สัญลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นรูปพระพิฆเณศวร์ประทับนัง่ ในลักษณะเฉียงเล็กน้อย
ในกรอบวงกลม ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบเป็นแถบริบบิ้น ภายในมีชื่อ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พระพิฆเณศวร์ มีรปู กายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว มีสก่ี ร ถืองาช้าง ตรีศลู บ่วงบาศก์
และหม้อใส่ขนมโมทกะ
ความหมาย พระพิฆเณศวร์ถือเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ เทพเจ้าแห่งความสำ�เร็จและ
ขจัดความขัดข้องทั้งปวง
สีประจำ�หน่วยงาน
สี ประจำ�สถาบัน สีเขียว
สี ประจำ�คณะศิลปวิจิตร สีชมพู
สี ประจำ�คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สีแสด
สี ประจำ�คณะศิลปศึกษา สีฟ้า
สี ประจำ�วิทยาลัยนาฏศิลป์ สีเขียว สีขาว
สี ประจำ�วิทยาลัยช่างศิลป์ สีฟา้ สีเหลือง

สารจากนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าทีว่ างนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกีย่ วกับการศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจการของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิน่ เกีย่ วกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการวางระเบียบ ออกข้อบังคับ
และประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติให้ปริญญา อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ฯลฯ ตามที่
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 กำ�หนด เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและ
พันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งมีการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงานของผู้บริหารสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในนามสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนสำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินงานและการพัฒนาภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำ�หนดและพร้อมที่จะ
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำ�พาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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รายงานประจำ�ปี 2563 ก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด�ำ เนินการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์
ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา บ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็น
มืออาชีพและเป็นผู้นำ�ด้านงานศิลป์ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมองค์ความรู้ การบริการวิชาการ และการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและ
เผยแพร่ ศ ิ ล ปวั ฒ นธรรมทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื ่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวิ ส ั ย ทั ศ น์ ท ี ่ ต ั ้ ง ไว้ ค ื อ
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำ�สถาบันสู่นานาชาติ”
รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ดำ�เนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในรอบปี เพือ่ เป็นแนวทางการกำ�หนดนโยบายและการปฏิบตั งิ าน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีถัดไป ให้บรรลุเป้าหมายตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำ�หนดไว้
ในนามคณะผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณ คณาจารย์ ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการพัฒนาและสนับสนุนการดำ�เนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาโดยตลอด คณะผู้บริหารและ
บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ดำ�รงไว้ซึ่ง
ปณิธาน “มุ่งมั่นศึกษา ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม”
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กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
นายกสภาสถาบัน
(16 ธ.ค. 62 - 5 ก.ย. 63)

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต
อุปนายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันโดยตำ�แหน่ง

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นายประทีป เพ็งตะโก
อธิบดีกรมศิลปากร

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นางธัญญาลักษณ์ อุบลเลิศ
ประธานสภาคณาจารย์
และบุคลากรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กำ�พล วันทา

ดร.จักรพรรดิ วะทา

นางประพิน อันวาเบค

นายสด แดงเอียด

นายสมบัติ แก้วสุจริต

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล

พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์

นายโอภาส เขียววิชัย

รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

ศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด กิจขันธ์

นางประกอบ ลาภเกษร

ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ผู้แทนผู้บริหาร

นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
กรรมการสภาสถาบัน
จากรองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ�
กรรมการสภาสถาบัน
จากคณบดี

นายจรัญ หนองบัว
กรรมการสภาสถาบัน
จากผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
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นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
กรรมการสภาสถาบัน
จากผู้อำ�นวยการวิทยาลัย

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
กรรมการสภาสถาบัน
จากคณาจารย์ประจำ�

นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย
กรรมการสภาสถาบัน
จากข้าราชการครู

เลขานุการ

นายอำ�นวย นวลอนงค์
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นายวิชิต เพ็ชรดี
กรรมการสภาสถาบัน
จากบุคลากรทางการศึกษา

กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์
ดร.สุนทร บุญญาธิการ

ศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด กิจขันธ์

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข

รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำ�เจริญ

รองศาสตราจารย์
ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์
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รองศาสตราจารย์
ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร

นายชวลิต สุนทรานนท์

ผู้แทนจากคณบดี

รองศาสตราจารย์
ดร.จินตนา สายทองคำ�
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษา
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชยากร เรืองจำ�รูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(31 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
(28 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้แทนจากผู้อ�ำ นวยการ

ดร.กัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี
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ดร.กษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่

นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

ดร.จำ�เริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ� ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน

นายกิตติชัย รัตน์พันธ์

นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา

นายธีรพงษ์ ฉลาด

นายแผน เอกจิตร

เลขานุการ

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
(1 ต.ค. 62 - 27 ก.พ. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร
(4 มิ.ย. 63 - ปัจจุบัน)
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กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชุดที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ประธานสภาคณาจารย์
และบุคลากร

นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์
รองประธานกรรมการ
สภาคณาจารย์และบุคลากร
คนที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
รองประธานกรรมการ
สภาคณาจารย์และบุคลากร
คนที่ 2

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ�

นายภัทรพร เลี่ยนพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มินทร์ลดา จักรชัยอนันท์

ผู้แทนจากข้าราชการครู

ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์

นายชยพล เพียรชนะ

นายธานินทร์ โสภิกุล

ดร.ภูษิต รุ่งแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรศิริ ถนอมกุล

ผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษา

นางสุนิสา เกตุทอง

นางสาวกมลนัทธ์ พรหมรอด

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ

นางพิกุล อนันตนานนท์

ดร.อิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ

นางสาวเอมอร เห็นวัฒนะ

เลขานุการ

นายศรายุทธ หอมเย็น
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กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชุดที่ 2 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63)

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ประธานสภาคณาจารย์
และบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
รองประธานกรรมการ
สภาคณาจารย์และบุคลากร
คนที่ 1

นายไชยอนันต์ สันติพงษ์
รองประธานกรรมการ
สภาคณาจารย์และบุคลากร
คนที่ 2

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ�

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมศ คันธิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดีชนก คชเสนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกษร เอมโอด
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู

ผู้แทนจากข้าราชการครู

นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์

นายรังสรรค์ ไวยพันธ์

ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์

นางอิสรีย์ ฉายแผ้ว

ดร.ชนะชัย กอผจญ

ผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษา

นายภัทรชัย พ่วงแผน

นางสาวกมลนัทธ์ พรหมรอด

นางละออ แก้วสุวรรณ

นายปิยะพงษ์ กรเกษม

นางสาวสุพจี สุภาพ

เลขานุการ

นายศรายุทธ หอมเย็น
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ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดี

นายอำ�นวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี

นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
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ดร.สุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายสมภพ เขียวมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
(1 ต.ค. 62 - 29 พ.ค. 63)

รองศาสตราจารย์
ดร.จินตนา สายทองคำ�
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

ดร.สาริศา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาภรณ์ บุญเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี
(1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร เรืองจำ�รูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(31 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษา
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
(28 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน)

นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่

นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง
(30 พ.ค. 59 - 29 พค 63)

นายสมภพ เขียวมณี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง
(30 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

นายศุภรากร พานิชกิจ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด

ดร.จำ�เริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์

นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย
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นายเชาวนาท เพ็งสุข
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี
(30 พ.ค. 59 - 29 พ.ค. 63)

นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี
(30 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
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1.1ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังดำ�รงพระยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึง่ หมายถึงสถาบันผลิตบันฑิตทางศิลปะ
แห่งความเจริญ เป็นการยกระดับการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพือ่ นำ�ศิลปะมาพัฒนาตนเอง
สังคมและประเทศชาติ
เมื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 32 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล
แยกออกจากกรมศิลปากร ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 59 ให้โอนบรรดากิจการ อำ�นาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ
หนี้ สิทธิ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำ�ลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ทั้ง 15 วิทยาลัย สังกัดกรมศิลปากร มาเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามพระราชบัญญัตินี้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ทีว่ า่ “ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูง
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ทำ�การสอน ทำ�การแสดง ทำ�การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำ�รุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น” โดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ ถึงระดับอุดมศึกษา
มีหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาในสังกัดจำ�นวน 18 แห่ง และสำ�นักงานอธิการบดี 1 แห่ง ตามกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการ
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551
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หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี 19 หน่วยงาน ดังนี้
		
1. สำ�นักงานอธิการบดี
		
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
		
3. คณะศิลปวิจิตร
		
4. คณะศิลปศึกษา
		
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
		
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
		
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
		
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
		
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
		
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
		
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
		
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
		
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
		
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
		
15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
		
16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
		
17. วิทยาลัยช่างศิลป
		
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
		
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
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1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน

		
1.2.1 สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 119/19
หมูท่ ่ี 3 ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2482-2176-78 www.bpi.ac.th
		
โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตัง้ อยู่ เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.0-2224-4704 ต่อ 420,421 http://graduate.bpi.ac.th/
		
1.2.2 คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 2 ถนนราชินี
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.0-2224-4704 ต่อ 606 http://fda.bpi.ac.th
		
1.2.3. คณะศิลปวิจติ ร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 119/10 หมูท่ ่ี 3
ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2482-2188 http://ffa.bpi.ac.th
		
1.2.4. คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนราชินี
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.0-2224-4704 ต่อ 216 http://fed.bpi.ac.th
		
1.2.5. วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 119 หมูท่ ่ี 3
ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2482-2181-85 http://cda.bpi.ac.th
		
1.2.6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 1
ถนนสุริยวงศ์ ซอย 5 ตำ�บลหายยา อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5327-1596, 0-5328-3561-2
http://cdacm.bpi.ac.th
		
1.2.7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ตัง้ อยู่ เลขที่ 130 หมูท่ ่ี 11 ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7544-6156
http://cdans.bpi.ac.th
		
1.2.8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 28
ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร.0-3561-1048 http://cdaat.bpi.ac.th
		
1.2.9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 25
ถนนมีโชคชัย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-4351-1244 http://cdare.bpi.ac.th
		
1.2.10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 4
หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร.0-5561-0190 http://cdask.bpi.ac.th
		
1.2.11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 11
ถนนสนามบิน ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-1317 http://cdaks.bpi.ac.th
		
1.2.12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 121/9
ถนนรามเดโช ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร.0-3641-2150 http://cdalb.bpi.ac.th
		
1.2.13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 62
ตำ�บลวัดใหม่ อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.0-3931-3214 http://cdacb.bpi.ac.th
		
1.2.14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 150
หมู่ที่ 1 ตำ�บลควนมะพร้าว อำ�เภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร.0-7484-0449 http://cdapt.bpi.ac.th
		
1.2.15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่
เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร.0-3553-5247 http://cdasp.bpi.ac.th
1.2.16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่
เลขที่ 444 หมูท่ ่ี 10 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลโคกกรวด อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร.0-4446-5152
ต่อ 103 http://cdanr.bpi.ac.th
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1.2.17. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 60
ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.0-2326-4002-4 http://cfa.bpi.ac.th
		
1.2.18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ เลขที่ 16
หมู่ที่ 4 ตำ�บลรั้วใหญ่ อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร.0-3555-5370 http://cfasp.bpi.ac.th
		
1.2.19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ตำ�บลทอนหงส์ อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 http://cfans.bpi.ac.th
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1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
		
1.3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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1.3.2 โครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิลป์ จัด การศึ กษาด้า นนาฏศิล ป์ ดุ ริย างคศิ ลป์ คีต ศิล ป์ ช่า งศิ ลป์ และทั ศนศิลป์
ระดั บ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ ถึ ง วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา จานวน 48 หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 หลักสูตร
1.4 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สูตลรป์/ จัสาขาวิ
สอน
สถาบัน บัณ ฑิชื่อตหลั
พัฒกนศิ
ด การศึชากษาด้า นนาฏศิล ป์ ดุ ริย างคศิ ลหน่
ป์ วคียงานที
ต ศิล ป์่เปิช่ดา งศิ
ลป์ และทั ศจานวน
นศิลป์
1.
หลั
ก
สู
ต
รนาฏดุ
ร
ย
ิ
างคศิ
ล
ป์
ระดั
บ
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาตอนต้
น
วิ
ท
ยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ป
12
แห่
ง
ระดั บ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ ถึ ง วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ การศึ 1ก ษา
บปรุงงระดั
พุทธศั
ขั้นพื(ปรั
้นฐานถึ
บอุกดราช
มศึก2562)
ษา จานวน 48 หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้
2. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553
วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง
1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัระดั
้นพื้นบฐาน
ธศัก้นราช
การศึพุกทษาขั
พื้น2551
ฐาน 4 หลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อหลัลป์กสูระดั
ตร บ/ ประกาศนี
สาขาวิชายบัตรวิชาชีพ
วยงานที
ปิดแห่
สอนง
จานวน
3. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิ
วิทยาลัหน่
ยนาฏศิ
ลป ่เ12
1
1. หลั
ก
สู
ต
รนาฏดุ
ร
ย
ิ
างคศิ
ล
ป์
ระดั
บ
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาตอนต้
น
วิ
ท
ยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ป
12
แห่
ง
1
พุทธศักราช 2562
(ปรักบสูปรุ
ทธศักราช 2562)
4. หลั
ตรศิง ลพุปกรรมระดั
บประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง
1
2. (ปรั
หลักบสูปรุตรพื
น
้
ฐานวิ
ช
าชี
พ
วิ
ท
ยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ป์
พ.ศ.2553
วิ
ท
ยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ป
12
แห่
ง
1
ง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับอุดมศึกษา 44 หลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อหลัลป์กสูระดั
ตร บ/ ประกาศนี
สาขาวิชายบัตรวิชาชีพ
วยงานที
ปิดแห่
สอนง
จานวน
3. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิ
วิทยาลัหน่
ยนาฏศิ
ลป ่เ12
1
1. หลั
ก
สู
ต
รศิ
ล
ปกรรมระดั
บ
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ
ชั
น
้
สู
ง
1
พุทธศักราช 2562
วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง
พุทกธศั
ราชลปกรรมระดั
2553 บประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. หลั
สูตกรศิ
วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง
1
2. (ปรั
หลักบสูปรุตรศึ
ก
ษาศาสตรบั
ณ
ฑิ
ต
สาขาวิ
ช
านาฏศิ
ล
ป์
ศ
ก
ึ
ษา
(4
ปี
)
คณะศิ
ล
ปศึ
ก
ษา
13
ง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ระดับอุดมศึกษา 44 หลักสูต-รวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
- คณะศิลปศึกษา
13
ชื
อ
่
หลั
ก
สู
ต
ร
/
สาขาวิ
ช
า
หน่
ว
ยงานที
เ
่
ปิ
ด
สอน
จ
านวน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง
1.
หลั
ก
สู
ต
รศิ
ล
ปกรรมระดั
บ
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ
ชั
น
้
สู
ง
11
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)
วิวิททยาลั
ย
ช่
า
งศิ
ล
ป
3
แห่
ง
ยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
พุ(หลั
ทธศั
กสูกตราช
รใหม่2553
พ.ศ. 2562)
2.
รศึกกษาศาสตรบั
ษาศาสตรบัณณฑิฑิตต สาขาวิ
สาขาวิชชานาฏศิ
านาฏศิลลป์ป์ไศทยศึ
ึกษากษา
(4 ปี(5) ปี) -- คณะศิ
คณะศิลลปศึ
ปศึกกษา
ษา
13
5. หลั
หลักกสูสูตตรศึ
1
(หลั
ก
สู
ต
รปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2562)
วิ
ท
ยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ป
12
แห่
ง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง
3.
หลั
ก
สู
ต
รศึ
ก
ษาศาสตรบั
ณ
ฑิ
ต
สาขาวิ
ช
าดนตรี
ศ
ึ
ก
ษา
(4
ปี
)
คณะศิลปศึ
ลปศึกษา
กษา
13
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) -คณะศิ
1
(หลั
ก
สู
ต
รปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2562)
วิ
ท
ยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ป
12
แห่
ง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)
1
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) - คณะศิลปศึกษา
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) คณะศิลปศึกษา
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
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ระดับอุดมศึกษา 44 หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา
หน่วยงานที่เปิดสอน
จานวน
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา - คณะศิลปศึกษา
1
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
- วิทยาลัยนาฏศิลป 11 แห่ง
(ยกเว้นวิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา - คณะศิลปศึกษา
1
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยช่างศิลป
1
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
10. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
11. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
12. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง
- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
1
พื้นบ้าน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
13. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปวิจิตร
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
14. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะศิลปวิจิตร
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
15. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
- คณะศิลปศึกษา
1
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
- โครงการบัณฑิตศึกษา
16. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- โครงการบัณฑิตศึกษา
17. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- โครงการบัณฑิตศึกษา
18. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
- คณะศิลปวิจิตร
1
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
- โครงการบัณฑิตศึกษา
19. หลักสูตรศิลปดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์
1
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
- โครงการบัณฑิตศึกษา
20. หลักสูตรศิลปดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์
1
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
- โครงการบัณฑิตศึกษา
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1.5 จานวนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.5.1 กรอบอัตรากาลัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานและแนว
ทางการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยมี บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จ านวน
3 ประเภท ดังนี้
1.5.1.1 ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบไปด้วย ตาแหน่งครู
ตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
จานวนข้าราชการ
ประเภทตาแหน่ง
ครู
อาจารย์
บุคลากร
รวม
กรอบอัตรากาลัง
747
237
127
1,111
ตาแหน่งที่มีคนครอง
737
222
113
1,072
ตาแหน่งว่างรอการสรรหา
10
15
14
39
1.5.1.2 ประเภทพนักงานราชการ ประกอบไปด้วย พนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะ พนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิค
จานวนพนักงานราชการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
รวม
ประเภทตาแหน่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารทั่วไป
เทคนิค
กรอบอัตรากาลัง
13
137
17
167
ตาแหน่งที่มีคนครอง
13
125
13
151
ตาแหน่งว่างรอการสรรหา
3
3
จานวนอัตราว่างที่ไม่มีเงิน
9
4
13
1.5.1.3 ประเภทลู กจ้า งประจา ประกอบไปด้ว ย ลูก จ้า งประจากลุ่ม งานบริก ารพื้น ฐาน
ลูกจ้างประจากลุ่มงานสนับสนุน ลูกจ้างประจากลุ่มงานช่าง
จานวนลูกจ้างประจา
ประเภทตาแหน่ง
กลุ่มงานบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานช่าง
รวม
พื้นฐาน
สนับสนุน
กรอบอัตรากาลัง
24
13
7
44
ตาแหน่งที่มีคนครอง
24
13
7
44
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1.5.2 ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
และตาแหน่งผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ตาแหน่งผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง
1.5.2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ จากบุคลากรสายการสอนในระดับอุดมศึกษา จานวน 222 คน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอาจารย์ จานวน 170 คน และมีตาแหน่ง ทางวิชาการ ประกอบไปด้วย ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
รวม
ทางวิชาการ
จานวน/คน
50
2
52
1.5.2.2 วิทยฐานะ สายงานการสอน จากบุคลากรสายการสอนในระดับพื้นฐาน จานวน 731
คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีครูผู้ช่วย จานวน 58 คน ครู (คศ.1) จานวน 88 คน และครูที่มี วิทยฐานะ
ประกอบไปด้วย ตาแหน่ง ครูชานาญการ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง ครู
เชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้
วิทยฐานะ สายงานการสอน
ครู
ครู
ครู
ครู
ชื่อวิทยฐานะ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ รวม
(คศ.2)
(คศ.3)
(คศ.4)
(คศ.5)
จานวน/คน
339
240
6
585
1.5.2.3 วิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
ชานาญการ ตาแหน่ ง รองผู้อ านวยการช านาญการพิ เ ศษ ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการเชี่ ย วชาญ ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการชานาญการ ตาแหน่งผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ตาแหน่งผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้
วิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
รอง
รอง
รอง ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
ชื่อวิทยฐานะ ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ (คศ.2)
พิเศษ
(คศ.4)
พิเศษ
รวม
(คศ.2)
พิเศษ
(คศ.4)
(คศ.3)
(คศ.5)
(คศ.3)
จานวน/คน
5
1
6
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1.5.2.4 ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) มี 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทวิช าการ ประกอบไปด้ วย ตาแหน่ งระดับปฏิบัติ การ ต าแหน่งระดั บ
ชานาญการ ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
2) ประเภททั่วไป ประกอบไปด้วย ตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งระดับชานาญงาน
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชานาญงาน ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
รวม
จานวน/คน
10
27
52
17
7
113
1.5.2.5 ตาแหน่งผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการ
วิทยาลัย รองผู้อานวยการวิทยาลัย ดังนี้
ตาแหน่งผูบ้ ริหารวิทยาลัย / คณะ
ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย/รองคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย/คณบดี
รวม
สายบริหาร
จานวน/คน
51
17
68
1.5.2.6 ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี ผู้ อ านวยการกอง ประกอบไปด้ ว ย
ผู้อานวยการกองกลาง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ผู้อานวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
ผู้อานวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี ดังนี้
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ รวม
สายบริหาร กองกลาง กองนโยบาย กองส่งเสริม กองกิจการ กองบริหาร สานักงาน
และแผน
วิชาการ
นักเรียน ทรัพยากร อธิการบดี
และงานวิจัย นักศึกษา
บุคคล
1
1
1
1
1
1
จานวน/คน
6
(รักษาการ)
(รักษาการ) (รักษาการ) (รักษาการ) (รักษาการ)
1.5.2.7 ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ลป์ ประกอบไปด้ ว ย ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
รองอธิการบดี อธิการบดี
ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบดี รวม
สายบริหาร
จานวน/คน
4
5
1
10

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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1.6 จำ�นวนนักเรียน นักศึกษาของสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีจำ�นวนนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถึงระดั
อุดมศึกกเรีษายน จากคณะ
3 คณะนบัวิณทพิยาลั
ป 12
ง และวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง จำ�นวน 10,983 คน
1.6 บจำนวนนั
นักศึกษำของสถำบั
ตพัฒยนศินาฏศิ
ลป์ ปีกลำรศึ
กษำแห่
2563
ดังนี้
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีจานวนนักเรียน นักศึกษา ตัง้ แต่ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานถึงระดับอุดมศึกษา จากคณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป 12
แห่ง และวิทยาลัยช่า1.6.1
งศิลป 3 ระดั
แห่ง บ
จานวน
การศึ10,983
กษาขัคน้นดัพืงนี้น้ ฐาน จำ�นวน 6,727 คน ดังนี้
1.6.1
ระดั
บ
การศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
			
1.6.1.1 มัธยมศึกษาตอนต้น จำ�นวน 2,918 คน
1.6.1.1 มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2,918 คน
			1.6.1.2 มัธยมศึ1.6.1.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน จำ�นวน 966 คน
กษาตอนปลาย จานวน จานวน 966 คน
			1.6.1.3 ประกาศนี
1.6.1.3
ยบัตคนรวิชาชีพ จำ�นวน 2,843 คน
ยบัตรวิชประกาศนี
าชีพ จานวน 2,843
1.6.2 ระดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษา
1.6.2 ระดับอุดมศึกษา จำ�นวน 4,256 คน ดังนี้
1.6.2.1
ยาบัตรวิประกาศนี
ชาชีพชั้นสูง จานวน
			 ประกาศนี
1.6.2.1
ยบัต112
รวิชคนาชีพชั้นสูง จำ�นวน 112 คน
1.6.2.2 ปริญญาตรี จานวน 3,722 คน
			1.6.2.3 ประกาศนี
1.6.2.2
ปริญญาตรี จำ�นวน 3,722 คน
ยบัตรบัณฑิต จานวน 162 คน
			1.6.2.4 ปริญญาโท
1.6.2.3
จานวนประกาศนี
209 คน ยบัตรบัณฑิต จำ�นวน 162 คน
			1.6.2.5 ปริญญาเอก
1.6.2.4
ญาโท จำ�นวน 209 คน
จานวนปริ51ญคน
โดยแสดงรายละเอี
ย
ดดั
ง
แผนภาพด้
า
นล่
า
งนี
้
			
1.6.2.5 ปริญญาเอก จำ�นวน 51 คน
โดยแสดงรายละเอียดดังแผนภาพด้านล่างนี้

จานวนนักเรียน นักศึกษาแยกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563
ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

770

วิทยาลัยนาฏศิลป

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

442

172
175
165
195

ป.เอก

167

202
69
234
209
49
171
223
70
217
172
190
85
348
209
72
180
173
136
88
174
380
174
207
136
65
182
150
188
87
211
216
318
78
149
156
226
75
159
111
115
56
341
68 27
32
104
27
89
12
693
162
180
51
197
29
175

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปวิจิตร
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ณ วันที่ 25 ก.ค.63 ,
ข้อมูลระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 ก.ย.63)
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1.7 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.7.1 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่ นดิน
ในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ไ ด้ร ับ การจัด สรรงบประมาณทั ้ง สิ ้น
1,282,267,000 บาท (หนึ่ง พันสองร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับลดงบประมาณ
ตามพระราชบัญ ญัต ิโ อนงบประมาณรายจ่า ย พ.ศ. 2563 คงเหลือ งบประมาณทั้ง สิ้น 1,247,695,800 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยจาแนกประเภทรายจ่าย ดังนี้

งบประมาณ
รายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ
(บาท)
575,694,200
40,782,300
465,123,600
104,354,800
96,312,100
1,282,267,000

ปรับลดตาม
พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ
(บาท)

10,933,000
23,638,200
34,571,200

งบประมาณสุทธิ
(บาท)
575,694,200
40,782,300
454,190,600
104,354,800
72,673,900
1,247,695,800

ร้อยละ

46.14
3.27
36.40
8.36
5.82
100.00

งบรายจ่ายอื่น
5.82%

งบเงินอุดหนุน
8.36%

งบลงทุน
36.40%

งบบุคลากร
46.14%
งบดำเนินงำน
3.27%
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งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบสารองจ่าย

1.7.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
สภาสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิลป์ไ ด้อ นุม ัติจัด สรรงบประมาณรายจ่า ยจากเงิน รายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวนทั้งสิ้น 91,773,995 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า บาทถ้วน) โดยจาแนกประเภทรายจ่ายดังนี้
งบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบสารองจ่าย
รวม
งบลงทุน
0.32%

งบเงินอุดหนุน
0.36%

งบประมาณ (บาท)
8,189,580
77,986,965
290,600
330,000
4,976,850
91,773,995

ร้อยละ

8.92
84.98
0.32
0.36
5.42
100.00

งบสารองจ่าย
5.42%
งบบุคลากร
8.92%

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

งบดาเนินงาน
84.98%
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งบเงินอุดหนุน
งบสารองจ่าย

1.7.3 รายงานทางการเงินประจำ�ปีงบประมาน พ.ศ. 2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
2563

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบําเหน็จบํานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2562

1,476,139,424.02
100,378,599.85
2,405,640.39
16,214,426.55
1,595,138,090.81

1,622,911,439.83
98,990,369.96
107,337,622.53
17,013,210.43
1,846,252,642.75

649,817,812.75
191,987,095.10
15,879,043.10
208,052,184.85
64,584,867.04
33,991,316.87
295,476,591.47
661,380.00
30,078,626.43
1,480,590.62
1,492,009,508.23
103,128,582.58

656,359,568.88
168,281,554.72
19,996,562.33
259,929,667.45
40,599,867.37
38,809,977.51
244,147,639.52
26,710,212.15
1,900,285.52
1,456,735,335.45
389,517,307.30
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(หน่วย:บาท)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)
2563

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
32,529,213.60
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
8,736,067.94
เงินรับฝากระยะสั้น
20,912,892.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
246,124.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน
62,424,298.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
2,935,341.60
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
2,935,341.60
รวมหนี้สิน
65,359,640.14
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2,767,116,198.01
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 664,403,927.01
รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
2,102,712,271.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
2,767,116,198.01
2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

16,855,241.66

4,881,846.40
19,667,866.64
230,414.50
41,635,369.20
2,408,248.14
2,408,248.14
44,043,617.34
2,657,048,495.70
664,403,927.01
1,992,644,568.69
(หน่วย:บาท)
2,657,048,495.70
2562

281,806,821.61
6,618,111.08
3,275,090.33
291,700,023.02

263,195,973.65
1,634,057.88
3,104,632.86
267,934,664.39

2,540,311,783.40
464,031.73
2,540,775,815.13

2,433,157,446.65
2.00
2,433,157,448.65

2,832,475,838.15

2,701,092,113.04
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2562

ส่วนที่ 2
ผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิต
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำ�สถาบันสู่นานาชาติ”

2.1.2 พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับพืน้ ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูงด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
5. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
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2.1.3 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
		
เป็นผู้นำ�ด้านงานศิลป์
2.1.4 อัตลักษณ์ (Identity)
		
2.1.4.1 อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
			
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์
		
2.1.4.2 อัตลักษณ์ของผู้ส�ำ เร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
			
มืออาชีพงานศิลป์
2.1.5 ค่านิยมองค์กร (Core Value)
		
มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์
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2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส�ำ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียน
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพสอดคล้อง
รู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์
4.0
กับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
2.2.1 สรุปจำ�นวนผู้ส�ำ เร็จการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำ�ปีการศึกษา 2562
		
ในปีการศึกษา2.2.12562
สถาบั้สนาเร็บัจณ
ฑิตกษาพัฒสถาบั
นศินลบัป์ณมพิีผตพัู้สฒำ�นศิเร็ลจป์การศึ
กษาตั
แต่2562
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับ
สรุปจานวนผู
การศึ
ประจาปี
การศึก้งษา
อุดมศึ
ษากษาจำ�2562
นวนสถาบั
2,584
แบ่ลป์งมตามระดั
ษาบการศึ
ดังนีกษาขั
้ ้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา จานวน 2,584 คน แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้
ในปีกการศึ
นบัณฑิตคน
พัฒนศิ
ีผู้สาเร็จการศึบกการศึ
ษาตั้งแต่กระดั
2.2.1.1
ระดั
บ
การศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
้
น
ฐาน
		
2.2.1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 1,860 คน ดังนี้
1) มัธ		
ยมศึกษาตอนต้น จานวน1)919
มัธคนยมศึกษาตอนต้น จำ�นวน 919 คน
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 794 คน
		
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 794 คน
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 147 คน
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำ�นวน 147 คน
2.2.1.2 ระดับอุ		
ดมศึกษา
1) ประกาศนียบั2.2.1.2
ตรวิชาชีพชั้นระดั
สูง จานวน
		
บอุด26มศึคนกษา จำ�นวน 724 คน ดังนี้
2) ปริญ		
ญาตรี จานวน 629 คน
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำ�นวน 26 คน
3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 53 คน
		
2) ปริญญาตรี จำ�นวน 629 คน
4) ปริญญาโท จานวน 16 คน
		
โดยแสดงรายละเอี
ยดดังแผนภาพ 3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำ�นวน 53 คน
		
4) ปริญญาโท จำ�นวน 16 คน
โดยแสดงรายละเอียดดังแผนภาพ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาแยกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562
ม.3

ม.6

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

288

วิทยาลัยนาฏศิลป

155

81

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

44
41

52
62

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

62

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

33

53
58

62
46
55
82
63
34

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

35

67

34

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

16

73
59

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

21

69
63

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ป.โท

27
35

40
64

26
24

86
58
25
17

26
92
25

วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

9
7

30

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

2

115
46

คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์

53
16
53

คณะศิลปวิจิตร
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ข้อมูลผู้สาเร็จระดับการศึกษา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 )
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2.1.2 การมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับปริญญาตรี จานวน 629 คน
จากการสารวจการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา เก็บข้อมูลได้ จานวน 487 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.42 พบว่า
ทางานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 48.87 ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.02 และศึกษาต่อ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11 รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ
การมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
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2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
		
ในปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศกึ ษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยได้
ดำ�เนินการ ดังนี้ 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) จำ�นวน 3 ครัง้ ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหานคร โรงแรมลองบีช ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
และบ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 2. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำ�แนวทางและวิพากษ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ห้องประชุม 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) และ 3.จัดโครงการการจัดทำ�รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ สิกขรา พลาโช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
		
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติในคราวประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานในสังกัดที่จัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปทัง้ 12 แห่ง สำ�หรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
(4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มมี ติอนุมตั ใิ นคราวประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนคือ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
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การจัดทำ�หลักสูตรฯ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

		
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดทำ�
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ สิกขรา พลาโช่
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
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2.2.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำ�เนินการ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ด้าน ได้แก่
		
2.2.4.1 ด้านการส่งเสริมการบริการด้านกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และจัดหาทุนการศึกษา
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำ�เนินการให้บริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
จัดหาทุนการศึกษา ทั้งที่เป็นทุนจากงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุนจากผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงหน่วยงาน
และองค์กร มอบทุนการศึกษาในแต่ละปี โดยมีผู้ให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำ�นวนทั้งหมด 2,746 ทุน ดังนี้
		
1) ประสานการดำ�เนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำ�นวน 880 ราย รวมเป็นเงิน
15,409,760 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
		
2) ทุนจากงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 1,676 ทุน รวมเป็นเงิน 19,827,140 บาท
(สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้
			
(1) ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนคีตศิลป์ไทย” จำ�นวน 562 ทุน
รวมเป็นเงิน 3,411,220 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
			
(2) ทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีภูมิลำ�เนาเกิดใน
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา” จำ�นวน 917 ทุน รวมเป็นเงิน
15,138,040 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)			
			
(3) ทุนการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียน นักศึกษาผูพ้ กิ ารผูด้ อ้ ยโอกาส และขาดแคลน
ทุนทรัพย์” จำ�นวน 164 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
			
(4) ทุนการศึกษาผู้พิการระดับอุดมศึกษา”จำ�นวน 33 ทุน รวมเป็นเงิน 277,880 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
		
3) ทุนภายใน/ทุนภายนอก จำ�นวน 190 ทุน รวมเป็นเงิน 1,269,500 บาท (หนึง่ ล้านสองแสนหกหมืน่
เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
			
(1) ทุนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 18 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน)		
			
(2) ทุน “คุณอิสระ ขาวละเอียด จำ�นวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสีห่ มืน่
บาทถ้วน)
			
(3) ทุนผู้มีจิตศรัทธาในวันไหว้ครู จำ�นวน 104 ทุน รวมเป็นเงิน 399,500 บาท (สามแสน
เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
		
(4) ทุนการศึกษามูลนิธทิ สิ โก้ เพือ่ การกุศล”จำ�นวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (หนึง่ หมืน่
สองพันบาทถ้วน)
		
(5) ทุนนริศรานุวัดติวงศ์ จำ�นวน 54 ทุน รวมเป็นเงิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)
		
(6) ทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศี สุขุมพันธ์ บริพัตร จำ�นวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
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(7) ทุนการศึกษาพระราชทาน“มูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จำ�นวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		
		
2.2.4.2 ด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยการดำ�เนินการจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนี้
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ เพือ่ พัฒนาทักษะและศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ โดยกำ�หนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวม 5 ด้าน และจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตรให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน 5 ด้าน ตามที่กำ�หนดไว้ รวม 8 โครงการ
		
1) โครงการปัจฉิมนิเทศ
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสูโ่ ลกอาชีพ ให้แก่นกั ศึกษาทีค่ าดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา และช่วยให้
นักศึกษาทีค่ าดว่าจะสำ�เร็จการศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ผูเ้ ข้าร่วมจำ�นวน 653 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาคณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ คณะศิลปวิจติ ร และคณะศิลปศึกษา จำ�นวน 231 คน และถ่ายทอดสดการบรรยายทาง
Video Conference แก่นกั ศึกษาใหม่ในสังกัดสถานศึกษาส่วนภูมภิ าค จำ�นวน 422 คน ไปพร้อมกัน ในวันที่ 3 มีนาคม
2563 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลจากการจัดกิจกรรม พบว่านักศึกษามีการเตรียมความพร้อม
ในการทำ�งาน โดยได้แรงบันดาลใจ ได้แนวทางในการประกอบอาชีพ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่ประสบ
ความสำ�เร็จในชีวิต และสามารถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริง
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2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรและการจัดกิจกรรม แหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษา และเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา เพื่อการปรับตัวและการใช้ชีวิตในสถาบัน รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผูเ้ ข้าร่วมจำ�นวน 915 คน ประกอบด้วย นักศึกษาใหม่คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ คณะศิลปศึกษา จำ�นวน 170 คน
และถ่ายทอดสดการบรรยายทาง Video Conference แก่นกั ศึกษาใหม่ของคณะศิลปวิจติ รในส่วนกลาง และนักศึกษาใหม่
ในสังกัดสถานศึกษาส่วนภูมิภาค จำ�นวน 745 คน ไปพร้อมกัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โรงละครวังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลจากการจัดกิจกรรม พบว่านักศึกษาสามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในพัฒนาตนเอง/หรือปฏิบตั งิ าน
และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
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3) โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จดั โครงการอบรมอาจารย์ทป่ี รึกษา เรือ่ ง การให้ค�ำ ปรึกษาแก่นกั ศึกษาในยุค
สังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารู้จักและเข้าใจนักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจนและสามารถ
นำ�ไปใช้พัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 66 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานในสังกัด 15 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม โดยการ
บรรยายและให้แนวทางความรู้ รวมถึงให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้คำ�ปรึกษาของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งกองกิจการ
นักเรียนนักศึกษาได้รวบรวมข้อมูลความรู้ทั้งหมด นำ�มาจัดทำ�เป็นคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำ�หรับอาจารย์
ที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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กิจกรรมย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแนวปฏิบัติการดำ�เนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพันศิลป์ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 60 คน
ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียดโครงการ
(1) การสรุปการดำ�เนินโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562
(2) การทบทวนขั้นตอนการติดตามและการรายงานผลการดำ�เนินโครงการ
(3) การพิจารณาเกณฑ์การประเมิน วิธีการคิด และการเขียนผลความสำ�เร็จตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสถาบันฯ
(4) การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินผลโครงการ วิธีการคิด และการเขียนผลความ
สำ�เร็จตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันฯ
(5) การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) การใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(6) การนำ�เสนอปัญหา อุปสรรค และร่วมกันปรับปรุงระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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กิจกรรมย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน
2563 ณ ห้องห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ชัน้ 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ศาลายา) มีรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย การใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ การกำ�หนดสิทธิผ์ ใู้ ช้งานระบบ การบันทึก
ชั่วโมงกิจกรรม (กิจกรรมบังคับ กิจกรรมบังคับเลือก กิจกรรมเลือกเสรี กิจกรรมพิเศษ) การดูรายงานผลกิจกรรม
สำ�หรับผูใ้ ช้ระบบ การดูรายงานผลกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ส�ำ หรับนักศึกษา การใช้งานโปรแกรมสร้าง QR Code การใช้งาน
โปรแกรมสร้าง Barcode และการทำ�บัตรนักศึกษา

		
5) โครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 “บีพีไอเกมส์” (นาฏศิลปโคราช 2019)
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้วทิ ยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการดำ�เนินการ
จัดโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครัง้ ที่ 6 “บีพไี อเกมส์” (นาฏศิลปโคราช 2019) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม
สุขภาพนักศึกษา สร้างความรักความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินยั และมีน�ำ้ ใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนให้นกั เรียน
นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาภาวะผู้นำ�การประสานงาน
และการทำ�งานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 ณ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีหน่วยงานในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำ�นวน 18 แห่ง นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมจำ�นวน 1,977 คน ผลการ
ดำ�เนินงานโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 “นาฏศิลป์โคราช 2019”
เกิดความรักสามัคคีทั้งในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย รู้และเข้าใจในกติกาการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพกฎ ระเบียบของสังคม มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเองและหมู่คณะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
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สรุปถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 : BPI GAMES 6th “นาฏศิลป์โคราช 2019”
		
(1) ถ้วยรางวัลกีฬาเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
		
(2) ถ้วยรางวัลกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
		
(3) ถ้วยรางวัลกีฬาเทเบิลเทนนิสคู่ผสม ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
		
(4) ถ้วยรางวัลกีฬาแบดมินตันชายคู่ ได้แก่ คณะศิลปศึกษา
		
(5) ถ้วยรางวัลกีฬาแบดมินตันหญิงคู่ ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร
		
(6) ถ้วยรางวัลกีฬาแบดมินตันคู่ผสม ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป
		
(7) ถ้วยรางวัลกีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
		
(8) ถ้วยรางวัลกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
		
(9) ถ้วยรางวัลกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
		
(10) ถ้วยรางวัลกีฬาแชร์บอลหญิง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
		
(11) ถ้วยรางวัลกีฬาเปตองผสม ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
		
(12) ถ้วยรางวัลรวมกรีฑา ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
		
(13) ถ้วยรางวัลกีฬาพื้นบ้าน (ชักเย่อ) ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
		
(14) ถ้วยรางวัลกีฬาพื้นบ้าน (วิ่งกระสอบ) ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
		
(15) ถ้วยรวมรางวัลกีฬา ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
		
(16) ถ้วยรางวัลกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
		
(17) ถ้วยรางวัลขบวนพาเหรด ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประมาณ และมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้แก่นกั เรียนนักศึกษา เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสียงตามสาย
ให้ความรู้ การประกวดต่างๆ ได้แก่ การประกวดจัดป้ายนิเทศ การประกวดเรียงความ การประกวดแต่งคำ�ขวัญ
การประกวดวงโปงลาง การประกวดโฟล์คซอง การประกวดพูด การประกวดวาดภาพ การประกวดโปสเตอร์ การประกวด
คลิปวีดีโอ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และเกิดความตระหนักในภัยอันตรายของโรคเอดส์ รวมทัง้ พฤติกรรมในการป้องกันทีถ่ กู ต้องแก่ตนเอง
ครอบคลุมเรื่องเพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำ�นวน 4,418 คน ผลการดำ�เนินงาน
นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น มีการนำ�
ความรู้ไปใช้ในการป้องกันโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการป้องกันตนเอง
และผู้อื่นได้จริง รวมทั้งผลงานต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาสามารถนำ�ไปเผยแพร่รณรงค์ทางสื่อออนไลน์ตา่ งๆได้
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7) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำ�จิตอาสา
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประมาณ และมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ได้แก่
คณะ 3 คณะ วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรมนำ�จิตอาสาให้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ระหว่างเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และบุคลากรทางการศึกษา
จำ�นวน 1,039 คน ผลการดำ�เนินงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการโดยปลูกฝังความรู้คุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และใช้กิจกรรมด้านศิลปะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
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8) โครงการสร้างจิตสำ�นึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 2 เยาวชน
คนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประมาณ และมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด 12 แห่ง ประกอบด้วย
คณะศิลปวิจิตร คณศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้าน
การทุจริต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมให้ผนู้ �ำ นักเรียน
นักศึกษา เป็นตัวอย่างและเป็นพลังในการสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตในทุกสถานศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สนับสนุนงบประมาณ ให้คณะและสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา
และชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักเรียนแกนนำ�โรงเรียนในเครือข่าย และประชาชนทั่วไป จำ�นวน 5,073 คน ผลการดำ�เนินงาน ผู้นำ�นักเรียนนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคม สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นพลังในการสร้างกลุ่มเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา และมีกลุ่มเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำ�ความรู้
ความเข้าใจไปเผยแพร่ และนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริง
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์
บนพื้ นฐานเอกลักษณ์ ของท้ องถิ่นและความเป็น ไทยและเผยแพร่ผลงานในระดั บชาติ และ
นานาชาติ

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณในการ
ดาเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ในสถานศึกษาส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยพิจารณาสนับสนุนทุนตามหลักเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาทุนสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงดาเนิ นการจัดท าวารสารพัฒนศิลป์วิ ชาการ วารสารการ
จัดการความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 การดาเนินงานจัดทาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้
จานวน 126 เรื่อง เป็นเงินงบประมาณ 5,331,500 บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
1)
2)
3)
4)

การดาเนินงาน
ให้ทุนงานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,597,500 บาท
ให้ทุนการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นเงิน 2,834,000 บาท
ให้ทุนการวิจัยด้านการเรี ยนการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน
240,000 บาท
ให้ทุนการจัดการองค์ความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 660,000 บาท

จานวน (เรื่อง)
39
23
12
52

2.3.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ จานวน 124 เรื่อง
การดาเนินงาน
1) ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
(1) วารสารการจัดการความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปี 2563
(2) วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
(3) วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
(4) วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
(5) วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1(43) กรกฎาคม - ธันวาคม
2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(6) รายงานสื บ เนื่ อ งจากการน าเสนอผลงานวิ จั ย สร้ า งสรรค์ น าฏดุ ริ ย างคศิ ล ป์
ระดับชาติในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจาปี 2563 : สืบสาน สร้างสรรค์
งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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จานวน (เรื่อง)
17
9
9
1
1
14

การดาเนินงาน
(7) รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ เรื่อง
สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันที่ 13 - 15
สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2) ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(1) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The Scientific Committee of
International Academic Conference on Teaching Learning and
Education (tleconf) in Milan,Italy during October 30 - November 1,
2019 as Oral Presentation โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน พลเขต สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อ ยเอ็ด นาเสนอผลงานวิจั ยระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐ
อิตาลี
(2) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
เรื่อง สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันที่ 13 15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จานวน (เรื่อง)
59

1

13

2.3.3 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
สถาบั นฯ ได้ เล็ งเห็นถึ งความส าคัญ ของการพั ฒนาสมรรถนะคณาจารย์ และนั กวิ จัย จึ ง ได้
ดาเนินการจัดทาโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการวิจัย เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสในการ
ขอรับสนับสนุนทุนการวิจัย และส่งเสริมมาตรฐานการดาเนินงานวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อ
เป็นการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ได้รับความรู้ด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์สาหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการวิจัย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา
		
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง หลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา
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2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนานักวิจยั รุน่ ใหม่เพือ่ จัดทำ�ข้อเสนอการวิจยั ให้ได้รบั ทุน ระหว่าง
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา

		
3) การทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

		
4) โครงการอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ส�ำ หรับผูเ้ ป็นคณะกรรมการการวิจยั ในวันที่ 18 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา
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2.3.4 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำ�หรับนักวิชาการ นักวิจยั และผูเ้ ข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้
และนำ�ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาไทย
ด้านศิลปวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในศาสตร์แห่งศิลป์ที่สำ�คัญ อีกทั้งยังสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมสร้างและนำ�พา
ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้

		
2.3.4.1 การนำ�เสนอผลงานวิจยั สร้างสรรค์นาฏดุรยิ างคศิลป์ระดับชาติในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
ประจำ�ปี 2563 “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สูแ่ ผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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2.3.4.2 การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการนำ � เสนอผลงานนาฏศิ ล ป์ ส ร้ า งสรรค์ ร ะดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 4
เรื ่ อ ง “นาฏศิ ล ป์ โ ลก นาฏศิ ล ป์ ไ ทย ก้ า วไกล ยั ่ ง ยื น ” ได้ ร ั บ เกี ย รติ จ ากนายอิ ท ธิ พ ล คุ ณ ปลื ้ ม รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงละครวังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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2.3.4.3 การประชุมวิชาการนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 และ
การประชุมวิชาการนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 “สัมพันธภาพไร้พรมแดน
ผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ” ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
		
2.3.5 จัดหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รบั สนับสนุนทุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก โดยสำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ
ทุนอุดหนุนการทำ�กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูก้ ารวิจยั
เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 2 ทุน งบประมาณ 600,000 บาท ได้แก่
			
2.3.5.1 นายโดม คล้ายสังข์ เรือ่ ง “สร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัยชุดสัญลักษณ์สพุ รรณ
จากวัสดุท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี” จำ�นวน 300,000 บาท
			
2.3.5.2 นายปภณ กมลวุฒิพงศ์ เรื่อง “ประติมากรรมสร้างสรรค์จากลวดลายเบญจรงค์
เพือ่ ชุมชนไผ่แขก สุพรรณบุรี” จำ�นวน 300,000 บาท
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2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
2.4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด
ทั้ง 18 แห่ง จัดบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา จำ�นวนทั้งหมด 117 ครั้ง โดยจำ�แนกเป็น ระดับท้องถิ่น
จำ�นวน 106 ครั้ง ระดับชาติ จำ�นวน 5 ครั้ง ระดับนานาชาติ จำ�นวน 6 ครั้ง ดังนี้
			
2.4.1.1 การบริการวิชาการระดับท้องถิ่น จำ�นวน 106 ครั้ง ตัวอย่างเช่น

		
คณะศิลปวิจิตร จัดกิจกรรมปั้นหน้าอาสาสมัคร (ศิลปะสัมผัสได้) จัดอบรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2562
ณ บริษัทปูนไม้ 280 ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด 79/280 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการคือ ผู้พิการทางสายตา จำ�นวน 50 คน

		
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก โดยจัดอบรมดนตรี นาฏศิลป์ ให้แก่
นักเรียนและครู อาจารย์ ระหว่างวันที่ 2-25 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 850 คน โดย
จัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดจังหูน ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 3 แห่ง 2. โรงเรียนบ้านทุง่ โป๊ะ ตำ�บลควนหนองหงส์ อำ�เภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 3 แห่ง 3. โรงเรียนวัดหน้าเขา อำ�เภอพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 แห่ง
4. โรงเรียนบ้านส้อง อำ�เภอบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 แห่ง 5. โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล อำ�เภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 แห่ง และ 6. โรงเรียนเทศบาลปากพนัง
อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3 แห่ง
รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
60

		
วิทยาลัยช่างศิลป จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชมุ ชน “ตลาดเก่าหัวตะเข้
ชุมชนแห่งศิลป” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านสามครู ชุมชนหัวตะเข้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
บุคคลทัว่ ไป จำ�นวน 30 คน

		
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการบริการวิชาการด้านดนตรีไทยให้แก่เยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2563
ณ เรือนจำ�กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 80 คน
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วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนล่ะ 1 ชิ้น โดยจัดกิจกรรม
จำ�นวน 5 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนจาก
โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำ�รุง และโรงเรียนบ้านสนามบิน จำ�นวน 60 คน
		

2.4.1.2 การบริการวิชาการระดับชาติ จำ�นวน 5 ครั้ง ได้แก่

		
วิทยาลัยนาฏศิลป จัดกิจกรรมการแสดงงานปฐมอัญเชิญเกศาธาตุ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จำ�นวน 150 คน
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วิทยาลัยนาฏศิลป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ในวันที่ 17 มกราคม 2563
ณ วิทยาลัยนาฏศิลป อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมที่จัด อาทิ สาธิตการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
ดนตรีไทย และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู และนักเรียนจากคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จำ�นวน 48 คน

		
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี จัดบริการชุมชนฝึกรำ�บวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 จำ�นวน 20 ครั้ง ณ ที่ว่าการอำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกรำ�รำ�บวงสรวง
จำ�นวน 8,000 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจากทุกสังกัดในจังหวัด องค์กรต่างๆ หน่วยงานอิสระ
ประชาชนในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
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วิทยาลัยนาฏศิลป จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ระหว่างวัน
ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง จำ�นวน 300 คน

		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกในงานการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมมือกับ 3 คณะ คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปวิจิตร ได้จัดนักศึกษาร่วมการสาธิตวาดภาพเหมือน สาธิตวิธีการปักเครื่อง
แต่งกายโขน - ละคร การปักลวดลาย การใช้ดน้ิ เงินดิน้ ทอง สาธิตวิธกี ารแต่งกายโขน - ละคร และมีการแสดงโขนรามเกียรติ์
ตอน ยกรบ โดยใช้วงดนตรีไทยบรรเลง (ดนตรีสด) มีนกั ศึกษาเป็นผูใ้ ห้ความรูใ้ นเรือ่ งการแสดงและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การแสดงดนตรีแบบร่วมสมัย การบรรเลงร่วมกันระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล จำ�นวน 3 เพลง ได้แก่ 1. เพลง
ลาวดวงเดือน 2. เพลงนกขมิ้น 3. เพลงเขมรไทรโยค ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 1,000 คน
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2.4.1.2 การบริการวิชาการระดับนานาชาติ จำ�นวน 6 ครั้ง ได้แก่

		
คณะศิลปวิจติ ร ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา
โดยจัดฝึกอบรมและนิเทศการสอนการใช้งานครุภณ
ั ฑ์ดา้ นศิลปกรรม และเทคนนิคการสอนสาขาวิชาต่างๆด้านทัศนศิลป์
ณ แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2562

		
คณะศิลปวิจติ ร ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดนิทรรศการและสาธิตด้านศิลปไทย
และการวาดภาพคนเหมือน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ประจำ�ปี
2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ สถานทูตกงสุลใหญ่ นครเซีย่ งไฮ้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 200 คน

		
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Sea Festival 2019
ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 500 คน
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วิทยาลัยนาฏศิลป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมย่างกุ้ง ระหว่างวันที่
13-15 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาจารย์ และนักศึกษา จำ�นวน 50 คน

		
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมภิ าค 2563
(ASEAN Music & Dance Connectivity 2020) ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดยมี
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วม ประกอบด้วย 1. ราชอาณาจักรกัมพูชา 2. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 3. สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5. สหพันธรัฐมาเลเซีย 6. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
7. บรูไนดารุสลาม 8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 9. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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2.4.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จดั อบรมหลักสูตรระยะสัน้
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่และเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยจัดอบรมให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ จำ�นวน 28 หลักสูตร ดังนี้
			
2.4.2.1 คณะศิลปวิจิตร จำ�นวน 1 หลักสูตร
				
1) ศิลปะสำ�หรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ�
			
2.4.2.2 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำ�นวน 3 หลักสูตร
				
1) ครูนาฏศิลป์เครือข่าย ครั้งที่ 7
				
2) บริการวิชาการด้านดนตรีไทย
				
3) ค่ายนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อพัฒนาเยาวชน
			
2.4.2.3 วิทยาลัยช่างศิลป จำ�นวน 1 หลักสูตร
				
1) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)
			
2.4.2.4 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำ�นวน 7 หลักสูตร
				
1) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
				
2) จิตรกรรมสีชอล์กน้ำ�มัน
				
3) ภาพพิมพ์
				
4) เครื่องเคลือบดินเผา
				
5) วาดภาพคนเหมือน
				
6) จิตรกรรมสีน้ำ�หุ่นนิ่ง
				
7) วาดเส้น
			
2.4.2.5 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำ�นวน 6 หลักสูตร
				
1) เครื่องเคลือบดินเผา
				
2) การเขียนภาพเปลือย
				
3) จิตรกรรม สีน้ำ�มัน
				
4) จิตรกรรม สีน้ำ�
				
5) ลายรดน้ำ�
				
6) เครื่องเคลือบดินเผา
			
2.4.2.6 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำ�นวน 1 หลักสูตร
				
1) ระบำ�นาฏยลีลามาลารังสรรค์
			
2.4.2.7 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำ�นวน 1 หลักสูตร		
				
1) ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านล้านนา
			
2.4.2.8 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำ�นวน 3 หลักสูตร
				
1) เด็กไทยเล่นดนตรีไทย 1 ชิ้น
				
2) ระบำ�เบ็ดเตล็ด
				
3) การเป่าปี่ใต้ ขั้นพื้นฐาน
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2.4.2.9 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำ�นวน 3 หลักสูตร
				
1) รำ�โทนโคราช
				
2) กลองยาวเทิดเถิง
				
3) การส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยดนตรีไทย
			
2.4.2.10 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำ�นวน 2 หลักสูตร
				
1) เด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น
				
2) ค่ายศิลปะ

ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

		
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์การแสดง
สร้างสรรค์ชุด ระบำ�นาฏยลีลามาลารังสรรค์ ระหว่างวันที่ 20-24 29-31 กรกฎาคม 2563 และ 3-7 สิงหาคม 2563
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก จำ�นวน 514 คน

		
คณะศิลปวิจิตรจัดอบรมศิลปะสำ�หรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ� ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผูเ้ ข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคคลทัว่ ไป จำ�นวน 70 คน
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วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดอบรมค่ายศิลปะ (เพลงระบำ�เบ็ดเตล็ด) ระหว่างวันที 4-5
กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช จำ�นวน 50 คน

		
วิทยาลัยช่างศิลป จัดฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ระหว่าง
เดื อ นกรกฎาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุ ท ยานพระบรมราชานุ ส รณ์ สมเด็ จพระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลั ย
จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเยาวชน จำ�นวน 79 คน
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2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
2.5.1 การจัดกิจกรรมทำ�นุบ�ำ รุงและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใ์ นโอกาสต่างๆ
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยความจงรักภักดีและ
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อเทิดทูนและธำ�รงไว้ซึ่งสถาบันอันสูงสุดของพสกนิกรชาวไทย
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม
ในการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาทั้งในงานรัฐพิธีและราชพิธีของชาติ ถือเป็นสิ่งสำ�คัญของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ในการนี้ หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
			
2.5.1.1 โครงการนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินสยาม
			
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินสยาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัย
นาฏศิลป จังหวัดนครปฐม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้รับเกียรติ
จากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์
ของนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร นอกจากนี้มีกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล การสวดทำ�นอง
สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร่มรัฐฉัตรเฉลิม และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด
“แสนยานุภาพกษัตรา”
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2.5.1.2 การแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ ี และพลังของแผ่นดิน
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ�โดย นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28
กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป

		
2.5.1.3 โครงการการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
		
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ จำ�นวน 6 พระองค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
			
1) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในเดือนตุลาคม 2562
			
2) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในเดือนเมษายน 2563
			
3) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในเดือนมิถุนายน 2563
			
4) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ในเดือนกรกฎาคม 2563
			
5) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ในเดือนกรกฎาคม 2563
			
6) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือน
สิงหาคม 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
73

		
2.5.2 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทัง้ ทางด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์
และทัศนศิลป์ ทำ�การสอน การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ และทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความ
สำ�คัญ และมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทย โดยทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จำ�นวน 174 ครั้ง โดยมีกิจกรรมสำ�คัญ ดังนี้
			
2.5.2.1 โครงการการจัดแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุขอาคันตุกะและ
ผู้นำ�ต่างประเทศ
			
1) การแสดงต้อนรับนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน
			
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป
นำ�คณะนักเรียน นักศึกษา จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเนื่องในงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่
นายหลี่ เค่อเฉียง (H.E. Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ
แขกของรัฐบาล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ทำ�เนียบรัฐบาล

		
2) โครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
		
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ โดยวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปลพบุ ร ี จั ด งานมหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สูแ่ ผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ภายใต้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ครัง้ ที่ 33 ประจำ�ปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมีสองกษัตรา สืบสานสร้างสรรค์ นานาอารยประเทศ”
นิทรรศการทัศนศิลป์สร้างสรรค์และนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ
มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์สี่ภาค การนำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ
จากคณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการจำ�หน่าย
สินค้าพื้นเมืองสี่ภาค จากหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั่วประเทศ เพื่อสืบสาน รักษางานวัฒนธรรม
ของชาติ รวมถึงสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
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4) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจหลักด้านการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จึงจัดกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมด้านนาฏดุรยิ างคศิลป์ และทัศนศิลป์ เพือ่ ให้เยาวชน ประชาชนรวมถึงหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำ�คัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยูส่ บื ไป โดยมีกจิ กรรมสำ�คัญ ดังนี้
		
(1) ด้านนาฏดุริยางคศิลป์

		
กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงเนื่องในงาน การแสดงดนตรี
และศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน “โขงบ่กน้ั โควิดบ่ใกล้ 70 ปี ไทย - ลาว ฮักแพง แบ่งปัน และมัน่ คง” เนือ่ งในโอกาสครบรอบ
70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดการแสดงในพิธีเปิดงาน ชุด ผืนไท
และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด แพรวากาฬสินธุ์ การบรรเลงวงโปงลาง และการแสดง
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ล่องลำ�ปาว
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการเผยแพร่มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้ของมนุษยชาติของไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านสื่อออนไลน์ : แอปพลิเคชันโต่วยิน (Douyin) โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมเป็นพิธีกรถ่ายทอดสดออนไลน์ โดยมี
คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปศึกษาร่วมสาธิตท่าการฝึกหัดสำ�หรับการแสดงโขน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในพิธีเปิด - ปิด งานเทศกาลภาพยนตร์
อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film Festival 2020) ในวันที่ 3 และ 6 กันยายน 2563
ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้วทิ ยาลัยนาฏศิลป
อ่างทองจัดการแสดงในพิธีเปิดงาน ชุด อาเซียนร่วมใจ และวิทยาลัยนาฏศิลป จัดการแสดงในพิธีปิดงาน ชุด เสน่ห์ผา้
สายใยอาเซียน

		
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ เนื่องในการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม
“งานสมมาน้ำ�คืนเพ็งเส็งประทีป ประจำ�ปี 2562” ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการแสดงโขน เรือ่ ง รามเกียรติ์ ตอน ทศพักตร์ลกั นงคราญ หนุมานถวายพล
จองถนนข้ามลงกา พระจักราปราบไพรี เนื่องในงานรำ�ลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 และของดีเมืองอ่างทอง
ประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

		
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดการแสดงมินิแสงสีเสียง ตามนโยบายของจังหวัดสุโขทัยภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

		
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำ�ปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 ทีเ่ วทีวฒ
ั นธรรมเมืองนคร ณ สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช
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(2) ด้านทัศนศิลป์
		
กิจกรรมนิทรรศการด้านทัศนศิลป์
			
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
			
- ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบ OCAC Contemporary Design : Ceramic Tiles
Wall Art ในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 Bangkok Design Week 2020” ในวันที่ 31 มกราคม 2563
ณ บริเวณกำ�แพงวัดแค ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
			
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่
14 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2563 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
			
- นิทรรศการ Looking 8 Art Exhibition ระหว่างวันที่ 3-25 ธันวาคม 2562 และ Looking 9
Art Exhibition ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำ�เนิน กรุงเทพฯ
			
- นิทรรศการสีน�ำ้ บุคคลภายนอก สีน�ำ้ บุคคลทัว่ ไป Water Color Exhibition 2020 ระหว่างวันที่
9-17 กันยายน 2563 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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งานมหกรรม “สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ถิ่นนคร” โดยวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมกับ
สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองคอนน่าอยู”่ และการสาธิตศิลปะไทย

		
กิจกรรมเผยแพร่สร้างสรรค์งานประดับกระจกสี โดยวิทยาลัยช่างศิลป ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ณ อาคารพลศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
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2.5.3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 			
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
มีกิจกรรมจำ�นวน 9 กิจกรรม ดังนี้
			
2.5.3.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รว่ มงาน The 2nd China - ASEAN University Students’
Culture Week และลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ไหโขว่
ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ ไหโขว่ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2562
			
2.5.3.2 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ Institut Seni Indonesia Yogyakarta เมืองยอคยาร์การ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่
20-24 มกราคม 2563
			
2.5.3.3 วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปกาฬสิ น ธุ ์ ร่ ว มโครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และเชื ่ อ มโยง
ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ VietNam Dance Academy เมืองฮานอย ซาปา ลองเบ นิงบิงส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563
			
2.5.3.4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชือ่ มโยงด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างสันที่ 24-26
มกราคม 2563
			
2.5.3.5 คณะศิลปศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ หมู่บ้าน กั๊ตกั๊ต เมืองซาปา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
			
2.5.3.6 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชือ่ มโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ Hue Academy of music ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2563
			
2.5.3.7 วิทยาลัยนาฏศิลป ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชือ่ มโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ National university of Arts and Culture เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
			
2.5.3.8 วิท ยาลัยนาฏศิ ล ปสุ พ รรณบุ ร ี ร่ วมโครงการพั ฒ นาความร่ วมมื อ และเชื ่ อ มโยง
ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ Teacher Training College Siemreap เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
			
2.5.3.9 วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปเชี ย งใหม่ ร่ ว มโครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และเชื ่ อ มโยง
ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ หมู่บ้าน กั๊ตกั๊ต เมืองซาปา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3
กุมภาพันธ์ 2563
			
อนึง่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มกี ารพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในกรอบพหุภาคี และแจ้งสถานะ
ข้อมูลปัจจุบนั ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ จัดทำ�ความตกลงด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม
รวมทั้งโต้ตอบจดหมายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จำ�นวน 14 ฉบับ 11 ประเทศ
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นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยคณะครู
อาจารย์ ข้าราชการ นักเรียนนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดินทางไปร่วมงาน The 2nd
China - ASEAN University Students’ Culture Week ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ไหโขว่ มณฑลไห่หนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2562

		
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ไหโขว่
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

		
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ Institut Seni Indonesia Yogyakarta เมืองยอคยาร์การ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20 - 24
มกราคม 2563
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วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ VietNam Dance Academy เมืองฮานอย ซาปา ลองเบ นิงบิงส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่
20-24 มกราคม 2563

		
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชือ่ มโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างสันที่ 24-26 มกราคม 2563

		
คณะศิลปศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชือ่ มโยงด้านศิลปวัฒนธรรม ณ หมูบ่ า้ น กัต๊ กัต๊
เมืองซาปา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
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วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ Hue Academy of music ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2563

		
วิทยาลัยนาฏศิลป ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม ณ National
university of Arts and Culture เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
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วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ Teacher Training College Siemreap เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2562

		
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ หมู่บ้าน กั๊ตกั๊ต เมืองซาปา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
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เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำ�ให้กิจกรรมในต่างประเทศ
ลดลงและทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จดั กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ กับต่างประเทศ Online Cultural Exchange
จำ�นวน 2 ดังนี้ คือ
		
1) โครงการเผยแพร่ ม รดกภู ม ิ ป ั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที ่ จ ั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ข องมนุ ษ ยชาติ ข องไทย
ของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านสื่อออนไลน์ : แอปพลิเคชันโต่วยิน (Douyin)
		
2) จัดการบรรเลงและการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ
2.5.4 การดำ�เนินการจัดการประกวดแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
			
2.5.4.1 โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
			
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ และดนตรีคีตศิลป์ไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันก่อให้เกิด
ประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะด้านนาฏศิลป์ และดนตรีคีตศิลป์ไทย ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกให้เยาวชนและบุคคล
ทั่วไปมีความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่เป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
			
การประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนาฏศิลป์ไทย และ
ประเภทดนตรีคตี ศิลป์ไทย มีผสู้ มัครเข้าร่วมทัง้ สองประเภท จำ�นวน 96 ทีม โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ไทย เป็นคณะกรรมการตัดสิน
			
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี และประเภท
ดนตรีคีตศิลป์ไทย ได้แก่ วงปฐมพงษ์สังคีตศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง
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การประกวดประเภทดนตรี คีตศิลป์ไทย

การประกวดประเภทนาฏศิลป์ไทย
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2.5.4.2 โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศลิ ปกรรมด้านทัศนศิลป์
ทำ�ให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนไว้ศึกษาและเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่สนใจศิลปะ อีกทั้งเพื่อให้สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำ�คัญของชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		
ซึง่ ในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ มอบรางวัล และชมนิทรรศการผลงานของผู้เข้าประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม
2563 ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมผลงาน ระหว่างวันที่ 5-30 กรกฎาคม 2563
ในเวลาราชการ
		
ผลงานแบ่งเป็นระดับอายุตั้งแต่ 5-8 ปี 9-12 ปี 13-16 ปี 17-20 ปี และ 21-25 ปี คณะกรรมการ
คัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม ได้ดำ�เนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดจากผลงาน
ทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน รวมมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 57 ผลงาน และได้รับการคัดเลือกให้
จัดแสดงผลงาน รวมทั้งสิ้น 172 ผลงาน รวมผลงานที่แสดงทั้งสิ้น 229 ผลงาน
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2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำ�สถาบันสูน่ านาชาติ บนฐาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.6.1 การปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ให้เอื้อต่อการเรียนและการทำ�งานอย่างมีความสุข
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�กลไกในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ และมีการดำ�เนินการตามแผนพัฒนาทางกายภาพด้านพื้นที่
และจัดทำ�แผนพัฒนาทางกายภาพด้านพื้นที่ของหน่วยงาน โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อม และภูมทิ ศั น์ จำ�นวนทัง้ สิน้ 45 รายการ เป็นเงินทัง้ สิน้ 296,719,865 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เช่น
ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ก่อนก่อสร้าง

หลังก่อสร้าง
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ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ก่อนก่อสร้าง

หลังก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
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2.6.2 การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้
		
2.6.2.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท - ปริญญาเอก ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงาน และ
การเรียนรูจ้ �ำ เป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ซึง่ ข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ ต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมีนโยบาย
ที่จะพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรทุนการศึกษาสำ�หรับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบตั งิ านได้ดยี ง่ิ ขึน้
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำ�นวน 4,500,000 บาท โดยพิจารณาให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ทุนศึกษาต่อ รวมทัง้ สิน้
จำ�นวน 57 ราย ดังนี้
		
ทุนศึกษาต่อเนี่อง
			
ผู้ได้รับทุนศึกษา ปี 2560 ระดับปริญญาเอก จำ�นวน 2 ราย
			
ผู้ได้รับทุนศึกษา ปี 2561 จำ�นวน 9 ราย ดังนี้
				
- ระดับปริญญาโท
จำ�นวน 4 ราย
				
- ระดับปริญญาเอก
จำ�นวน 5 ราย
			
ผู้ได้รับทุนศึกษา ปี 2562 จำ�นวน 32 ราย ดังนี้
				
- ระดับปริญญาโท
จำ�นวน 11 ราย
				
- ระดับปริญญาเอก
จำ�นวน 21 ราย
		
ทุนการศึกษาใหม่
			
ผู้ได้รับทุนศึกษา ปี 2563 จำ�นวน 14 ราย ดังนี้
				
- ระดับปริญญาโท
จำ�นวน 1 ราย
				
- ระดับปริญญาเอก
จำ�นวน 13 ราย

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
91

		
2.6.2.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำ�หนดมาตรฐานของการพัฒนาบุคลากร โดยกำ�หนดให้บุคลากร
ทุกประเภท/ตำ�แหน่ง ได้รับการฝึกอบรม โดยดำ�เนินโครงการพัฒนาบุคลากร และมีผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละหลักสูตร
ดังนี้

		
1) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการสำ�หรับผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัย ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
และผู้อำ�นวยการกอง จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 35 คน ช่วงเวลาดำ�เนินการ ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563

		
2) โครงการพัฒนาทักษะผูร้ บั ผิดชอบการบริหารทรัพย์สนิ และการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองคณบดี รองผูอ้ �ำ นวยการ
หัวหน้าสำ�นักงาน เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในคณะ/วิทยาลัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุในคณะ/วิทยาลัย เจ้าหน้าที่การเงินสำ�นักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่พัสดุสำ�นักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ช่วงเวลาดำ�เนินการ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
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3) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผูท้ �ำ คุณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ที่รับราชการ มาจนเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเจ้าหน้าที่
ดำ�เนินการ จำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 10 คน ช่วงเวลาดำ�เนินการ 4-6 กันยายน 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และโรงแรม
Eco Cozy Beachfront Resort อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

		
4) โครงการพัฒนานักบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1-2
กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัย รองคณบดี รองผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัย หัวหน้าสำ�นักงาน หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและเจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการ รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 80 คน
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5) โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม งบประมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยครูชำ�นาญการพิเศษ
ครูช�ำ นาญการ ครู และเจ้าหน้าทีด่ ำ�เนินการ รวมทั้งสิ้น 100 คน

		
6) โครงการพัฒนาดุลยภาพบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดสำ�นักงานอธิการบดี จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 69 คน ช่วงเวลาดำ�เนินการ
4-6 กันยายน 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และโรงแรม Eco Cozy Beachfront Resort อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
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2.6.3 การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่การเรียนรู้ (KM)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตาม
พัน ธกิ จของสถาบั น ฯ ทั้ ง 5 ข้ อ โดยเฉพาะในการจั ด การศึ ก ษาด้ า นศิลปวั ฒนธรรม และการส่ ง เสริ ม ให้
สร้างสรรค์ผลงานการจัดการความรู้ เพื่อเป็ นองค์ค วามรู้ที่มีคุณค่าแก่สังคมโดยได้จัดโครงการสัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง
2.6.3 การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่การเรียนรู้ (KM)
การจัดการความรู้ โดยได้ดาเนินการการจัดการความรู้ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน
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การจัดการความรู้
(เรื่อง)
2.การสอนดนตรีไทย
ให้แก่ชุมชน
“โรงเรียนวัดโป่งแรด”
วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี

หน่วยงาน
โรงเรียนวัดโป่ง
แรด จังหวัด
จันทบุรี

แนวทางในการนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
1. การนาวิธีการสอน โน๊ต
เพลง และขั้นตอนในการฝึกที่
ได้จากการจัดองค์ความรู้ ไป
ใช้ในการสอนดนตรีไทยให้กับ
นักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.6
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตาม
นโยบาย เครื่องดนตรี 1 ชิ้น
สาหรับนักเรียนที่จบชั้น ป.6

3.การจัดการงานศิลป์ ชุมชนบ้านตะปอน
เพื่อธุรกิจชุมชนบ้าน
ใหญ่ จังหวัด
ตะปอนใหญ่ จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี วิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี

4. เทคนิคการ
สร้างสรรค์ผ้าพระบฏ
นครศรีธรรมราชต่อ
ยอดสู่การจัดการเรียน
การสอน
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

การนางานศิลป์ ที่ได้จากการ
จัดการองค์ความรู้ ไปเป็น
แนวทางในการสร้างผลงาน
ศิลปะให้แก่ชุมชน บ้าน
ตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี
เพื่อเสริมสร้างธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ให้แก่ชุมชน รวมถึง
การฝึกงานศิลปะให้แก่บุคคล
ในชุมชน
จังหวัด
การนาข้อมูลและแนวทางที่ได้
นครศรีธรรมราช จากการจัดการองค์ความรู้
เรื่องผ้าพระบฏ ในปีที่ผ่านมา
มากาหนดแนวทางในการ
จัดการองค์ความรู้ ให้แก่
ผู้เรียนรวมถึงการสร้างสรรค์
ผลงานให้แก่ชุมชนและสังคม
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ผลลัพธ์
1. ครูผู้สอนสามารถนา
แนวทางไปพัฒนาการ
จัดการความรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้
2. ช่วยให้การเรียนรู้ของ
นักเรียน มีความรวดเร็ว
และสามารถจดจาได้ดี
ขึ้น
1.สมาชิกในชุมชน
สามารถปฏิบัติและสร้าง
งานศิลป์เพื่อการธุรกิจใน
ชุมชนได้
2. ตลาด 270 ปี (ตลาด
ชุมชน) สามารถใช้งาน
ศิลปะที่สร้างขึ้นมา
พัฒนาธุรกิจการค้าขาย
ของชุมชนได้
- ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน”ผ้า
พระบฏ” เพิ่มมากขึ้น
- สามารถสร้างสรรค์
งานของตนเองได้
- พัฒนา นักเรียน
นักศึกษาและประชาชน
จากการสาธิต
- มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบใหม่ โดยนาเอา
ภูมิปัญญามาใช้
- สร้างชื่อเสียงให้แก่
องค์กร ทั้งระดับ
วิทยาลัยและโรงเรียน
เครือข่ายตลอดจน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.6.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการภายในองค์กร
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559-2563 ตามแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูล
องค์ความรู้ เผยแพร่ไปสู่ประชาชน ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ความสำ�คัญต่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ และช่วยเพิม่ ศักยภาพในการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้
ต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จงึ ได้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับกับการ
ใช้งานสำ�หรับการบริหารงานภายในองค์กรและการให้บริการประชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการระบบ
สารสนเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผ่านช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้จดั ระบบสารสนเทศสำ�หรับการ
ให้การบริการได้ดังนี้
		
2.6.4.1 ระบบสารสนเทศสำ�หรับการให้บริการทั่วไป
		
1) ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.bpi.ac.th
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2) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นระบบที่ให้บริการ ยืม - คืน หนังสือและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถสมัครเลือกห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และสมัครสมาชิกผ่านระบบ เพือ่ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถเข้าใช้บริการ
ผ่านทางเว็บไซต์ http://elibrary.bpi.ac.th/

		
3) ระบบข้อมูลเฉพาะด้านศูนย์รักษ์ศิลป์ เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบ
ที่จัดเก็บองค์ความรู้เฉพาะทางในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์
https://apcbpi.com
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4) ระบบการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลรายละเอียด
การประกวดการแข่งขันศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติและการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สำ�หรับนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านทางระบบเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/

		
5) ระบบการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคตี ศิลป์แห่งชาติ เป็นระบบทีใ่ ห้บริการสำ�หรับการสมัครเข้าร่วม
ประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคตี ศิลป์แห่งชาติ แก่นกั เรียนทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 หรือเทียบเท่า ในสังกัด
สถานศึกษาทั่วประเทศ ยกเว้นสถานศึกษาที่สังกัดสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านทางระบบ
เว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th/d&mcontest/
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6) ระบบจัดเก็บสื่อ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และสื่อการเรียนการสอน เป็นระบบที่ให้
บริการสือ่ องค์ความรูต้ า่ งๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยให้บริการสำ�หรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทัง้ หน่วยงาน
ภายในและหน่ ว ยงานภายนอก รวมถึ ง ประชาชนผู ้ ส นใจทั ่ ว ไป โดยสามารถเข้ า ใช้ ง านผ่ า นทางระบบเว็ บ ไซต์
http:media.bpi.ac.th

		
2.6.4.2 ระบบสารสนเทศสำ�หรับการให้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในองค์กร
			
1) ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ระบบสารสนเทศที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารในการรั บ -ส่ ง
หนังสือราชการภายในหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านทางระบบเว็บไซต์
http://intranet.bpi.ac.th

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
100

		
2) ระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นระบบที่ให้บริการงานด้านทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา สำ�หรับการให้บริการนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ http://registra.
bpi.ac.th

		
3) ระบบบริหารการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ระดับปริญญาโท-เอก เป็นระบบ
ทีใ่ ห้บริการสำ�หรับผูด้ แู ลระบบ ซึง่ เป็นระบบทีใ่ ช้จดั การงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าจัดการระบบได้ที่ https://grads.bpi.ac.th
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4) ระบบบริหารโครงการ งบประมาณและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นระบบสำ�หรับการ
บริการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายของโครงการต่างๆ และสรุป
ผลรายงานข้อมูล เพือ่ ให้ผบู้ ริหารใช้ส�ำ หรับการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ http://bi.bpi.ac.th/bpi

		
5) ระบบจัดเก็บเอกสารการประชุมของผู้บริหาร เป็นระบบที่ให้สำ�หรับการจัดการเอกสารการ
ประชุมที่สำ�คัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ให้บริการเอกสารการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานผ่าน iPad
โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าจัดการระบบได้ที่ http://www.bpimeeting.bpi.ac.th/
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6) ระบบบริหารจัดการเมล์ภาครัฐ เป็นระบบที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของภาครัฐ
กับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์
https://accounts.mail.go.th/
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2.6.5 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562
		
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกและเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นหลักประกันว่า การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
และถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำ�หนดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิผล เมื่อได้มีการประเมินผลการดำ�เนินงาน และนำ�ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพมาพัฒนา ปรับปรุงการดำ�เนินงาน อย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ รวมทั้งการทบทวน และการติดตาม
กระบวนการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างใกล้ชิด
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ดำ�เนินการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันได้
กำ�หนดให้หน่วยงานในสังกัดทีจ่ ดั การศึกษาดำ�เนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 กลุม่ การศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
		
โดยมีผลการประเมินดังนี้
			
2.6.5.1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
ประจำ�ปีการศึกษา 2562
			
ปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำ�หนดให้หน่วยงานในสังกัดที่จัดการเรียน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 มาตรฐาน ประกอบไปด้วย
			
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
			
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
			
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
			
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
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ภาพแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
วนศ.อ่างทอง

ยอดเยี่ยม

วนศ.สุพรรณบุรี

ดีเลิศ

วนศ.สุโขทัย

ยอดเยี่ยม

วนศ.ลพบุรี

ดีเลิศ

วนศ.ร้อยเอ็ด

ดีเลิศ

วนศ.พัทลุง

ยอดเยี่ยม

วนศ.นครศรีธรรมราช

ดีเลิศ

วนศ.นครราชสีมา

ดีเลิศ

วนศ.เชียงใหม่

ยอดเยี่ยม

วนศ.จันทบุรี

ยอดเยี่ยม

วนศ.กาฬสินธุ์

ดีเลิศ

วนศ

ยอดเยี่ยม

2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
กษา 2562ผลการประเมิ
สถาบันบัณฑินตคุพัณฒภาพการศึ
นศิลป์ได้กกาหนดให้
หน่วยงานในสั
่จัดการเรี
นการสอนใน
		 ปีการศึ2.6.5.2
ษาภายในการอาชี
วศึกงกัษาดทีประจำ
�ปีกยารศึ
กษา 2562
ระดั
บ
อาชี
ว
ศึ
ก
ษา
ด
าเนิ
น
การประกั
น
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษาภายใน
4
มาตรฐาน
ประกอบด้
ว
ย
		
ปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำ�หนดให้หน่วยงานในสังกัดที่จัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์
ในระดับอาชีวศึกษา ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
		 มาตรฐานที
มาตรฐานที
่ 1าคุงสัณงลัคมแห่
กษณะของผู
่ 3 การสร้
งการเรีย้สนรูำ�เร็้ จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์
		 มาตรฐานที
มาตรฐานที
การจั
กษาศิกลษณ์
ปกรรม
่ 4 อัตลัก่ 2ษณ์
ผู้เรียดนการศึ
และเอกลั
ของสถานศึกษา
		
่ 3 กการสร้
างสังดัคมแห่
มีผลการประเมินมาตรฐานที
คุณภาพการศึ
ษาภายใน
งนี้ งการเรียนรู้
		
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
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ภาพแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562

ระดับคะแนน

5
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5

วิทยาลัยช่างศิลป
4.83 คะแนน

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
4.85 คะแนน

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
4.81 คะแนน

2.6.5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
โดยสถาบันฯ กาหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 5 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ภาพแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

ระดับคะแนน

6
4
2
0

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562
3.84 คะแนน
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2.6.6 ผลการดาเนินงานสภาสภาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 15
2.6.6 ผลการด
ตพัฒนศินลประกอบด้
ป์ ประจาปีวยงบประมาณ
พ.ศ. น2563
คณะกรรมการสภาสถาบั
นบัาเนิ
ณฑินตงานสภาสภาบั
พัฒนศิลป์ ให้มณีสฑิภาสถาบั
นายกสภาสถาบั
บัณฑิตพัฒนศิลป์
ณฑิตพัฒนศิ
ญญัติสถาบันโดยต
บัณฑิาแหน่
ตพัฒนศิ
ตามมาตรา
15
ซึ่งจะได้ทสภาสถาบั
รงพระกรุนณบัาโปรดเกล้
าฯลป์แต่แห่
งตัง้ พระราชบั
กรรมการสภาสถาบั
ง ได้ลป์แก่พ.ศ.
ปลัด2550
กระทรวงวั
ฒนธรรม
คณะกรรมการสภาสถาบั
นบัณฑิดตมศึ
พัฒกนศิ
ป์ ให้มกีสารคณะกรรมการข้
ภาสถาบัน ประกอบด้
วย นายกสภาสถาบั
นบัณฑิตพัฒนศิกลษาป์
เลขาธิ
การคณะกรรมการการอุ
ษาลเลขาธิ
า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
ซึอธิ่งจะได้
ทรงพระกรุ
าโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภาสถาบั
นโดยต
าแหน่กงรรมการสภาสถาบั
ได้แก่ ปลัดกระทรวงวั
ฒนธรรม
บ ดีก รมศิ
ลปากรณประธานสภาคณาจารย์
แ ละบุคลากร และอธิ
การบดี
น จานวนสี
่คน
การคณะกรรมการการอุ
ด มศึการบดี
กษา เลขาธิ
และบุ
ซึเลขาธิ
่งเลือกจากผู
้ดารงตาแหน่งรองอธิ
คณบดีการคณะกรรมการข้
ผู้อานวยการสานัก าผูราชการครู
้อานวยการวิ
ทยาลัคลากรทางการศึ
ย ผู้อานวยการศูกนษาย์
อธิอบหัดีวกหน้
รมศิาส่ลวปากร
ประธานสภาคณาจารย์
ละบุคยลากร
การบดี ก รรมการสภาสถาบั
น จานวนสี
หรื
นราชการที
่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐแานะเที
บเท่าและอธิ
คณะ กรรมการสภาสถาบั
นจานวนสามคน
ซึ่งเลื่คอกน
ซึ่งเลือกจากผู้ดปารงต
าแหน่นงรองอธิ
การบดีและบุ
คณบดี
ผู้อานวยการส
านัก ผู้อานวยการวิ
ย ผู้อาแหน่
านวยการศู
จากคณาจารย์
ระจาสถาบั
ข้าราชการครู
คลากรทางการศึ
กษาของสถาบั
น ซึ่งไม่ทใช่ยาลั
ผู้ดารงต
งตาม น(3)ย์
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เนรียผูกชื
่ออย่ณางอื
่มีฐานะเที
ยบเท่าคณะ
กรรมการสภาสถาบั
นจานวนสามคน
อก
และกรรมการสภาสถาบั
้ ท รงคุ
วุ ฒ่นิ จทีานวนสิ
บ สามคน
ซึ่ ง จะได้
ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้
า ฯ แต่ งซึตั่ง้ งเลืจาก
ประจาสถาบั
นข้าแนะน
าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
กษาของสถาบัน ซึ่งไม่ใช่นผตาม
ู้ดารงต(2)าแหน่
ตาม (4)
(3)
บุจากคณาจารย์
คคลภายนอกสถาบั
นโดยค
าของนายกสภาสถาบั
น และกรรมการสภาสถาบั
(3) งและ
และกรรมการสภาสถาบั
ผู้ ท รงคุ
ณ วุ ฒิ จ่ปานวนสิ
บ สามคน ซึ่ ง จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง จาก
รวมทั
้งสิ้น 27 ท่าน ดารงตนาแหน่
งคราวละสี
ี
บุคคลภายนอกสถาบั
าแนะน าของนายกสภาสถาบั
น และกรรมการสภาสถาบั
นตาม
(2) (3) และ
(4)
อานาจและหน้นาโดยค
ที่ตามมาตรา
17 สภาสถาบันมีอานาจหน้
าที่ควบคุมดูแลกิจการทั
่วไปของสถาบั
น และ
รวมทั้งสิ้น 27
น ดารงตาาแหน่
โดยเฉพาะ
ให้มท่ีอาานาจหน้
ที่ดังนีง้ คราวละสี่ปี
อ(1)านาจและหน้
าที่ตามมาตรา น17เกี่สภาสถาบั
นมีกอษา
านาจหน้
มดูแบลกิริ กจารทางวิ
การทั่วไปของสถาบั
วางนโยบายของสถาบั
ย วกั บ การศึ
การวิาจทีั ย่ควบคุ
การให้
ช าการแก่ สนั งและ
คม
โดยเฉพาะ ให้การท
มีอานาจหน้
นี้ ฒนธรรม และสนับสนุ นกิจการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
านุบารุางทีศิ่ดลังปวั
(1) ในท้
วางนโยบายของสถาบั
น เกี
่ ย วกั
บ การศึ ก ษา การวิ จั ย การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม
องถิ่นเกี่ยวกับงานด้านศิ
ลปวั
ฒนธรรม
การทานุบยารุ
ศิลปวัอฒบันธรรม
และสนับสนุ นกิจการของหน่
วยงานภาครัสฐ่ วนราชการใดในสถาบั
ภาคเอกชน และชุมชนน
(2) วางระเบี
บ งออกข้
ง คั บและประกาศของสถาบั
น และอาจมอบให้
ในท้นผูอ้วงถิางระเบี
่นเกี่ยวกั
ฒนธรรม าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้
เป็
ยบบงานด้
ออกข้าอนศิ
บังลคัปวั
บและประกาศส
(2) อนุ
วางระเบี
อ บัง คั บและประกาศของสถาบั
และอาจมอบให้
(3)
มั ติ ใ ห้ยปบริ ญออกข้
ญา ประกาศนี
ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง นประกาศนี
ย บั ต รบัสณ่ วนราชการใดในสถาบั
ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญา และน
เป็นผู้วางระเบี
ประกาศนี
ยบัตยรบ ออกข้อบังคับและประกาศสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้
(3) พิอนุจารณาการจั
มั ติ ใ ห้ ป ริ ญดญา
ประกาศนี
ย บั ต รบับณเลิฑิกตส่วชันราชการของสถาบั
้ น สู ง ประกาศนี ย บันตตามมาตรา
รบั ณ ฑิ ต อนุ
ป ริ ญ้งญา
และง
(4)
ตั้ง การรวม
และการยุ
9 รวมทั
การแบ่
ยบัตร วนราชการดังกล่าว
ส่ประกาศนี
วนราชการของส่
(4) อนุ
พิจมารณาการจั
้ง การรวม
บเลินกอืส่่นวเข้นราชการของสถาบั
นตามมาตรากการสมทบ
9 รวมทั้งการแบ่ง
(5)
ัติรับสถาบัดนตัการศึ
กษาชั้นและการยุ
สูงหรือสถาบั
าสมทบในสถาบันและการยกเลิ
วนราชการดั
งกล่กาสูวต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ค ณะกรรมการ
(6) พิส่วจนราชการของส่
ารณาให้ ค วามเห็
น ชอบหลั
(5) การอุ
อนุมัตดิรมศึ
ับสถาบั
การศึกและการประกั
ษาชั้นสูงหรือสถาบั
นอื่นเข้าสมทบในสถาบั
กษากนาหนด
นคุณภาพภายในสถานศึ
กษานและการยกเลิกการสมทบ
(6) พิ จารณาด
ารณาให้
ชอบหลั กณสู ตาโปรดเกล้
รการศึ กาษาให้
อ งกั บ มาตรฐานทีสถาบั
่ ค ณะกรรมการ
(7)
าเนิคนวามเห็
การเพื่อนทรงพระกรุ
ฯ แต่งสตัอดคล้
้งและถอดถอนนายกสภา
น กรรมการ
การอุดมศึกนษาก
าหนด
นคุณภาพภายในสถานศึ
กษา พิเศษ
สภาสถาบั
ผู้ทรงคุ
ณวุฒและการประกั
ิ อธิการบดี ศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
(7) แต่
พิจงารณาด
าเนินการเพื่อทรงพระกรุ
าโปรดเกล้
าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
สถาบั
กรรมการ
(8)
ตั้งและถอดถอนรองอธิ
การบดีณคณบดี
ผู้อานวยการส
านัก ผู้อานวยการวิทยาลั
ย ผูน้อานวยการ
ฒิ อธิการบดี
ิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศูสภาสถาบั
นย์ และหันผูว้ทหน้รงคุ
าส่ณววุนราชการที
่เรียศาสตราจารย์
กชื่ออย่างอื่นทีและศาสตราจารย์
่มีฐานะเทียบเท่าพคณะ
(8) รองศาสตราจารย์
แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ
การบดี พคณบดี
านวยการสานักและผู
ผู้อานวยการวิ
ทยาลัยพผูิเ้อศษานวยการ
รองศาสตราจารย์
ิเศษ ผู้ชผู่ว้อยศาสตราจารย์
้ช่วยศาสตราจารย์
ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
(9) จากทรั
อนุมัติงพบประมาณรายจ่
ย์สินของสถาบันายจากเงินรายได้ของสถาบัน
(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบัน
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(11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิ จารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่ องหนึ่ ง เรื่ อ งใด หรื อ มอบหมายให้ ปฏิ บั ติ การอย่า งหนึ่ง อย่ างใดอัน อยู่ ในอ านาจและหน้ า ที่
ของสถาบัน
(12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมาย
ให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภาสถาบันได้
(13) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี
(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
การด าเนิ น งานของสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ลป์ ด าเนิ น การโดยผ่ า นการประชุ ม เป็ น หลั ก ส าคั ญ
ในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีการประชุมรวม 11 ครั้ง สภาสถาบันมีการประชุมตามแผนการปฏิบัติงาน กรรมการเข้าประชุม
เฉลี่ยร้อยละ 93.77
และสามารถประมวลผลการดาเนินงานที่สาคัญ ตามอานาจหน้าที่ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยสภาสถาบันได้พิจารณาการอนุมัติและให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้
1. อนุมัติระเบียบ ออกข้อบังคับ และประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 17 ฉบับ
2. อนุมัติปริญ ญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
จานวน 9 ครั้ง
3. การแต่งตั้งคณบดี จานวน 3 คณะ และการแต่งตั้งผู้อานวยการวิทยาลัย จานวน 3 คน
4. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 20 คน
5. อนุมัติดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สาคัญ จานวน
16 คณะ
6. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 ครั้ง
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
ดังมีผลงานสาคัญโดยสังเขป ดังนี้
อานาจหน้าที่
(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศ
ของสถาบัน และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในสถาบัน เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับ
และประกาศส าหรั บ ส่ วนราชการนั้น เป็ น
เรื่องๆไปก็ได้

ผลการดาเนินงาน
สภาสถาบั น ได้ วางระเบี ย บ ออกข้ อ บั ง คั บ และประกาศของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 17 ฉบับ
1. ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ แ ละการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 (ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
2. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนด
จานวนรองคณบดี รองผู้อานวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

3. ประกาศสภาสถาบั น บัณ ฑิต พัฒ นศิ ลป์ เรื่อ ง การแบ่ ง ส่ วนราชการ
ในสานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 8/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

4. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
5. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการดาเนินงานด้านจริยธรรม
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อานาจหน้าที่

ผลการดาเนินงาน
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
6. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา 2562 (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563)
7. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือ ก
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิ ติ ก าร
ให้ไ ด้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
(ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

8. ประกาศสถาบัน บัณ ฑิตพั ฒนศิลป์ เรื่ อง เกณฑ์ การประเมิ นความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
9. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนด
จานวนรองคณบดี รองผู้อานวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)

10. ข้ อ บัง คั บ สถาบัน บั ณ ฑิต พั ฒนศิ ล ป์ ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก าร
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27
สิงหาคม 2563)

11. ข้ อ บัง คั บ สถาบัน บั ณ ฑิต พั ฒนศิ ลป์ ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก าร
แต่ง ตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาหรับตาแหน่งครูที่มี
วิทยฐานะ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์
พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)
(3) อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 9 ครั้ง ดังนี้
บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต 1 . อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า แ ก่ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปวิจิตร จานวน 11 คน
คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์ จ านวน 3 คน และคณะศิ ล ปศึ ก ษา จ านวน
15 คน รวมทั้งหมด 29 คน (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)
2. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรศิลป
มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จานวน 3 คน
(สาขาวิชานาฏศิ ลป์ ไ ทย จ านวน 1 คน และสาขาวิ ชาดุ ริยางคศิลป์ไ ทย
จานวน 2 คน) (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)
3 . อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า แ ก่ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จากคณะศิ ล ปศึ ก ษา จ านวน
437 คน รวมทั้งหมด 437 คน (ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563)
4. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิ ลป์ไทย ปีก ารศึกษา 2562 จากคณะศิล ป
นาฏดุริยางค์ จานวน 1 คน (สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย) (ประชุมครั้งที่ 4/2563
วันที่ 23 มีนาคม 2563)
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อานาจหน้าที่

ผลการดาเนินงาน
5. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปวิจิตร จานวน 22 คน คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ จานวน 49 คน และคณะศิลปศึกษา จานวน 4 คน รวมทั้งหมด
75 คน (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
6. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิ ลป์ไ ทย ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิล ป
นาฏดุริยางค์ จานวน 1 คน (สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย) (ประชุมครั้งที่ 5/2563
วันที่ 30 เมษายน 2563)

7. อนุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู
ปีก ารศึก ษา 2562 จากคณะศิลปศึ กษา จานวน 53 คน (ประชุม ครั้ ง ที่

5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)

(6) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐา น
ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปวิจิตร จานวน 29 คน คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ จานวน 48 คน และคณะศิลปศึกษา จานวน 12 คน รวมทั้งหมด
89 คน (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563)
9. อนุมัติปริญ ญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยและสาขาวิชาดุริย างคศิลป์ไทย
ประจาปีการศึกษา 2562 จากคณะศิล ปนาฏดุริยางค์ จานวน 10 คน
(สาขาวิชานาฏศิลป์ไ ทย จานวน 4 คน และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไ ทย
จานวน 6 คน) (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563)
1. เห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีอาจารย์
พิเศษ (ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
2. อนุมัติเ ปลี่ยนอาจารย์ผู้รั บผิด ชอบหลักสูต รประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) จานวน 2 ราย (ประชุมครั้งที่ 9/2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

3. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 25.. (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)
4. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลป
วิจิตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จานวน 3 ราย (ประชุมครั้งที่ 7/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563)

5. เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร วิ ช าเอก
ประติ ม ากรรม หลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปวิจิตร จานวน 1 ราย (ประชุมครั้งที่ 8/2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
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6. เห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของคณะศิลปศึกษา จานวน 2 ราย (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม

2563)

7. เห็นชอบปรับข้อมูลในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
(7) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
สถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ
(8) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี
คณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก ผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้า
ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ

(ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)

-

1. แต่งตั้งคณบดี 3 คณะ ได้แก่
1.1 เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม เป็นคณบดีคณะ
ศิลปศึกษา ตามคาสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 3/2563 (ประชุมครั้ง

ที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

1.2 เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคา เป็นคณบดี
คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์ ตามค าสั่ ง สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
ที่ 10/2563 (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
1.3 เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช ยากร เรื อ งจ ารู ญ
เป็ น คณบดึ ค ณะศิ ล ปวิ จิ ต ร ตามค าสั่ ง สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
ที่ 11/2563 (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
2. แต่งตั้งผู้อานวยการวิทยาลัย 3 คน ได้แก่
2.1 เห็นชอบแต่งตั้ง นายสมภพ เขียวมณี เป็นผู้อานวยการวิทยาลัย
นาฏศิ ลปอ่ างทอง ตามค าสั่ งสภาสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนศิ ลป์ ที่ 12/2563
(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2.2 เห็นชอบแต่งตั้ง นายลิขิต สุนทรสุข เป็นผู้อานวยการวิทยาลัย
นาฏศิ ลปลพบุรี ตามคาสั่ ง สภาสถาบัน บัณฑิ ตพัฒนศิลป์ ที่ 13/2563

(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2.3 เห็นชอบแต่ง ตั้ง นายศิวพงศ์ กั้งสกุล เป็นผู้อานวยการวิทยาลัย
นาฏศิ ลปนครศรี ธ รรมราช ตามค าสั่ ง สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
ที่ 14/2563 (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
3. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ อนุมัติและแต่งตั้งดังนี้
3.1 อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ ตาแหน่ง ผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
3.2 อนุ มั ติ ใ ห้น างจตุ พ ร เทวกุ ล ต าแหน่ ง อาจารย์ คณะศิ ล ปวิ จิ ต ร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุม
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

3.3 อนุ มั ติ ใ ห้ น ายอาณั ติ วงศ์ จ าปา ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู
ชานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ดารง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)
3.4 อนุมัติให้นายชยากร เรืองจารูญ ตาแหน่ง อาจารย์ คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพั ฒนศิลป์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุ ม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)

3.5 อนุมัติให้นายฤทธิเทพ เถาว์ หิรัญ ตาแหน่ง อาจารย์ คณะศิลป
นาฏดุ ริ ย างค์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
3.6 อนุ มั ติ ใ ห้ น ายเฉลิ ม ชั ย ภิ ร มย์ รั ก ษ์ ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู
ชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน
2563)

3.7 อนุมัติให้นายนิติ เอมโอด ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
พิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ให้ ด ารง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
3.8 อนุมัติให้นางฤดีชนก คชเสนี ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ลป สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
3.9 อนุ มั ติ ใ ห้ น ายศั ก ดิ์ ช าย บุ ญ อิ น ทร์ ต าแหน่ ง อาจารย์ วิ ท ยาลั ย
ช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)

3.10 อนุมัติให้นางเมตตา สุวรรณศร ตาแหน่ง ครู วิทยาลัย ช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุม

ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

3.11 อนุมัติให้นายจีระชน บุญมาก ตาแหน่งอาจารย์ คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุม

ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

3.12 อนุมัติให้นายบุญพาด ฆังคะมะโน ตาแหน่ง อาจารย์ คณะศิลป
วิจิต ร สถาบั นบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ ให้ ดารงต าแหน่ง ผู้ช่ วยศาสตราจารย์
(ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

3.13 อนุ มั ติ ใ ห้ น างจุ ติ ณั ฏ ฐ์ วงศ์ ช วลิ ต ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู
ชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (ประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2563 วั น ที่ 22

กรกฎาคม 2563)

3.14 อนุมัติให้นายอิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู
ชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (ประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2563 วั น ที่ 22

กรกฎาคม 2563)

3.15 อนุ มั ติ ใ ห้ น างสาวสุ ว รรณา แกล้ ว เกษตรกรณ์ ต าแหน่ ง ครู
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่

22 กรกฎาคม 2563)

3.16 อนุมัติให้นายโยธิน พลเขต ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
พิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปร้ อ ยเอ็ ด สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒนศิ ล ป์ ให้ ด ารง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
3.17 อนุมั ติ ให้ น ายนคร วงศ์ ชั ย รัต นกุล ตาแหน่ ง ครู วิ ทยฐานะครู
ชานาญการพิเ ศษ วิทยาลัย นาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป์
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (ประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2563 วั น ที่ 22

กรกฎาคม 2563)

3.18 อนุมัติให้นางสาวปภาอร แก้วสว่าง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครู
ช านาญการพิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปลพบุ รี สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนศิ ล ป์
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (ประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2563 วั น ที่ 22
กรกฎาคม 2563)

3.19 อนุมัติให้นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ ตาแหน่งอาจารย์ คณะศิลป
วิจิ ตร สถาบันบั ณฑิ ตพั ฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
(ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

3.20 อนุมัติให้ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุข ภัฎ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู
ช านาญการพิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
(9) อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ข องสถาบั น ประจ าปี
รายได้ของสถาบัน
งบประมาณ 2563 ดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด 6 หน่ ว ยงาน จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
12,641,300 บาท (สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
(ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563)

2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 125,201,212 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) (ประชุม
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

3. รับ ทราบการใช้จ่ ายเงิน รายได้ เกินกรอบวงเงิ นที่สภาสถาบั นอนุมั ติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
113

อานาจหน้าที่

ผลการดาเนินงาน
4. รั บทราบการขอปรั บลดกรอบวงเงิ นงบประมาณรายจ่ ายเงิ นรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)
(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับ 1. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนีย ม
การบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ การศึ ก ษาของวิท ยาลั ย ในสัง กั ดสถาบั น บัณ ฑิต พั ฒนศิ ลป์ พ.ศ. 2562
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน (ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
2. ระเบีย บสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนีย ม
การศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
3. ระเบี ย บสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ว่ า ด้ ว ยค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
4. ระเบี ย บสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ว่ า ด้ ว ยค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา
ค่าลงทะเบียน ค่าบารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบารุงกีฬา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญ ญาตรี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563
(ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)

5. ระเบี ย บสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ว่ า ด้ ว ยค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่
5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)

6. ระเบียบสถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้ วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รศิ ลปกรรม ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
วิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป พ.ศ. 2563 (ประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2563 วั น ที่ 11
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็ น ในเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใด หรื อ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน

มิถุนายน 2563)

ดาเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลหนึ่ ง
บุคคลใดที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31
ตุลาคม 2562)

2. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการปรั บ โครงสร้ า งสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
(ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

3. แต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

4. แต่ง ตั้ ง คณะอนุก รรมการประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของอธิก ารบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
5. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะศิ ลปศึ ก ษา (ประชุ ม ครั้ ง ที่
1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)

6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)
7. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบัน
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บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
8. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะศิ ล ปวิ จิ ต ร (ประชุ ม ครั้ ง ที่

2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

9. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ประชุมครั้งที่

2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

10. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

(ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

11. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
(ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

12. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช (ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
13. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบั นบั ณ ฑิต พั ฒนศิ ล ป์
(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

14. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

15. แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
16. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
รายงานผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคล มีมติเห็นชอบเรื่องที่สาคัญ ดังนี้
1.การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 4 ราย
2. การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 5 ราย
3. การพิจารณาข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย
4. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 1 ราย
5. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
6. การเลื่ อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง
บุค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ สายงานนิ ติ ก าร ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
จานวน 1 ราย
7. การเลื่ อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง
บุค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
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(12)พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
กิจ การของสถาบั น ตามที่อ ธิ ก ารบดี เ สนอ
และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติการ
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดอั น อยู่ ใ นอ านาจและ
หน้าที่ของสภาสถาบันได้

ผลการดาเนินงาน
ตาแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ
พิเศษ จานวน 1 ราย
8. การเลื่ อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง
บุค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ สายวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ
พิเศษ จานวน 1 ราย
9. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 7 ราย
10. การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ราย
11. การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ราย
12. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 17 อัตรา
13. การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ คคลเข้ ารั บ ราชการเป็ น ข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จานวน 7 อัตรา
14. การบรรจุ ผู้ส อบแข่ง ขั น ได้ เพื่ อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน 1 อัตรา
15. การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน 8 ตาแหน่ง
16. การแต่ง ตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
17. การปรับปรุงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากตาแหน่งครู เป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 15 ตาแหน่ง
18. การปรับปรุง ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากตาแหน่งครู เป็นตาแหน่งอาจารย์ จานวน 9 ตาแหน่ง
19. การปรับปรุง ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากตาแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ตาแหน่ง
20. การปรับปรุง ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป เป็ น ต าแหน่ ง อาจารย์ จ านวน 1
ตาแหน่ง
21. การปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ง และตั ด โอนอั ต ราเงิ น เดื อ น
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู และครู ผู้ ช่ ว ย
เป็นตาแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่สาคัญ ดังนี้
1. อนุมั ติก ารปรับ แผนการรับ นัก ศึกษา หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
2. อนุมั ติก ารปรับ แผนการรับ นัก ศึกษา หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบั ณฑิ ต
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อานาจหน้าที่

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ศึ ก ษา (4 ปี ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563)
3. เห็นชอบประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 4 ฉบั บ (ประชุ มครั้ง ที่
5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)

4. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 –
2564 (นาไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31
ตุลาคม 2562)

5. เห็น ชอบร่ างแผนปฏิ บัติก ารประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)
6. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)
7. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)
(13) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาในกิจการ ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี ที่สาคัญ
ของสถาบันฯ ต่ออธิการบดี
ดังนี้
1. สถาบันฯ ควรกาชับและกากับติดตาม กรณีการใช้จ่ายเงินเกินกรอบ
วงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ
2. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสูตรหรืออาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตร ดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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2.6.7 ผลการดาเนินงานสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การดาเนิน การของสภาวิ ชาการ สถาบัน บั ณ ฑิต พั ฒนศิ ลป์ มีบ ทบาทหน้ า ที่ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน
การวิจัย การวัดผลการศึกษา การขอยกเลิกหลักสูตร เป็นต้น การดาเนินงานของสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ดาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสาคัญ ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภา
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)

ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)

ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)

ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)

ครั้งที่ 4/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)

อานาจและหน้าที่ตามมาตรา 20 สภาวิชาการมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึก ษาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวข้องกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภาสถาบัน
(3) เสนอความเห็นเกี่ยวข้องกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของสถาบันต่อสถาบัน
(4) พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(5) ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันและความต้องการของชุมชุน
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยู่ในอานาจ
และหน้าที่ของสภาวิชาการ
(7) ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
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ดังมีผลงานสาคัญโดยสังเขป ดังนี้
อานาจหน้าที่
(1) พิ จ ารณาเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษา
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย
การวัดผลการศึกษา และการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มา ตร ฐ าน ที่ คณ ะ ก ร ร มก า ร ก า ร
อุดมศึกษา กาหนด เพื่อเสนอต่อสภา
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน
1.การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

(ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562)

2.การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ตรศิ ลปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศนศิ ลป์ (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2560) วิชาเอกประติมากรรม

(ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563)

3. การพิจ ารณาเปลี่ ยนอาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต ร 2 หลัก สู ต ร ได้ แ ก่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)

4. การก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ่ ง ประสงค์ ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์

(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)

5.การพิจารณาการปรับคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)

(3) พิ จาร ณาให้ ค ว ามเห็ น ใน เรื่ อ ง ที่ 1. การพิจารณาขอปรับแผนรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าการของสถาบั น ต่ อ สาขาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
สภาสถาบัน
(ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563)
2. แผนพัฒนาภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563
(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)

3. การปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัย
นาฎศิลปลพบุรี

(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)

4. การพิจารณาขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

(ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 เมษายน 2563)

5. การพิจารณาการปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)
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2.6.8 ผลการดาเนินงานสภาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาคณาจารย์และบุคลากร แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 21 ให้
มีสภาคณาจารย์และบุคลากร ประกอบด้วย ประธานและกรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจาสถาบัน ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน รวมทั้งสิ้น 18 คน ดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
อานาจและหน้าที่ตามมาตรา 22 สภาคณาจารย์และบุคลากร มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบัน และอธิการบดีในกิจการต่าง ๆ ของสถาบัน
(2) ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการทางานที่ดีของคณาจารย์ประจาสถาบัน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
(3) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณาจารย์ประจาสถาบัน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
การดาเนินงานของสภาคณาจารย์ ดาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) คณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร มีการประชุมรวม
3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 28 - วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)
ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)
ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 25 - วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 ตึกสานักงานอธิการบดี (วังหน้า)
ดังมีผลงานสาคัญโดยสังเขป ดังนี้
อานาจหน้าที่
(2) ส่ ง เสริ มจริ ยธรรมและวั ฒ นธรรมการ
ท างานที่ ดี ข องคณาจารย์ ป ระจ าสถาบั น
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน

ผลการดาเนินงาน
สภาคณาจารย์และบุคลากรพิจารณากาหนดโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งขวั ญ
กาลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด
สถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป์ โดยจั ดพิธีมอบรางวัลในงานประชุ มวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้
ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจานวน 15 คน ดังนี้
3.1 รางวัลผู้บริหารดีเด่น จานวน 2 คน ได้แก่
- นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
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อานาจหน้าที่

ผลการดาเนินงาน
3.2 รางวัลอาจารย์ดีเด่น จานวน 2 คน ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา รู้สมัย
3.3 รางวัลครูดีเด่น จานวน 7 คน ได้แก่
- นางจุฬาลักษณ์ สุทิน
- นางทรงศิลป์ พิศชาติ
- นางกิ่งดาว สวัสดี
- นายนาวี สาสงเคราะห์
- นางธนันญภา บุญมาเสมอ
- นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น
- นายพิเศษ โพพิศ
3.4 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จานวน 4 คน ได้แก่
- นางแสงแข โคละทัต
- นายเอกชัย แสงแก้ว
- นางประภารดี จั่นรอด
- นายวัทธิกร แสวงผล
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรือ 1. สภาคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมประชุมและสนับสนุน โครงการ
อธิการบดีมอบหมาย
กิจกรรมของสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ก าหนดจั ด เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น การประชุ ม ใช้ ส ถานที่
ประชุม เป็นสถาบันอุด มศึกษาที่เป็น เครือข่ ายทั่ว ประเทศ ทั้ง นี้ หากจั ด
ประชุ ม ในสถาบั น ที่ ใ กล้ เ คี ย งวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป/วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ลปใน
จัง หวัด ใด คณะกรรมการมี มติม อบกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ในส่ว น
ภูมิภาคใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซี่งเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน
มา สภาคณาจารย์ฯได้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญทั้งสิ้น 9 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ว มประชุมอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ไ ด้รับจัดสรร
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. สภาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประชุ ม วิ ช าการ
ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทนภายใต้บริบท
โลก (The Future of Thai Higher Education in Global Context)”
ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562
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2.6.9 ผลการด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมาย คณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ นั ย
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล
ในปีงบประมาณ 2563 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไ ด้มีคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านวินัย คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการบริหาร
บุคคล ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.6.9.1 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีหน้าที่เสนอแนะ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทาร่างและตรวจ สอบความ
ถูกต้องของร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ ก่อนเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการ
พิจารณาวินิจฉัย และตีความปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตอบข้อหารือในประเด็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ หรือคดีความที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ และพิจารณาตอบข้อหารือในประเด็นข้อกฎหมาย จานวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ ดังนี้
1) ข้อบังคับ จานวน 6 ฉบับ ได้แก่
(1) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
(2) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
(3) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ส าหรั บ ตาแหน่ ง ครูที่ มี วิ ท ยฐานะ ให้ ดารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ห รื อ
รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
(4) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยข้อกาหนดการดาเนินงานด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
(5) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ....
(6) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ....
2) ระเบียบ จานวน 6 ฉบับ ได้แก่
(1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พ.ศ. 2563
(2) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(3) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(4) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบารุงกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา และค่าบารุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(5) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(6) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
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3) ประกาศ จานวน 4 ฉบับ
(1) ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
(2) ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักจริยธรรมการรวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
(3) ร่างประกาศสถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ สาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(4) ร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ....
4). ส่งร่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการนาเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนร่างอีกครั้งหนึ่ง
จานวน 4 ฉบับ
(1) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(2) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....
(3) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรนาฏดุริยางค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 พ.ศ. ....
(4) ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกข้อมูล และการเทียบ
ค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
5) อยู่ในระหว่างพิจารณา จานวน 4 ฉบับ
(1) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ....
(2) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ....
(3) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความ
และกองบรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ....
(4) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา พ.ศ. ....
2.6.9.2 คณะอนุกรรมการด้านวินัย มีหน้าที่พิจารณา และวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการดาเนินการทาง
วินัยและรายงานการดาเนินการทางวินัยของคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงาน
ราชการ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการดาเนินการแทนสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเมื่อ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ โดยคณะอนุกรรมการด้านวินัยยังดาเนินการ
พิจ ารณา คาร้องเรี ยนกล่ าวโทษที่เกี่ ยวกับวินั ยของคณาจารย์ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา รวมทั้ ง
พนักงานราชการ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของ
คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ด้วย
โดยคณะอนุกรรมการด้านวินัย ได้พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการด้านวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 1 เรื่อง
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2.6.9.3 คณะอนุ ก รรมการอุ ทธรณ์แ ละร้อ งทุ กข์ มีห น้า ที่ก ลั่นกรองการอุทธรณ์ และการ
พิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับคาสั่งการลงโทษทางวินัยของคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งพนักงานราชการ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อนาเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณา
รวมไปถึงการกลั่นกรองการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ ในกรณีที่คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการในสัง กัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
เพื่อนาเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณา
โดยคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้พิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 1 เรื่อง
2.6.9.4 ผลการดาเนินงานของอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 มาตรา 17 (11) สภาสถาบันมี
อานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะ ให้มีอานาจหน้าที่แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แทนสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
(1) การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์กาหนด เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา
(2) การแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยและการแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
(3) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี หรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการและ
ชานาญการพิเศษ
(4) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับ ชานาญงาน ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ
(5) การโอน ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(6) การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากหน่วยงานอื่นมาขึ้นบัญ ชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2) พิ จารณากลั่ นกรองเรื่องการบริหารงานบุคคล เพื่อนาเสนอสภาสถาบั นบัณฑิตพัฒนศิ ลป์
พิจารณา ได้แก่
(1) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ
(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
(3) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
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ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอานวยการ และประเภทบริหาร
(4) การปรับปรุงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) การปรั บเปลี่ ยนการกาหนดตาแหน่ง และตัดโอนอัต ราเงิ นเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินงานของอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดาเนินการโดย
ผ่านการประชุมเป็นหลักสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) มีการ
ประชุมรวม 9 ครั้ง สรุปได้ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แทนสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.1) เห็นชอบพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนด เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา จานวน 11 กลุ่ม และจานวน 10 สายงาน
(1) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตาแหน่งครูขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 6 กลุ่ม ดังนี้
(1.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จานวน 1 ราย
(1.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จานวน 1 ราย
(1.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จานวน 1 ราย
(1.4) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย (โขน) จานวน 1 ราย
(1.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จานวน 1 ราย
(1.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ราย
(2) การแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะกรรมการ ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 4
กลุ่ม ดังนี้
(2.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย (ละคร) จานวน 1 ราย
(2.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย (โขน) จานวน 1 ราย
(2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จานวน 3 ราย
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(2.4) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จานวน 2 ราย
(2.5) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จานวน 1 ราย
(2.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน 1 ราย
(3) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะกรรมการ ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 1 กลุ่ม คือ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย จานวน 1 ราย
(4) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคัด เลื อกบุ ค คล ที่ ขอเข้ ารั บ การประเมิ นผลงานทาง
วิชาการ เพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค. (๒) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ จานวน 5 สายงาน ดังนี้
(4.1) สายงานจัดการงานทั่วไป
(4.2) สายงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4.3) สายงานนิติการ
(4.4) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
(4.5) สายงานตรวจสอบภายใน
(5) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารง ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการจานวน 5 สายงาน ดังนี้
(5.1) สายงานจัดการงานทั่วไป
(5.2) สายงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.3) สายงานนิติการ
(5.4) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
(5.5) สายงานตรวจสอบภายใน
1.2) การแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย และการแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู จานวน 10 ราย
1.3) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการและ
ชานาญการพิเศษ
(1) การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 7 ราย
(2) การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ จานวน 3 ราย
1.4) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ
(1) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
(2) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการจานวน 5 ราย
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(3) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน จานวน 2 ราย
1.5) การโอน ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) การให้โอนและรับโอนข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 ราย
(2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 ราย
1.6) การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 6 อัตรา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จานวน 7 อัตรา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 1 อัตรา
(2) การเรี ยกบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้า ราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 2 ราย
(3) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 41 อัตรา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จานวน 11 อัตรา
(4) การคั ด เลื อกบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ ง ตั้ง เข้ ารั บ ราชการเป็น ข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จานวน 5 อัตรา
1.7) การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 3 ตาแหน่ง
2) พิจารณากลั่นกรองเรื่องการบริหารงานบุคคล เพื่อนาเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พิจารณา ได้แก่
2.1) การพิ จ ารณาข้ าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เลื่อ นเป็น วิ ท ยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ จานวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย จานวน 2 ราย
2.2) การปรับปรุงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 23 อัตรา
2.3) การปรับเปลี่ยนการกาหนดตาแหน่ง และตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 7 ราย
2.4) การกาหนดตาแหน่งและแต่ง ตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ให้ดารงตาแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่
ขึ้นตรงต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.5) การแต่ง ตั้ง คณะอนุ กรรมการประเมิน ความรู้ ความสามารถของบุคคลในสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.6) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสาย
งานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
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จานวนตัวชี้วัด
สรุปผลประเมินการ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ ระดับ ระดับ รวม ดาเนินงาน ใน
ภาพรวม
ปรับปรุง ปรับปรุง 3
4
5
(ร้อยละ)
เร่งด่วน
พอใช้ ดี ดีมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้
1
2
10 13
95.48
มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
(ดีมาก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อ
1
1
6
8
88.70
ยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานใน
(ดี)
ระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน
1
3
4
85.37
และสังคม
(ดี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ
3
3
100
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
(ดีมาก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์
2
8
10
96.98
ดุริ ย างคศิ ลป์ คี ต ศิ ลป์ ช่ า งศิ ลป์ แ ละทั ศ นศิ ล ป์ สร้ า งบัณ ฑิ ต คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
(ดีมาก)
การศึ ก ษาของชาติ และน าสถาบั น สู่ น านาชาติ บนฐานการบริห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
รวม
2
2
4
30 38
93.74
(ดีมาก)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตารางแสดงความสาเร็จในภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. 2560 - 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าความสาเร็จในภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 93.74 (ระดับ ดีมาก) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.7 ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.8 แนวทางการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		
จากผลการดำ�เนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ได้ดำ�เนินการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมองค์ความรู้ การบริการวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว และจะสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
1. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น อบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งทักษะ
ในการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนว
		
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
ติดตามดูแลการทำ�วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
		
3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม
		
4. พัฒนามาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนด้านการใช้เทคโนโลยี ให้มคี ณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
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ส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่น

3.1 ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการดำ�เนินการที่เป็นผลงานดีเด่นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
		
1) นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ�นักเรียน นักศึกษาร่วมจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ
ในงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่
นิทรรศการ ส่วนที่ 2 ลานการแสดงเรือพระทีน่ ง่ั 4 ลำ� ณ ท้องสนามหลวง ประกอบด้วยการแสดงประกอบแสง สี เสียง
การแสดงโขน และการแสดงละครของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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2) การประชุมสุดยอดผู้นำ�อาเซียน ครั้งที่ 35
		
กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแลการแสดงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ�
อาเซียน ครั้งที่ 35 โดยกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงต้อนรับผู้นำ�ประเทศ
ที่เข้าร่วมการประชุม โดยนักเรียนและนักศึกษา กว่า 200 คน จากวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด “โขนเรือ” ชุด “รอยอารยะ อาเซียน” และชุด
“อาเซียนยั่งยืน” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

การแสดงพิธีเปิด ชุด “โขนเรือ” ชุด “รอยอารยะ อาเซียน” และชุด “อาเซียนยั่งยืน”
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3.2 ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในเวทีตา่ งๆ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของตนเอง โดยมีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล ดังนี้
		
3.2.1 ระดับนานาชาติ จำ�นวน 1 ผลงาน ดังนี้
		
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน
วงโยธวาทิตโลก Thailand World Music Championships 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดศรีสะเกษ

		
3.2.2 ระดับชาติ จำ�นวน 27 ผลงาน ดังนี้
			
3.2.2.1 วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครือ่ งคู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป ได้รบั รางวัลชนะเลิศ รวมวงประเภทวงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครือ่ งคู่ จากการประกวด
ดนตรีไทย ครัง้ ที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จัดขึ้น ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ โดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร
			
3.2.2.2 วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครือ่ งคู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับรางวัลผู้บรรเลงเครื่องดนตรีดีเด่น จำ�นวน 9 เครื่องมือ จาก 11 เครื่องมือ
(ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก กลองแขกตัวผู้ กลองแขกตัวเมีย เปิงมาง ฉิง่ และขับร้อง) ประเภทวงปีพ่ าทย์
ไม้แข็งเครือ่ งคู่ จากการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ โดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร
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3.2.2.3 วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปร้ อ ยเอ็ ด ได้ ร ั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการประกวดดนตรี แ ละ
การแสดงพืน้ บ้าน พุทธศักราช 2563 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” แข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

			
3.2.2.4 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นายธรณ์ ชูชม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด
บรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ประเภทระนาดเอก รับพระราชทานถ้วยรางวัลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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3.2.2.5 วิทยาลัยนาฏศิลป เด็กหญิงปานชีวา มนต์สิริ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด
สื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำ�นึกความรักชาติ” ในบทเพลง ภูมิใจไทย รับเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติ
จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

			
3.2.2.6 วงโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถ้วย ก ถ้วย
รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
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3.2.2.7 วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม
งานเปิดบ้านช่างทองหลวง ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

		
3.2.2.8 วงประหัตหรรษ์ วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท บทเพลงอาเซียนยั่งยืน
จากโครงการประกวดวงดนตรี และขับร้องเพลงสำ�หรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ณ โรงละครวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
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3.2.2.9 นางสาวเบญจา กำ�จาย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประเภท
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 จากกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

		
3.2.2.10 นางสาวปรารถนา แสงวรรณเทศ วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำ�ปี 2563 เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
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3.2.2.11 นางสาวสาวิกา โสมดี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รบั รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำ�ปี 2563
เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

		
3.2.2.12 นางสาวชิดชนก ทิศโหล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำ�ปี 2563 เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
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3.2.2.13 นางสาวพัชราภา ปัจฉิมวัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำ�ปี 2563 เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
		
3.2.2.14 เด็กชายภูเทพ โพธิ์หอม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำ�ปี 2563 เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

		
3.2.2.15 วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทวงมโหรี ถ้วย ก จากการประกวดดนตรีไทย
ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34/2562
		
3.2.2.16 วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวปี่ใน การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34/2562
		
3.2.2.17 วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวฆ้องวงเล็ก จากการประกวดดนตรีไทย ระดับ
มัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34/2562
		
3.2.2.18 วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวระนาดเอก จากการประกวดดนตรีไทย
ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34/2562
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3.2.2.19 วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รบั รางวัลขับร้องเพลงไทย จากการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34/2562

		
3.2.2.20 วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
จังหวัดลพบุรี
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3.2.2.21 วงดนตรีลูกทุ่ง “NSK BAND วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวั ล แดนเซอร์ ย อดเยี ่ ย ม จากการประกวดในรายการ “ประกวดวงดนตรี ล ู ก ทุ ่ ง KSU คอนเทสต์ ครั ้ ง ที ่ 1”
ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

		
3.2.2.22 วงเภรีศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล
จากรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม จากการประกวดการแสดงรวมศิ ล ป์ แ ผ่ น ดิ น สยาม ระดั บ ภาคกลาง
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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3.2.2.23 วิทยาลัยช่างศิลป ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททักษะการสร้างสรรค์เครือ่ งประดับ
ด้วยสือ่ ประสม จากการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม งานเปิดบ้านช่างทองหลวง ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

		
3.2.2.24 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รบั รางวัลชมเชย จากการแข่งขันการโชว์นางไหและหมากับ๊ แก๊บ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
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3.2.2.25 นายกฤษณ สว่างแจ้ง วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดวาดภาพ
ระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 หัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด” ณ Toyota Buzz วิภาวดี
Hubba ห้อง P201 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

		
3.2.2.26 นายพณวรรธน์ ทองแสง วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับรางวัลพิเศษ จากโครงการประกวดวาด
ภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 14 หัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข”
		
3.2.2.27 นางสาวพัฒน์นรี บุญมี วิทยาลัยช่างศิลป ได้รบั รางวัลสนับสนุนพิเศษ จากโครงการประกวด
วาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 14 หัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข”
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ดังนี้

3.3 ผลงานดีเด่นของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่น โดยมีรายชือ่ ผูม้ ผี ลงานดีเด่น

		
3.3.1 นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา ตำ�แหน่ง ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และ
นายทวีวฒ
ั น์ จิตติเวทย์กลุ ตำ�แหน่ง อาจารย์วทิ ยาลัยช่างศิลป ได้รบั รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
ด้วยสำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งให้หน่วยงานราชการดำ�เนินการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนกำ�หนด ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะต้องเป็น
ผู้ประพฤติตนตามกรอบความดีงาม 3 ประการ คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ จึงถือได้วา่ เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ดำ�รงตนอย่าง
สมศักดิศ์ รีขา้ ราชการ ส่งเสริมให้ขา้ ราชการทัง้ หลายได้ยดึ ถือเป็นแบบอย่างข้าราชการพลเรือนดีเด่น จึงดำ�เนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
		
3.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญพาด ฆังคะมะโน ตำ�แหน่งอาจารย์คณะศิลปวิจิตรได้รับรางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำ�ปี 2563 ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอความร่วมมือให้เสนอรายชือ่ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผูท้ รงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และเพื่อน้อมรำ�ลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุคคลสำ�คัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
เพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์ที่เสียสละอบรมนิสิต นักศึกษา
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม จึงได้ดำ�เนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลฯ
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3.3.3 นางสาวอัจฉรา จันที ตำ�แหน่งครู วิทยฐานะครูช�ำ นาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รบั รางวัล
คุรุสดุดี ด้วยคุรุสภา ดำ�เนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี ให้สถาบันการศึกษา
ดำ�เนินการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กำ�หนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติ
ตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพือ่ เป็นการยกย่องผูป้ ระกอบวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่
เคารพ ยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่
วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานให้มีขวัญและกำ�ลังใจที่จะปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงได้ดำ�เนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
คุรุสดุดี
		
3.3.4 พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมณ์ ผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รบั รางวัลผูท้ �ำ คุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยสำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด�ำ เนินการคัดเลือก
ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีผลงาน
ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำ�เนินงานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์

		
3.3.5 นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล ตำ�แหน่งอาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป และนายอภิวิชญ์ เหล่าอัน
ตำ�แหน่ง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับการคัดเลือกบุคลากรผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำ�บล ประเทศอินเดีย-เนปาล
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำ�บล ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยคัดเลือกบุคลากรผูท้ �ำ คุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา
ทีด่ �ำ เนินการหรือปฏิบตั กิ ารในด้านศาสนา เพือ่ ส่งเสริมให้พทุ ธศาสนิกชนได้เข้าถึงหลักธรรมในแหล่งกำ�เนิดพระพุทธศาสนา
จึงได้ดำ�เนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ
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3.3.6 บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จานวนทั้งหมด 6
รางวัลในการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 และการประชุม
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 “สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่าน
ศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ” ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
กลุ่ม
Performing Arts
Group

ชื่อ-สกุล
Jintana Anuwat

Culture and
Papar-On Kaewsawang
Education Group

ชื่อผลงาน

ชื่อหน่วยงาน

NORA RONG KRU RITUAL
DANCE PERFORMANCE

The College of
Damartic Arts

THE DEVELOPMENT OF
MULTIMEDIA CAI

Lopburi College
Of Dramatic Arts

ON LESSONS OF THE
BASIC 3 STRINGED
PLUCKING PRACTICE OF
MATTAYOMSUKSA
5 STUDENTS, LOPBURI
COLLEGE OF DRAMATIC
ARTS,BUNDITPATANASILPA
INSTITUTE
ดุริยางคศิลป์

นายบุญเลิศ กร่างสะอาด

ดนตรีประกอบพิธีทาน้าอภิเษก วิทยาลัยนาฏศิลป
ของจังหวัดสุพรรณบุรีสาหรับ สุพรรณบุรี
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว : การปฏิบตั ิ
และคติความเชื่อ

นาฏศิลป์

นายธวัชชัย ซ้ายศรี

โต๊ะครึม : ดนตรีและนาฏกรรม วิทยาลัยนาฏศิลป
บาบัดของชาวใต้
นครศรีธรรมราช

ทัศนศิลป์

นายพงษ์พิสุทธิ์ รัตนวิเชียร

วัตถุแห่งความทรงจาของความ โครงการ
ทุกข์
บัณฑิตศึกษา

การศึกษาและ
วัฒนธรรม

นางดวงเดือน แสงเมือง

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโม
วิทยาลัยนาฏศิลป
บายเลิร์นนิ่งบนคราวด์ร่วมกับ สุพรรณบุรี
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และคติความเชื่อ
นาฏศิลป์
กลุ่ม

นายธวัชชัย ซ้ายศรี

โต๊ะครึม : ดนตรีและนาฏกรรม วิทยาลัยนาฏศิลป
บาบัดของชาวใต้
นครศรีธรรมราช

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน

ทัศนศิลป์

นายพงษ์พิสุทธิ์ รัตนวิเชียร

การศึกษาและ
กลุ่ม
วัฒนธรรม

นางดวงเดืชือ่อน-สกุ
แสงเมื
ล อง

การจั
ยนรู้แบบสื
บสอบ
วัตถุแดห่การเรี
งความทรงจ
าของความ
ทีทุ่มกข์ีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
ผลการจัดการเรี
ยนรู้แบบโม
่อผลงาน
นักเรียนมัธชืยมศึ
กษาปีที่ 1
บายเลิร์นนิ่งบนคราวด์ร่วมกับ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ปีการศึกษา 2562
ที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2562
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ชื่อหน่วยงาน

โครงการ
บัณฑิตศึกษา
วิทยาลั
นาฏศิ
ลป
ชื่อยหน่
วยงาน
สุพรรณบุรี

ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ง
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ
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ภาคผนวก จ
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