนทรียะและประโยชนเพ่ือการดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของ
ผลงานศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ เชน สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป เรขศิลป ภาพยนตร และการออกแบบเครื่องแตงกาย
เปนตน

3 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั. รายงานประจําป ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.



บทที่ 2

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค  และเปาหมายศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
วิสัยทัศน

สรางคุณคาและมูลคางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูสากลภายใน 5 ป

พันธกิจ
๑. เผยแพรและพัฒนาองคความรูในการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สาขาวิจิตร

ศิลปและประยุกตศิลป
๒. นํางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยมาเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ

กลยุทธหลัก
๑. สงเสริม  สนับสนุน  เผยแพร  การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๒. เสริมสราง  พัฒนา  และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ผลผลิต
๑. โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตสันติสุข
๒. โครงการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัลดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. โครงการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
6. โครงการเสริมสรางอัตลักษณไทยและความเปนไทย
7. โครงการสงเสริมภาพลักษณทางวัฒนธรรมและนําความเปนไทยสูสากล
8. โครงการสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพ่ือการทองเท่ียว
9. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับการถายทอดและพัฒนา
10. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับการเพ่ิมคุณคาและมูลคา

เปาหมายการใหบริการ
๑. ประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการอยูรวมกัน

อยางสันติสุข
๒. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ดาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
3. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยไปใชประโยชน
4. ประชาชนกลุมเปาหมายเห็นคุณคา และมีสวนรวมในกิจกรรมการสรางสรรค

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพ่ือตอยอดทุนทางวัฒนธรรม
5. ประชาชนกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผานกิจกรรม

ศิลปะรวมสมัย
6. ประชาชนกลุมเปาหมายเห็นคุณคาและมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณไทยและ

ความเปนไทย ในมิติงานศิลปะรวมสมัย



7. ประชาชนกลุมเปาหมายเห็นคุณคาและมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณทาง
วัฒนธรรมและนําความเปนไทยสูสากลในมิติงานศิลปะรวมสมัย

8. ประชาชนกลุมเปาหมายเห็นคุณคา และมีสวนรวมในกิจกรรมการสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพ่ือการทองเท่ียว

9. ประชาชนสามารถเขาถึงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
10. ภาคีเครือขายศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจและไดรับโอกาส

ในการเผยแพรแลกเปลี่ยนผลงานท่ีมีคุณคาและมูลคามากข้ึน

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน  และเผยแพรกิจกรรมสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๒. เพ่ือเพ่ิมพูนปญญาและศักยภาพในการสรางสรรคงานเพ่ือประยุกตใชในสังคม
๓. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๔. เพ่ือเปดพ้ืนท่ี ใหกับศิลปนรวมสมัยไดแสดงและจําหนายผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมหลัก
๑. สานใจรักษงานศิลป ถ่ินแดนใต
2.  การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการและสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
4. การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพ่ือตอยอดทุนทางวัฒนธรรม
5. การสงเสริมศิลปะรวมสมัยเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
6. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพ่ือสงเสริมอัตลักษณความเปนไทย
7. การเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยสูสากล
8. การสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพ่ือการทองเท่ียว
9. การเผยแพรองคความรู และพัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
10. สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายในการพัฒนา และสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย

คานิยม
ริเริ่มสรางสรรค  มุงม่ันบริการ  ทํางานเปนทีม  มีมนุษยสัมพันธ

วัฒนธรรมองคกร
ตั้งใจทํางาน  บริการมุงม่ัน  รเิริ่มสรางสรรค วัฒนธรรมอันดีงาม



บทที่ 3

ยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําข้ึนเพ่ือขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติ ในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนแผนฯดังกลาว ประกอบดวยยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ศึกษา วิจัย และสงเสริมการเผยแพรองคความรูศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดานงานสรางสรรค

วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เปาหมาย

ประชาชนมีความรูความเขาใจงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สามารถตอยอดพัฒนา
ภูมิปญญา และนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิต
ตัวช้ีวัด

๑. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูใหมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
2. จํานวนองคความรูใหมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีนําไปประยุกตใช
๓. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๔. จํานวนขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีเผยแพรผานระบบดิจิทัล
๕. จํานวนเครือขายท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูลดิจิทัล
๖. จํานวนผูใชบริการสืบคนระบบฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย



กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูท่ีขาดแคลนดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหไดองคความรูศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีขาดแคลน
๒. เพ่ือสงเสริมใหมีการนําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไปประยุกตใชในการเพ่ิมขีดความสามารถการสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

1.1 จํานวน
ผลงานวิจัยและ
องคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

4 เรื่อง 3,882,000 4 เรื่อง ๔,๙๓๙,๙๐๐ 5 เรื่อง ๕,000,000 6 เรื่อง 6,๐00,000 7 เรื่อง 7,000,000 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย



กลยุทธท่ี ๒ สรางและเผยแพรองคความรูศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูระบบดิจิทัล
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลดิจิทัลในการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
2. เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลดิจิทัลกับเครือขายท่ีเก่ียวของ
๓. เพ่ือใหผูท่ีสนใจในงานศิลปวัฒนธรรม และประชาชนท่ัวไปไดใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั
เพ่ือเผยแพรผานระบบ
ดิจิทัล

๑.๑ จํานวน
ฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
๑.๒ จํานวน
ฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยท่ี
เผยแพรผาน
ระบบดิจิทัล
1.3 จํานวน
ผูใช บริการ
สืบคนระบบ
ฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

1
ฐานขอมูล

๑,๑๐๐,๐๐๐ 2
ฐานขอมูล

1
ฐานขอมูล

1,000
คน

๓,๐00,000 3
ฐานขอมูล

2
ฐานขอมูล

1,500
คน

๕,000,000 4
ฐานขอมูล

3
ฐานขอมูล

2,000
คน

๗,๐00,000 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย



ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมใหมี และพัฒนาพื้นท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรู

เปาหมาย
๑. มีพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตางๆ ใหเปนสถานท่ี

แลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูและผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๒. พัฒนาพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรู ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือ

เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของชุมชนโดยอาศัยการมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ี
๓. บุคลากรมีความรู.ความเขาใจ.มีทักษะ.ประสบการณในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรู
๔. ประชาชนสนใจงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยมากข้ึนผานการสื่อสารและประชาสัมพันธ

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีเปนแหลงเรียนรูตนแบบ
2. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีไดเขามาศึกษาเรียนรูในแหลงเรียนรู

ตนแบบ
3. จํานวนแหลงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูใน

ระดับประเทศและ/หรือในระดับนานาชาติ
4. จํานวนกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีจัดข้ึนในแหลงเรียนรู
5. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณใน

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
7. รอยละของผูใชบริการท่ีมีความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการ

จัดการพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
8. จํานวนผูสนใจในงานศิลปวัฒนธรรม และเขาถึงพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและ

แหลงเรียนรู
9. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ ท่ีใช ในการประชาสัมพันธ กิจกรรมของพ้ืนท่ีการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรู



กลยุทธท่ี ๑ จัดสรรและพัฒนาพื้นท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีเปนแหลงเรียนรูตนแบบ
๒. เพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยอ่ืนๆ

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการพัฒนา
หอศิลปรวมสมยัสูภูมิภาค

๑.๑ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรม
การพัฒนา
หอศิลป
รวมสมัยสู
ภูมิภาค

๘00
คน

3,200,000 ๑,๐๐๐
คน

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐
คน

๕,๕00,000 ๑,๕๐๐
คน

๖,500,000 - ศูนยหอศิลป

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสูการเปน
เมืองแหงศิลปะ

2.1 จํานวน
ชุมชนท่ีไดรับการ
ประกาศใหเปน
เมืองศิลปะ

3
ชุมชน

3,215,100 3
ชุมชน

9,972,600 3
ชุมชน

12,000,000 3
ชุมชน

14 ,000,000 6
ชุมชน

๓๐,000,000 - ศูนยหอศิลป



กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมแหลงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรู

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือพัฒนาแหลงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหมีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรูในระดับประเทศและ/หรือในระดับนานาชาติ
๒. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการบริหารจัดการ
กิจกรรมศูนยหอศิลป
รวมสมัย

1.๑ จํานวน
กิจกรรมการ
เรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
1.2 จํานวน
ผูใชบริการ
หอศิลป
รวมสมัย

10 ครั้ง

200,000
คน

23,100,000 12 ครั้ง

150,000
คน

16,000,000 14 ครั้ง

150,500
คน

20,000,000 16 ครั้ง

151,000
คน

25,000,000 18 ครั้ง

151,500
คน

30,000,000 - ศูนยหอศิลป

2. โครงการศูนยเรียนรู
และพัฒนาหนังสือไทย

2.1 จํานวนคน
ท่ีเขารวม
กิจกรรม

300
คน

3,000,00 200 คน 1,700,000 300
คน

3,000,00 400
คน

4,000,00 500
คน

5,000,00 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย



กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจดัการพื้นท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
และแหลงเรียนรู

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
2. เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สามารถใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาบุคลากรดานการ
บริหารจดัการหอศิลป
รวมสมัย

1.1 จํานวน
บุคลากรท่ีไดรบั
การพัฒนาใหมี
ความรู ความ
เขาใจ มีทักษะ
ประสบการณใน
การบริหาร
จัดการหอศลิป
รวมสมัย
1.2 รอยละของ
ผูใชบริการท่ีมี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการ
ของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติ
งานดานการ
จัดการหอศลิป
รวมสมัย

4 คน

รอยละ
80

38,000 5 คน

รอยละ
80

40,000 10 คน

รอยละ
80

100,000 20 คน

รอยละ
80

200,000 30 คน

รอยละ
80

300,000 - ศูนยหอศิลป



กลยุทธท่ี 4 สื่อสารและประชาสัมพันธการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเชิงรุก เพื่อเพิ่มจํานวนผูสนใจในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
วัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาผูเสพศิลปะและเพ่ิมจํานวนผูสนใจในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และเขาถึงพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมสมัยและแหลงเรียนรูและนําไปสูการ
พัฒนา

2. เพ่ือใหมีสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบในการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของพ้ืนท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
อ่ืนๆ

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. การจดัทําปฏิทิน
กิจกรรมรายป (year
plan) ของหอศิลป
รวมสมัย

1.1 ปฏิทิน
กิจกรรมรายป
ของหอศิลป
รวมสมัยท่ีมีความ
ครบถวน ถูกตอง
ทันตอการใชงาน

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - ศูนยหอศิลป

2. โครงการพัฒนาระบบ
ดิจิทัล เพ่ือการบริหาร
จัดการงานศลิปวัฒนธรรม
รวมสมัย

2.1 จํานวน
ผูใชบริการระบบ
ดิจิทัล เพ่ือการ
บริหารจดัการงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

๘๐๐
คน

8,860,000 ๘๕๐
คน

10,000,000 ๙๐๐
คน

11,000,000 1,๐00
คน

12,000,000 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

3. โครงการผลิตสื่อสังคม
ออนไลนเพ่ือสงเสรมิ
อัตลักษณไทยและความ
เปนไทย

3.1 จํานวน
ผูใชงานระบบ

2,000,000
คน

11,000,000 2,000,000
คน

5,000,000 3,000,000
คน

15,000,000 3,000,000
คน

10,000,000 4,000,000
คน

20,000,000 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย



โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
4. การผลติสื่อ
ประชาสมัพันธหอศิลป
รวมสมัยในทุกรูปแบบ

4.1 จํานวนสื่อ
ประชาสมัพันธท่ี
ใชในการ
ประชาสมัพันธ
กิจกรรมของ
หอศิลปรวมสมยั

๒ สื่อ 300,000 2 สื่อ 300,000 3 สื่อ 450,000 4 สื่อ 600,000 5 สื่อ 750,000 - กลุม
ประชาสมัพันธ



ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ท่ีสรางคุณคาทางจิตใจ สังคม และมูลคา
ทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย
1. มีงานศิลปะรวมสมัยท่ีสรางคุณคาทางจิตใจและสังคม
2. มีงานศิลปะรวมสมัยท่ีสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหแกประเทศไทย
3. ศิลปนรวมสมัยมีแรงจูงใจในการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีเขารวมแสดงงาน
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีเขารวมงาน
๓. จํานวนสินคาและบริการท่ีไดรับการตอยอดจากทุนทางวัฒนธรรม
๔. จํานวนพ้ืนท่ี/ชองทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๕. จํานวนแหลงเงินทุนท่ีสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๖. จํานวนมาตรการหรือกลไกจูงใจในการสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัยท่ีเกิดข้ึน
๗. จํานวนผูไดรับประโยชนจากมาตรการภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนการ

สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย



กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการสรางสรรค และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อสรางคุณคาทางจิตใจและสังคม
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหศิลปนรวมสมัยสามารถสรางสรรคและพัฒนาผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีมีคุณคาทางจิตใจและสังคม
2. เพ่ือสรางสังคมแหงความสุข โดยมีงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเปนสื่อกลางในการดํารงชีวิต

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการสงเสรมิศิลปะ
รวมสมัยเพ่ือเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย

1.1 จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรม
ศิลปะรวมสมัย
เพ่ือเทิดทูน
สถาบนั
พระมหากษัตริย

55,000
คน

8,000,000 55,๐00
คน

8,000,000 ๕๕,๕๐๐
คน

8,500,000 56,๐00
คน

9,000,000 ๕๖,๕๐๐
คน

9,500,000 - ศูนยเครือขาย
สัมพันธและ
แหลงทุน

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศิลปนรุนใหม

2.1 จํานวน
ผลงานศลิปะ
รวมสมัย

60
ผลงาน

7,000,000 60
ผลงาน

7,000,000 65
ผลงาน

7,500,000 70
ผลงาน

8,000,000 75
ผลงาน

8,500,000 - ศูนยหอศิลป

3. โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิลปนรวมสมยัดีเดน
“ศิลปาธร”

3.1 จํานวน
ศิลปนท่ีเขารวม

7
คน

868,000 7
คน

3,000,000 7
คน

3,500,000 7
คน

4,000,000 7
คน

4,500,000 - ศูนยหอศิลป

4. จัดหาผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั
สําหรับจัดแสดงท่ีหอศิลป
รวมสมัย

4.1 จํานวน
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

9
ช้ินงาน

15,000,000 9
ช้ินงาน

13,000,000 10
ช้ินงาน

16,000,000 11
ช้ินงาน

17,000,000 12
ช้ินงาน

18,000,000 - ศูนยหอศิลป



กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูเศรษฐกจิสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใชศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยมาพัฒนาและตอยอดในการผลิตสินคาและบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
2. เพ่ือสงเสริมการตลาดงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสูผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการสรางสรรค
ศิลปะรวมสมัยเพ่ือตอยอด
ทุนทางวัฒนธรรม

1.1 จํานวน
ชุมชนท่ีไดรับการ
พัฒนาสินคาและ
บริการ
1.2 จํานวน
สินคาและบริการ
ท่ีไดรับการ
ตอยอดจากทุน
ทางวัฒนธรรม

10
ชุมชน

5,000,000

100
ผลงาน

4,450,000 110
ผลงาน

5,500,000 120
ผลงาน

6,000,000 130
ผลงาน

6,500,000

- สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

2. โครงการจัดการแขงขัน
ประกวดศลิปะนานาชาติ

2.1 จํานวน
ศิลปนท่ีเขารวม
แสดงงาน
2.2 จํานวน
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยท่ีเขา
รวมแสดงงาน

10,000,000 17,925,000 100 คน

100
ผลงาน

35,000,000 20,000,000 40,000,000 - ศูนยหอศิลป

3. โครงการเทศกาลศิลปะ
กรุงเทพฯ

3.1 จํานวน
ศิลปนท่ีเขารวม

100
เครือขาย

15,000,000 50
เครือขาย

10,000,000 55
เครือขาย

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 60
เครือขาย

1๒,000,000 65
เครือขาย

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ - ศูนยหอศิลป



โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
4. โครงการสงเสรมิและ
พัฒนางานเรขศิลป

4.1 จํานวน
ชุมชนท่ีไดรับการ
พัฒนาสินคาและ
บริการ

10
ชุมชน

10,000,000 3
ชุมชน

5,300,000 4
ชุมชน

6,000,000 5
ชุมชน

7,000,000 6
ชุมชน

8,000,000 - กลุม
ประชาสมัพันธ

5. โครงการออกแบบ
เครื่องแตงกาย

5.1 จํานวน
ผลงานศลิปะ
รวมสมัย

100
ผลงาน

4,000,000 ๗๕
ผลงาน

3,000,000 100
ผลงาน

4,000,000 110
ผลงาน

5,000,000 120
ผลงาน

6,000,000 - สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

6. โครงการเทศกาล
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั
สานสมัพันธระหวาง
ประเทศ

6.1 จํานวน
พ้ืนท่ี/ชองทางใน
การซื้อขาย
แลกเปลีย่น
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

2
พ้ืนท่ี

5,000,000 4
พ้ืนท่ี

10,000,000 6
พ้ืนท่ี

15,000,000 8
พ้ืนท่ี

20,000,000 - ศูนยเครือขาย
สัมพันธและ
แหลงทุน



กลยุทธท่ี ๓ สรางและพัฒนากลไกจูงใจในการสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหมีการระดมทุนในการสงเสริมการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยอยางเหมาะสม
2. เพ่ือใหมีกลไกจูงใจในการสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. เงินอุดหนุนการพัฒนา
และสงเสรมิศิลปะ
รวมสมัย

1.1 จํานวนภาคี
เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยท่ี
ไดรับการสงเสรมิ
สนับสนุนการ
สรางสรรค

150
เครือขาย

9,000,000 1๕0
เครือขาย

9,000,000 1๖0
เครือขาย

10,000,000 1๗0
เครือขาย

11,000,000 1๘0
เครือขาย

12,000,000 - ศูนยเครือขาย
สัมพันธและ
แหลงทุน



ยุทธศาสตรท่ี ๔ บูรณาการความรวมมือเชิงรุกเพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของทุกภาคสวนท้ังใน
และตางประเทศ

เปาหมาย
ทุกภาคสวนผสานพลังในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท้ังในและตางประเทศ

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนภาคสวนท่ีรวมขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท้ังในและตางประเทศ
2. จํานวนประเทศท่ีมีขอตกลงรวมกันในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๓. จํานวนศิลปนไทยท่ีไดเขารวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ
๔. จํานวนผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยท่ีนําไปจัดแสดงในระดับนานาชาติ
๕. จํานวนประเทศท่ีศิลปนรวมสมัยไทยไดเขารวมแสดงงาน



กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุน ทุกภาคสวนใหเกิดความรวมมือ ในการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยท้ังในและตางประเทศ

วัตถุประสงค
1. เพ่ือบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
๒. เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท้ังในและตางประเทศ

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการพัฒนาความ
รวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั
และนําความเปนไทยสู
สากล

1.1 จํานวน
ประเทศท่ีศลิปน
รวมสมัยไทยได
เขารวมแสดงงาน

2
ประเทศ

8,000,000 4
ประเทศ

16,000,000 6
ประเทศ

24,000,000 8
ประเทศ

32,000,000 - ศูนยเครือขาย
สัมพันธและ
แหลงทุน



กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมใหผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยกาวสูพื้นท่ีในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหศิลปนรวมสมัยไทยไดมีโอกาสเขารวมแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในระดับนานาชาติ
2. เพ่ือเผยแพรผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการ/กจิกรรม ตัวชีวั้ด ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. โครงการเผยแพร
แลกเปลีย่นศิลปะรวมสมยั

1.1 จํานวน
ผูเขาชมผลงาน
ศิลปะรวมสมัย
ไทยใน
ตางประเทศ

55,000
คน

21,500,000 37,000
คน

17,000,000 60,000
คน

25,000,000 65,000
คน

30,000,000 70,000
คน

35,000,000 - ศูนยหอศิลป



บทที่ 4

การติดตามประเมินผล
แนวทางการติดตามประเมินผล

เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 บรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค จึงไดกําหนดแนวทางในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน รวมท้ังประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทุกระยะ ประกอบดวย

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการประเมินตัวชี้วัดในทุกไตรมาส
ของแตละปงบประมาณ

2. การรวบรวมขอมูลเ พ่ือจัดทํารายงานประจํ าปตามยุทธศาสตรของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

3. จัดกระบวนการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวมจากผูปฏิบัติงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาคประชาชน และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยวางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา ไดแก

3.1 การประเมินผลกอนการปฏิบัติการหรือกอนเริ่มโครงการ เปนการประเมิน
สถานการณและสํารวจขอเท็จจริง สมมติฐาน ความเปนไปไดเพ่ือกลั่นกรองโครงการ

3.2 การประเมินผลระหวางการดําเนินการ เปนการติดตามประเมินผล
ความกาวหนาในระยะท่ีกําลังดําเนินงานเพ่ือศึกษาวามีปญหาอุปสรรคใดบางในการดําเนินงานท้ังจากปจจัย
ภายในและภายนอกท่ีกระทบตอการดําเนินงาน

3.3 การประเมินผลหลังการดําเนินงาน เปนการประเมินผลเพ่ือสรุปจนสิ้นสุดแผน
แลวไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด มีผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังจากสิ้นสุดแผน เปนการวิเคราะหประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน

--------------------------------------------------



บรรณา นุกรม

รองศาสตราจารย ดร.จันทิมา เขียวแกว และ ดร.ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ. การศึกษาการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐), ๒๕๕๕.

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. รายงานประจําป ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา

และพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗.
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