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 สภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้�ท่ีว�งนโยบ�ยของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เก่ียวกับก�รศึกษ�

ก�รวิจัย ก�รบริก�รวิช�ก�ร ก�รทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ

ภ�คเอกชนและชุมชนในท้องถ่ินเก่ียวกับง�นด้�นศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนก�รว�งระเบียบ ออกข้อบังคับ

และประก�ศของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติให้ปริญญ� อนุมัติงบประม�ณเงินร�ยได้ ฯลฯ ต�มที่

พระร�ชบัญญัติสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 กำ�หนด เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยและ

พันธกิจของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งมีก�รกำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รสถ�บัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

 ในน�มสภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ ครู บุคล�กร และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยที่มีส่วนสำ�คัญยิ่งต่อก�รดำ�เนินง�นและก�รพัฒน�ภ�รกิจด้�นต่�งๆ ของสถ�บัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย ทิศท�งที่สภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำ�หนดและพร้อมที่จะ

ก้�วไปข้�งหน้�เพื่อนำ�พ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต่อไป
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สารจากนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ข

 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ และช่�งศิลป์

ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐ�นจนถึงระดับอุดมศึกษ� บ่มเพ�ะนักเรียน นักศึกษ�ของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็น

มืออ�ชีพและเป็นผู้นำ�ด้�นง�นศิลป์ รวมทั้งก�รส่งเสริม สนับสนุน ก�รสร้�งง�นวิจัย ง�นสร้�งสรรค์

นวัตกรรมองค์คว�มรู้ ก�รบริก�รวิช�ก�ร และก�รส่งเสริมสนับสนุน ก�รอนุรักษ์ พัฒน� สืบส�นและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั ้งในประเทศและต่�งประเทศ เพื ่อให้บรรลุต�มวิส ัยทัศน์ที ่ต ั ้งไว ้ค ือ 

“สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถ�บันชั้นหนึ่งของช�ติด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ ช่�งศิลป์ 

และทัศนศิลป์ สร้�งบัณฑิตคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ และนำ�สถ�บันสู่น�น�ช�ติ”

 ร�ยง�นประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคร�ะห์ผลก�ร

ดำ�เนินง�นของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในรอบปี เพ่ือเป็นแนวท�งก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รปฏิบัติง�น

ของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีถัดไป ให้บรรลุเป้�หม�ยต�มที่สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำ�หนดไว้ 

 ในน�มคณะผู้บริห�รของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณ คณ�จ�รย์ ครู บุคล�กร นักเรียน 

นักศึกษ�และศิษย์เก่� ตลอดจนเครือข่�ยจ�กภ�ครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต่�งประเทศท่ีมีส่วนร่วม

ในก�รพัฒน�และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ม�โดยตลอด คณะผู้บริห�รและ

บุคล�กรของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะมุ่งมั่นในก�รพัฒน�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ดำ�รงไว้ซึ่ง

ปณิธ�น “มุ่งมั่นศึกษ� ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบส�น สร�้งสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม”
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กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

กรรมการสภาสถาบันโดยตำาแหน่ง

น�ยสุรชัย  ภู่ประเสริฐ
น�ยกสภ�สถ�บัน

(16 ธ.ค. 62 - 5 ก.ย. 63)

น�ยกฤษศญพงษ์  ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

น�งนิภ�  โสภ�สัมฤทธิ์
อธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดร.อัมพร  พินะส�
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�

น�ยประทีป  เพ็งตะโก
อธิบดีกรมศิลป�กร

น�งธัญญ�ลักษณ์  อุบลเลิศ
ประธ�นสภ�คณ�จ�รย์
และบุคล�กรสถ�บัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

น�ยเกรียงไกร  สัมปัชชลิต
อุปน�ยกสภ�สถ�บัน
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.กำ�พล  วันท� น�งประกอบ  ล�ภเกษรดร.จักรพรรดิ  วะท�

น�งประพิน  อันว�เบค

ศ�สตร�จ�รย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ

น�ยสด  แดงเอียด น�ยสมบัติ  แก้วสุจริต

น�ยโอภ�ส  เขียววิชัย

น�งส�วสุทธ�สินี  วัชรบูล

รองศ�สตร�จ�รย์
ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์

พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธ�รมณ์ ศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ชมน�ด  กิจขันธ์

น�งสิริลักษณ์  ดุริยประณีต
กรรมก�รสภ�สถ�บัน

จ�กผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัย

น�ยจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์
กรรมก�รสภ�สถ�บัน
จ�กรองอธิก�รบดี

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จินตน�  ส�ยทองคำ�
กรรมก�รสภ�สถ�บัน

จ�กคณบดี

น�ยจรัญ  หนองบัว
กรรมก�รสภ�สถ�บัน

จ�กผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัย
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ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

เลขานุการ

น�ยอำ�นวย  นวลอนงค์

น�งส�วศิริลักษณ์  ฉลองธรรม
กรรมก�รสภ�สถ�บัน
จ�กคณ�จ�รย์ประจำ�

น�ยปรเมศวร์  โพธิ์คล�้ย
กรรมก�รสภ�สถ�บัน

จ�กข้�ร�ชก�รครู

น�ยวิชิต  เพ็ชรดี
กรรมก�รสภ�สถ�บัน

จ�กบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
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กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ�สตร�จ�รย์
ดร.สุนทร  บุญญ�ธิก�ร

ศ�สตร�จ�รย์
ดร.ชมน�ด  กิจขันธ์

น�งนิภ�  โสภ�สัมฤทธิ์
อธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประธ�นกรรมก�ร

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประวีน�  เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองประธ�นกรรมก�ร

ศ�สตร�จ�รย์วิโชค  มุกด�มณี

ศ�สตร�จ�รย์ปริญญ�  ตันติสุข รองศ�สตร�จ�รย์อมร�  กล่ำ�เจริญ รองศ�สตร�จ�รย์
ดร.ม�นพ  วิสุทธิแพทย์
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รองศ�สตร�จ�รย์
ดร.ยุทธน�  ฉัพพรรณรัตน์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ธนีน�ฏ  ณ สุนทร

น�ยชวลิต  สุนทร�นนท์

ผู้แทนจากคณบดี

รองศ�สตร�จ�รย์
ดร.จินตน�  ส�ยทองคำ�

คณบดีคณะศิลปน�ฏดุริย�งค์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
ชย�กร  เรืองจำ�รูญ

คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(31 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เด่น  หว�นจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร

(1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63)

น�งส�วศิริลักษณ์  ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษ�
(28 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษ�
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

น�งสิริลักษณ์  ดุริยประณีต
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

สุพรรณบุรี

ดร.กัลย�ณี  ยังสังข์
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

พัทลุง

ดร.กษม�  ประสงค์เจริญ
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

เชียงใหม่

ผู้แทนจากผู้อำานวยการ
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น�งส�วศิริลักษณ์  ฉลองธรรม
(1 ต.ค. 62 - 27 ก.พ. 63)

น�งขวัญใจ  พิมพิมล
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยช�่งศิลป

สุพรรณบุรี

ดร.จำ�เริญ  แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

ก�ฬสินธุ์

น�ยกิตติชัย  รัตน์พันธ์

น�ยแผน  เอกจิตร

น�งทัศนีย์  ศิวบวรวัฒน�

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

เลขานุการ

น�ยธีรพงษ์  ฉล�ด

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ขวัญใจ  คงถ�วร
(4 มิ.ย. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รยบ์ุญพ�ด  ฆังคะมะโน
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กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชุดที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำา

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์

น�งธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ
ประธ�นสภ�คณ�จ�รย์

และบุคล�กร

น�ยทวีศักดิ์  วีระพงศ์
รองประธ�นกรรมก�ร

สภ�คณ�จ�รย์และบุคล�กร
คนที่ 1

น�ยภัทรพร  เลี่ยนพ�นิช

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ
รองประธ�นกรรมก�ร

สภ�คณ�จ�รย์และบุคล�กร 
คนที่ 2

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
มินทร์ลด�  จักรชัยอนันท์
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ผู้แทนจากข้าราชการครู

ผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษา

เลขานุการ

น�งพิกุล  อนันตน�นนท์ ดร.อิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ

ดร.ศุภรัตน์  ทองพ�นิชย์

ดร.ภูษิต  รุ่งแก้ว

น�งส�วกมลนัทธ์  พรหมรอด

น�งส�วเอมอร  เห็นวัฒนะ

น�ยธ�นินทร์  โสภิกุล

น�งสุนิส�  เกตุทอง

น�ยศร�ยุทธ  หอมเย็น

น�ยชยพล  เพียรชนะ

น�ยวัชรินทร์  อ่�วสินธุ์ศิริ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
พรศิริ  ถนอมกุล
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กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชุดที่ 2 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63)

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำา

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ฤดีชนก  คชเสนี

น�งธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ
ประธ�นสภ�คณ�จ�รย์

และบุคล�กร

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ
รองประธ�นกรรมก�ร

สภ�คณ�จ�รย์และบุคล�กร
คนที่ 1

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์โกเมศ  คันธิก

น�ยไชยอนันต์  สันติพงษ์
รองประธ�นกรรมก�ร

สภ�คณ�จ�รย์และบุคล�กร 
คนที่ 2

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
ดร.เกษร  เอมโอด

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
ดร.ว�รินท์พร ฟันเฟื่องฟู
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ผู้แทนจากข้าราชการครู

ผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษา

เลขานุการ

น�งละออ  แก้วสุวรรณ น�งส�วสุพจี  สุภ�พ

น�ยทวีศักดิ์  วีระพงศ์

น�งอิสรีย์  ฉ�ยแผ้ว 

น�งส�วกมลนัทธ์  พรหมรอด

ดร.ว�สน�  บุญญ�พิทักษ์

น�ยภัทรชัย  พ่วงแผน

น�ยศร�ยุทธ  หอมเย็น

น�ยรังสรรค์  ไวยพันธ์

น�ยปิยะพงษ์  กรเกษม

ดร.ชนะชัย  กอผจญ
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ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

น�งนิภ�  โสภ�สัมฤทธิ์
อธิก�รบดี

น�ยอำ�นวย  นวลอนงค์
รองอธิก�รบดี

น�ยจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิก�รบดี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
พหลยุทธ กนิษฐบุตร

รองอธิก�รบดี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.จุลช�ติ  อรัณยะน�ค

รองอธิก�รบดี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ประวีน�  เอี่ยมยี่สุ่น

รองอธิก�รบดี
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ภูริ  วงศ์วิเชียร
ผู้ช่วยอธิก�รบดี

รองศ�สตร�จ�รย์
ดร.จินตน�  ส�ยทองคำ�

คณบดีคณะศิลปน�ฏดุริย�งค์

ดร.ส�ริศ�  ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิก�รบดี

ดร.สุรัตน์  จงด�
ผู้ช่วยอธิก�รบดี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชย�กร  เรืองจำ�รูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(31 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เด่น  หว�นจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร

(1 ต.ค. 62 - 30 พ.ค. 63)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุษ�ภรณ์ บุญเรือง
ผู้ช่วยอธิก�รบดี

(1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63)

น�ยสมภพ  เขียวมณี
ผู้ช่วยอธิก�รบดี

(1 ต.ค. 62 - 29 พ.ค. 63)
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ดร.กษม�  ประสงค์เจริญ
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

เชียงใหม่

น�ยศุภร�กร  พ�นิชกิจ
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

ร้อยเอ็ด

น�ยกิตติ  อัตถ�ผล
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

น�ยสมภพ  เขียวมณี
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

อ่�งทอง
(30 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

น�ยวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

อ่�งทอง
(30 พ.ค. 59 - 29 พค 63)

ดร.จำ�เริญ  แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

ก�ฬสินธุ์

น�ยศิวพงศ์  กั้งสกุล
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

นครศรีธรรมร�ช

น�งพีร�นุช  รุ่งศรี
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

สุโขทัย

น�งส�วศิริลักษณ์  ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษ�
(28 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษ�
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)
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น�ยลิขิต  สุนทรสุข
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

ลพบุรี
(30 พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)

น�ยเช�วน�ท  เพ็งสุข
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

ลพบุรี
(30 พ.ค. 59 - 29 พ.ค. 63)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.สมเกียรติ  ภูมิภักดิ์

ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป
จันทบุรี

น�งสิริลักษณ์  ดุริยประณีต
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

สุพรรณบุรี

น�งขวัญใจ  พิมพิมล
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยช่�งศิลป

สุพรรณบุรี

ดร.กัลย�ณี  ยังสังข์
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

พัทลุง

น�ยจรัญ  หนองบัว
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยช่�งศิลป

น�ยพงศกร  ทิพยะสุขศรี
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยน�ฏศิลป

นครร�ชสีม�

น�งอ�รีย์  สีล�พันธุ์
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยช่�งศิลป

นครศรีธรรมร�ช
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป
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 1.1ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  “สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นน�มที่ สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี เมื่อครั้งยังดำ�รงพระยศ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี องค์อุปถัมภ์มรดก

ศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�น เม่ือวันท่ี 27 มีน�คม พ.ศ. 2540 ซ่ึงหม�ยถึงสถ�บันผลิตบันฑิตท�งศิลปะ

แห่งคว�มเจริญ เป็นก�รยกระดับก�รศึกษ�ด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพ่ือนำ�ศิลปะม�พัฒน�ตนเอง 

สังคมและประเทศช�ติ

 เมื่อสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติ

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มท่ี 124 ตอนท่ี 32 วันท่ี 9 กรกฎ�คม พ.ศ. 2550 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎ�คม พ.ศ. 2550 ส่งผลให้สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปลี่ยนสถ�นะเป็นนิติบุคคล

แยกออกจ�กกรมศิลป�กร ต�มบทเฉพ�ะก�ล ม�ตร� 59 ให้โอนบรรด�กิจก�ร อำ�น�จหน้�ที่ ทรัพย์สิน งบประม�ณ 

หน้ี สิทธิ ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�ง และอัตร�กำ�ลังของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทย�ลัยน�ฏศิลป์ วิทย�ลัยช่�งศิลป์ ส่วนกล�ง

และส่วนภูมิภ�ค ทั้ง 15 วิทย�ลัย สังกัดกรมศิลป�กร ม�เป็นของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต�มพระร�ชบัญญัตินี้ 

 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถ�บัน ม�ตร� 8 แห่งพระร�ชบัญญัติ

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ท่ีว่� “ให้ก�รศึกษ�และส่งเสริมวิช�ก�รต้ังแต่ระดับพ้ืนฐ�นวิช�ชีพถึงวิช�ชีพช้ันสูง

ด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ และช่�งศิลป์ ทั้งไทยและส�กล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับช�ติ 

ทำ�ก�รสอน ทำ�ก�รแสดง ทำ�ก�รวิจัย และให้บริก�รท�งวิช�ก�ร ตลอดจนส่งเสริม สืบส�น สร้�งสรรค์ ทะนุบำ�รุง 

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของช�ติ และศิลปวัฒนธรรมที่หล�กหล�ยของชุมชนในท้องถิ่น” โดย

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดก�รเรียนก�รสอนได้ตั้งแต่ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นวิช�ชีพเฉพ�ะ ถึงระดับอุดมศึกษ� 

มีหน่วยง�นท่ีจัดก�รศึกษ�ในสังกัดจำ�นวน 18 แห่ง และสำ�นักง�นอธิก�รบดี 1 แห่ง ต�มกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนร�ชก�ร

ในสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 วันที่ 11 เมษ�ยน พ.ศ. 2551
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 หน่วยง�นในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี 19 หน่วยง�น ดังนี้

  1. สำ�นักง�นอธิก�รบดี

  2. คณะศิลปน�ฏดุริย�งค์

  3. คณะศิลปวิจิตร

  4. คณะศิลปศึกษ�

  5. วิทย�ลัยน�ฏศิลป

  6. วิทย�ลัยน�ฏศิลปเชียงใหม่

  7. วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช

  8. วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง

  9. วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด

  10. วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย

  11. วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์ 

  12. วิทย�ลัยน�ฏศิลปลพบุรี

  13. วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี

  14. วิทย�ลัยน�ฏศิลปพัทลุง 

  15. วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี

  16. วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครร�ชสีม�

  17. วิทย�ลัยช่�งศิลป

  18. วิทย�ลัยช่�งศิลปสุพรรณบุรี

  19. วิทย�ลัยช่�งศิลปนครศรีธรรมร�ช
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	 1.2	ที่ตั้งหน่วยงาน
  1.2.1	สำานักงานอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 119/19 

หมู่ท่ี 3 ตำ�บลศ�ล�ย� อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2482-2176-78 www.bpi.ac.th

  โครงก�รบัณฑิตศึกษ� สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้ังอยู่ เลขท่ี 2 ถนนร�ชินี แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร 10200 โทร.0-2224-4704 ต่อ 420,421 http://graduate.bpi.ac.th/

  1.2.2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 2 ถนนร�ชินี 

เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร 10200 โทร.0-2224-4704 ต่อ 606 http://fda.bpi.ac.th

  1.2.3.	คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 119/10 หมู่ท่ี 3 

ตำ�บลศ�ล�ย� อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2482-2188 http://ffa.bpi.ac.th

  1.2.4.	คณะศิลปศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนร�ชินี 

เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร 10200 โทร.0-2224-4704 ต่อ 216 http://fed.bpi.ac.th

  1.2.5.	วิทยาลัยนาฏศิลป	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 119 หมู่ท่ี 3 

ตำ�บลศ�ล�ย� อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2482-2181-85 http://cda.bpi.ac.th

  1.2.6.	วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 1 

ถนนสุริยวงศ์ ซอย 5 ตำ�บลห�ยย� อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5327-1596, 0-5328-3561-2 

http://cdacm.bpi.ac.th

  1.2.7.	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม 

ต้ังอยู่ เลขท่ี 130 หมู่ท่ี 11 ตำ�บลท่�เรือ อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมร�ช จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 80000 โทร.0-7544-6156 

http://cdans.bpi.ac.th

  1.2.8.	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 28 

ถนนอยุธย� - อ่�งทอง ตำ�บลบ�งแก้ว อำ�เภอเมืองอ่�งทอง จังหวัดอ่�งทอง 14000 โทร.0-3561-1048 http://cdaat.bpi.ac.th

  1.2.9.	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 25 

ถนนมีโชคชัย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-4351-1244 http://cdare.bpi.ac.th

  1.2.10.	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 4 

หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้�นกล้วย อำ�เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร.0-5561-0190 http://cdask.bpi.ac.th

  1.2.11.	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 11 

ถนนสน�มบิน ตำ�บลก�ฬสินธ์ุ อำ�เภอเมืองก�ฬสินธ์ุ จังหวัดก�ฬสินธ์ุ 46000 โทร.0-4381-1317 http://cdaks.bpi.ac.th

  1.2.12.	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 121/9 

ถนนร�มเดโช ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร.0-3641-2150 http://cdalb.bpi.ac.th

  1.2.13.	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 62 

ตำ�บลวัดใหม่ อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.0-3931-3214 http://cdacb.bpi.ac.th

  1.2.14.	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 150 

หมู่ที่ 1 ตำ�บลควนมะพร้�ว อำ�เภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร.0-7484-0449 http://cdapt.bpi.ac.th

  1.2.15.	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ 

เลขที่ 119 หมู่ที ่ 1 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยน�ท ตำ�บลสน�มชัย อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

โทร.0-3553-5247 http://cdasp.bpi.ac.th

 	 1.2.16.	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ 

เลขท่ี 444 หมู่ท่ี 10 ถนนมิตรภ�พ ตำ�บลโคกกรวด อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� จังหวัดนครร�ชสีม� 30280 โทร.0-4446-5152 

ต่อ 103 http://cdanr.bpi.ac.th
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  1.2.17.	วิทยาลัยช่างศิลป	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ตั ้งอยู่ เลขที่ 60 

ถนนหลวงพรต เขตล�ดกระบัง กรุงเทพมห�นคร 10520 โทร.0-2326-4002-4 http://cfa.bpi.ac.th

  1.2.18.	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังอยู่ เลขท่ี 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 จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 80320 http://cfans.bpi.ac.th
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1.4 หลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 
ระ ดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ัน สูง  โดยมีหลักสูตร ท่ีเปิดการเรียนการสอน ต้ังแต่ระ ดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา จ านวน 48 หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้  
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 หลักสูตร  
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน จ านวน 

1. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 1 

2. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553  
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 1 

3. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
    พุทธศักราช 2562  

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 1 

4. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป 

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง 1 

ระดับอุดมศึกษา 44 หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน จ านวน 

1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง 1 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)   
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง  

13 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง  

13 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)  
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 

1 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา (5 ปี)  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
 
 
 
 
 

คณะศิลปศึกษา  1 

1.4 หลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 
ระ ดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ัน สูง  โดยมีหลักสูตร ท่ีเปิดการเรียนการสอน ต้ังแต่ระ ดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา จ านวน 48 หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้  
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 หลักสูตร  
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน จ านวน 

1. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 1 

2. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553  
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 1 

3. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
    พุทธศักราช 2562  

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 1 

4. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป 

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง 1 

ระดับอุดมศึกษา 44 หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน จ านวน 

1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง 1 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)   
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง  

13 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง  

13 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)  
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 

1 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา (5 ปี)  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
 
 
 
 
 

คณะศิลปศึกษา  1 
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ระดับอุดมศึกษา 44 หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน จ านวน 

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
    (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลป 11 แห่ง  
(ยกเว้นวิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา) 

1 

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
    (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- คณะศิลปศึกษา  
- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

1 

9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)  
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

วิทยาลัยช่างศิลป 1 

10. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1 

11. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1 

12. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง  
    พื้นบ้าน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  
- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  

1 

13. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปวิจิตร 1 

14. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปวิจิตร 1 

15. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

- คณะศิลปศึกษา  
- โครงการบัณฑิตศึกษา 

1 

16. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

- คณะศิลปนาฏดุริยางค์   
- โครงการบัณฑิตศึกษา 

1 

17. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

- คณะศิลปนาฏดุริยางค์   
- โครงการบัณฑิตศึกษา 

1 

18. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

- คณะศิลปวิจิตร   
- โครงการบัณฑิตศึกษา 

1 

19. หลักสูตรศิลปดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์  
      (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

- คณะศิลปนาฏดุริยางค์   
- โครงการบัณฑิตศึกษา 

1 

20. หลักสูตรศิลปดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

- คณะศิลปนาฏดุริยางค์  
- โครงการบัณฑิตศึกษา 

1 
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1.5 จ านวนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  1.5.1 กรอบอัตราก าลัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานและแนว

ทางการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน            
3 ประเภท ดังนี้ 

1.5.1.1 ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบไปด้วย ต าแหน่งครู 
ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 

จ านวนข้าราชการ 
ประเภทต าแหน่ง ครู อาจารย์ บุคลากร รวม 

กรอบอัตราก าลัง 747 237 127 1,111 
ต าแหน่งท่ีมีคนครอง 737 222 113 1,072 
ต าแหน่งว่างรอการสรรหา 10 15 14 39 

 
1.5.1.2 ประเภทพนักงานราชการ ประกอบไปด้วย พนักงานราชการกลุ่มงานเช่ียวชาญ

เฉพาะ พนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิค 
จ านวนพนักงานราชการ 

ประเภทต าแหน่ง กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

กลุ่มงาน
เทคนิค รวม 

กรอบอัตราก าลัง 13 137 17 167 
ต าแหน่งท่ีมีคนครอง 13 125 13 151 
ต าแหน่งว่างรอการสรรหา - 3 - 3 
จ านวนอัตราว่างท่ีไม่มีเงิน - 9 4 13 

 
1.5.1.3 ประเภทลูกจ้างประจ า ประกอบไปด้วย ลูกจ้างประจ ากลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 

ลูกจ้างประจ ากลุ่มงานสนับสนุน ลูกจ้างประจ ากลุ่มงานช่าง 
จ านวนลูกจ้างประจ า 

ประเภทต าแหน่ง กลุ่มงานบริการ
พื้นฐาน 

กลุ่มงาน
สนับสนนุ 

กลุ่มงานช่าง รวม 

กรอบอัตราก าลัง 24 13 7 44 
ต าแหน่งท่ีมีคนครอง 24 13 7 44 
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1.5.2 ต าแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 

และต าแหน่งผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ต าแหน่งผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง 

1.5.2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ จากบุคลากรสายการสอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 222 คน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอาจารย์ จ านวน 170 คน และมีต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบไปด้วย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 

จ านวน/คน 50 2 - 52 
 

1.5.2.2 วิทยฐานะ สายงานการสอน จากบุคลากรสายการสอนในระดับพื้นฐาน จ านวน 731 
คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีครูผู้ช่วย จ านวน 58 คน ครู  (คศ.1) จ านวน 88 คน และครูท่ีมีวิทยฐานะ 
ประกอบไปด้วย ต าแหน่งครูช านาญการ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่งครูเช่ียวชาญ ต าแหน่งครู
เช่ียวชาญพิเศษ ดังนี้ 

วิทยฐานะ สายงานการสอน 

ชื่อวิทยฐานะ 
ครู 

ช านาญการ  
(คศ.2) 

ครู 
ช านาญการพิเศษ  

(คศ.3) 

ครู 
เชี่ยวชาญ 
(คศ.4) 

ครู 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

(คศ.5) 
รวม 

จ านวน/คน 339 240 6 - 585 
 
1.5.2.3 วิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ช านาญการ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการช านาญการ ต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการเช่ียวชาญ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ ดังนี้ 

วิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา 

ชื่อวิทยฐานะ 

รอง
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

(คศ.2) 

รอง
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ

พิเศษ 
(คศ.3) 

รอง
ผู้อ านวยการ 
เชี่ยวชาญ 
(คศ.4) 

ผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

(คศ.2) 

ผู้อ านวยการ
ช านาญการ

พิเศษ 
(คศ.3) 

ผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ 
(คศ.4) 

ผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
(คศ.5) 

รวม 

จ านวน/คน - 5 - - 1 - - 6 
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1.5.2.4 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) มี 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) ประเภทวิชาการ ประกอบไปด้วย ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งระดับ

ช านาญการ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
 2) ประเภทท่ัวไป ประกอบไปด้วย ต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน ต าแหน่งระดับช านาญงาน 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ รวม 

จ านวน/คน 10 27 52 17 7 113 
 

1.5.2.5 ต าแหน่งผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ดังนี้ 

ต าแหน่งผูบ้ริหารวิทยาลัย / คณะ 
ต าแหน่ง 

สายบริหาร 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย/รองคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย/คณบดี รวม 

จ านวน/คน 51 17 68 
 

1.5.2.6 ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง  ประกอบไปด้วย 
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย 
ผู้อ านวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ดังนี้ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง 
ต าแหน่ง 

สายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

ผู้อ านวยการ
กองส่งเสริม

วิชาการ         
และงานวิจัย 

ผู้อ านวยการ
กองกิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 

ผู้อ านวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 

รวม 

จ านวน/คน 1 
(รักษาการ) 

1 1 
(รักษาการ) 

1 
(รักษาการ) 

1 
(รักษาการ) 

1 
(รักษาการ) 

6 

 
1.5.2.7 ต าแหน่งผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี       

รองอธิการบดี อธิการบดี 
ต าแหน่งผูบ้ริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ต าแหน่ง 
สายบริหาร 

ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบด ี รวม 

จ านวน/คน 4 5 1 10 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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1.6 จ ำนวนนักเรยีน นักศึกษำของสถำบันบัณพิตพัฒนศิลป์ ปีกำรศึกษำ 2563
               ในปกีารศึกษา 2563 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา ต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานถึงระดับอดุมศึกษา จากคณะ 3 คณะ วิทยาลัยนาฏศิลป 12 
แหง่ และวิทยาลัยช่างศิลป 3 แหง่  จ านวน 10,983 คน ดังนี ้
               1.6.1 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                       1.6.1.1 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,918 คน 
                       1.6.1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน จ านวน 966 คน 
                       1.6.1.3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน 2,843 คน 
              1.6.2 ระดับอดุมศึกษา
                       1.6.2.1 ประกาศนียาบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 112 คน 
                       1.6.2.2 ปริญญาตรี  จ านวน 3,722 คน 
                       1.6.2.3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต จ านวน 162 คน 
                       1.6.2.4 ปริญญาโท จ านวน 209 คน 
                       1.6.2.5 ปริญญาเอก จ านวน 51 คน 
โดยแสดงรายละเอยีดดังแผนภาพด้านล่างนี้

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คณะศิลปวิจิตร 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

คณะศิลปศึกษา 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยช่างศิลป 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

111 
226 
318 

188 
136 

136 
209 

190 
223 
209 

202 
770 

56 
75 
78 

87 
65 

88 
72 

85 
70 

49 
69 

172 

89 
104 

341 
115 

156 
211 

150 
174 

174 
180 

172 
195 
165 

175 
442 

12 
32 

68 

175 
197 

693 

27 
27 

159 
149 
216 

182 
207 

380 
173 

348 
217 
171 

234 
167 

162 

29 
180 51 

จ านวนนักเรียน นักศึกษาแยกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ณ วันที่ 25 ก.ค.63 ,  
        ข้อมูลระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 ก.ย.63) 

 1.6	จำานวนนักเรียน	นักศึกษาของสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป	์ปีการศึกษา	2563
 ในปีก�รศึกษ� 2563 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีจำ�นวนนักเรียน นักศึกษ� ตั้งแต่ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
ถึงระดับอุดมศึกษ� จ�กคณะ 3 คณะ วิทย�ลัยน�ฏศิลป 12 แห่ง และวิทย�ลัยช่�งศิลป 3 แห่ง จำ�นวน 10,983 คน 
ดังนี้ 
                1.6.1 ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จำ�นวน 6,727 คน ดังนี้
   1.6.1.1 มัธยมศึกษ�ตอนต้น จำ�นวน 2,918 คน 
   1.6.1.2 มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย จำ�นวน จำ�นวน 966 คน 
   1.6.1.3 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ จำ�นวน 2,843 คน 
               1.6.2 ระดับอุดมศึกษ� จำ�นวน 4,256 คน ดังนี้
   1.6.2.1 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง จำ�นวน 112 คน 
   1.6.2.2 ปริญญ�ตรี จำ�นวน 3,722 คน 
   1.6.2.3 ประก�ศนียบัตรบัณฑิต จำ�นวน 162 คน 
   1.6.2.4 ปริญญ�โท จำ�นวน 209 คน 
   1.6.2.5 ปริญญ�เอก จำ�นวน 51 คน 
 โดยแสดงร�ยละเอียดดังแผนภ�พด้�นล่�งนี้
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1.7 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.7.1 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
1,282,267,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับลดงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 1,247,695,800 บาท       
(หนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยจ าแนกประเภทรายจ่าย ดังนี้ 

 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปรับลดตาม
พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณสุทธิ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบบุคลากร 575,694,200 -  575,694,200 46.14 
งบด าเนินงาน 40,782,300 -  40,782,300 3.27 
งบลงทุน 465,123,600 10,933,000 454,190,600 36.40 
งบเงินอุดหนุน 104,354,800 -  104,354,800 8.36 
งบรายจ่ายอื่น 96,312,100 23,638,200 72,673,900 5.82 

รวม 1,282,267,000 34,571,200 1,247,695,800 100.00 
 

 
 
 
 

งบบุคลากร 
46.14% 

งบด ำเนินงำน 
3.27% 

งบลงทุน 
36.40% 

งบเงินอุดหนุน 
8.36% 

งบรายจ่ายอื่น 
5.82% 

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 

งบส ารองจ่าย 
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1.7.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวนทั้งสิ้น 91,773,995 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยจ าแนกประเภทรายจ่ายดังนี้ 

 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 8,189,580 8.92 
งบด าเนินงาน 77,986,965 84.98 
งบลงทุน 290,600 0.32 
งบเงินอุดหนุน 330,000 0.36 
งบส ารองจ่าย 4,976,850 5.42 

รวม 91,773,995 100.00 
 

 

งบบุคลากร 
8.92% 

งบด าเนินงาน 
84.98% 

งบลงทุน 
0.32% งบเงินอุดหนุน 

0.36% 

งบส ารองจ่าย 
5.42% 

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 

งบส ารองจ่าย 
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   2563    2562
รายได้      
      รายได้จากงบประมาณ    1,476,139,424.02    1,622,911,439.83
      รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    100,378,599.85    98,990,369.96
      รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค    2,405,640.39    107,337,622.53
      รายได้อ่ืน    16,214,426.55    17,013,210.43
     รวมรายได้    1,595,138,090.81    1,846,252,642.75
ค่าใช้จ่าย      
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร    649,817,812.75    656,359,568.88
      ค่าบําเหน็จบํานาญ    191,987,095.10    168,281,554.72
      ค่าตอบแทน    15,879,043.10    19,996,562.33
      ค่าใช้สอย    208,052,184.85    259,929,667.45
      ค่าวัสดุ    64,584,867.04    40,599,867.37
      ค่าสาธารณูปโภค    33,991,316.87    38,809,977.51
      ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย    295,476,591.47    244,147,639.52
      ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ    661,380.00    -
      ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 30,078,626.43 26,710,212.15
      ค่าใช้จ่ายอ่ืน    1,480,590.62    1,900,285.52
     รวมค่าใช้จ่าย    1,492,009,508.23    1,456,735,335.45
รายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 103,128,582.58 389,517,307.30

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

	 	 1.7.3	รายงานทางการเงินประจำาปีงบประมาน	พ.ศ.	2563
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   2563    2562
หนี้สิน      
      หน้ีสินหมุนเวียน      
            เจ้าหน้ีการค้า 32,529,213.60 16,855,241.66
            เจ้าหน้ีอ่ืนระยะสั้น    8,736,067.94    4,881,846.40
            เงินรับฝากระยะสั้น    20,912,892.22    19,667,866.64
            หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    246,124.78    230,414.50
           รวมหน้ีสินหมุนเวียน    62,424,298.54 41,635,369.20
      หนี้สินไม่หมุนเวียน
            เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว    2,935,341.60 2,408,248.14
           รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน    2,935,341.60 2,408,248.14
     รวมหน้ีสิน    65,359,640.14 44,043,617.34
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    2,767,116,198.01 2,657,048,495.70
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      
      ทุน    664,403,927.01    664,403,927.01
      รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม    2,102,712,271.00    1,992,644,568.69
     รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    2,767,116,198.01    2,657,048,495.70

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

   2563    2562
สินทรัพย์      
      สินทรัพย์หมุนเวียน      
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    281,806,821.61    263,195,973.65
            ลูกหน้ีอ่ืนระยะสั้น    6,618,111.08    1,634,057.88
            วัสดุคงเหลือ    3,275,090.33    3,104,632.86
           รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    291,700,023.02 267,934,664.39
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
            ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,540,311,783.40 2,433,157,446.65
            สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 464,031.73 2.00
           รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,540,775,815.13 2,433,157,448.65
     รวมสินทรัพย์ 2,832,475,838.15 2,701,092,113.04

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย:บาท)
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ส่วนที่ 2

ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.1	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เอกลักษณ์	อัตลักษณ	์ค่านิยมองค์กร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 2.1.1	วิสัยทัศน์	(Vision)
 “เป็นสถ�บันชั้นหนึ่งของช�ติด้�นน�ฏศิลป ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ ช่�งศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้�งบัณฑิต

คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ และนำ�สถ�บันสู่น�น�ช�ติ”

	 2.1.2	พันธกิจ	(Mission)
 1. จัดก�รศึกษ�ระดับพ้ืนฐ�นวิช�ชีพถึงวิช�ชีพช้ันสูงด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ ช่�งศิลป์ และทัศนศิลป์ 
ที่มีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับระดับช�ติและน�น�ช�ติ
 2. สร้�งง�นวิจัย ง�นสร้�งสรรค์ ง�นนวัตกรรมที่เป็นองค์คว�มรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรม อย่�งมีคุณค่�แก่สังคม
 3. ให้บริก�รวิช�ก�รด้�นศิลปวัฒนธรรมแก่สถ�นศึกษ� ชุมชน และสังคม
 4. อนุรักษ์ พัฒน� สืบส�น และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประช�คมอ�เซียนและน�น�ช�ติ
 5. จัดก�รแสดงด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ ช�่งศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถ�บันหลักของช�ติ 
และส่งเสริมคว�มเป็นไทยในระดับช�ติและน�น�ช�ติ
 6. พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลต�มหลักธรรม�ภิบ�ล
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	 2.1.3	เอกลักษณ	์(Uniqueness)

  เป็นผู้นำ�ด้�นง�นศิลป์

	 2.1.4	อัตลักษณ	์(Identity)

  2.1.4.1 อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

   สืบส�น สร้�งสรรค์ ง�นศิลป์

  2.1.4.2 อัตลักษณ์ของผู้สำาเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

   มืออ�ชีพง�นศิลป์

	 2.1.5	ค่านิยมองค์กร	(Core	Value)

  มุ่งมั่นพัฒน� ก้�วหน้�วิช�ก�ร สืบส�นง�นศิลป์
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2.2 ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

2.2.1 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2562
      ในปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา จ านวน 2,584 คน แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
      2.2.1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               1) มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 919 คน 
               2) มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 794 คน 
               3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 147 คน 
     2.2.1.2  ระดับอุดมศึกษา
               1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 26 คน 
               2) ปริญญาตรี จ านวน 629  คน
               3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 53 คน 
               4) ปริญญาโท จ านวน 16 คน 
      โดยแสดงรายละเอียดดังแผนภาพ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คณะศิลปวิจิตร 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

คณะศิลปศึกษา 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี

วิทยาลัยช่างศิลป 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่

วิทยาลัยนาฏศิลป 

34 
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82 
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46 
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16 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 
ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ข้อมูลผู้ส าเร็จระดับการศึกษา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ) 

	 2.2	ยุทธศาสตร์ที่	1	พัฒนาผู้เรียนและผู้สำาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียน
รู้ในศตวรรษที่	21	และนโยบายไทยแลนด์	4.0
	 	 2.2.1	สรุปจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประจำาปีการศึกษา	2562
  ในปีก�รศึกษ� 2562 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นถึงระดับ
อุดมศึกษ� จำ�นวน 2,584 คน แบ่งต�มระดับก�รศึกษ� ดังนี้ 
        2.2.1.1 ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จำ�นวน 1,860 คน ดังนี้
                1) มัธยมศึกษ�ตอนต้น จำ�นวน 919 คน 
                 2) มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย จำ�นวน 794 คน 
                 3) ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ จำ�นวน 147 คน 
       2.2.1.2  ระดับอุดมศึกษ� จำ�นวน 724 คน ดังนี้
                 1) ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง จำ�นวน 26 คน 
                 2) ปริญญ�ตรี จำ�นวน 629  คน
                 3) ประก�ศนียบัตรบัณฑิต จำ�นวน 53 คน 
                 4) ปริญญ�โท จำ�นวน 16 คน 
      โดยแสดงร�ยละเอียดดังแผนภ�พ
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2.1.2 การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา     
 ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับปริญญาตรี จ านวน 629 คน 
จากการส ารวจการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา เก็บข้อมูลได้ จ านวน 487 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.42 พบว่า 
ท างานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 48.87 ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.02 และศึกษาต่อ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11 รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ 
 

 
การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  
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  2.2.3	การพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน	

  ในปีก�รศึกษ� 2562 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้พัฒน�หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�

น�ฏศิลป์ศึกษ� (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�ดนตรีศึกษ� (4 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�ศิลปศึกษ� (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยได้

ดำ�เนินก�ร ดังนี้ 1. จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รจัดทำ�หลักสูตรระดับปริญญ�ตรี (หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) จำ�นวน 3 คร้ัง ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพมห�นคร โรงแรมลองบีช ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี 

และบ้�นทะเลสีครีมรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคร�ม 2. จัดโครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รแนะนำ�แนวท�งและวิพ�กษ์

หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�น�ฏศิลปศึกษ� และส�ข�วิช�ดนตรีศึกษ� สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ห้องประชุม 1 

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้�) และ 3.จัดโครงก�รก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต 

(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ สิกขร� พล�โช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่�วสภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติในคร�วประชุมสภ�สถ�บันบัณฑิต      

พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภ�คม 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยง�นในสังกัดที่จัดก�รเรียนก�รสอน

ประกอบด้วย คณะศิลปศึกษ� วิทย�ลัยน�ฏศิลปท้ัง 12 แห่ง สำ�หรับหลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�ศิลปศึกษ� 

(4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยสภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติในคร�วประชุมสภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 2562  หน่วยง�นที่จัดก�รเรียนก�รสอนคือ วิทย�ลัยช่�งศิลปสุพรรณบุรี 
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  ก�รจัดทำ�หลักสูตรฯ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมห�นคร

  อธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (น�งนิภ�  โสภ�สัมฤทธิ์) เป็นประธ�นพิธีเปิดโครงก�รก�รจัดทำ�

ร�ยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ สิกขร� พล�โช่ 

รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
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 2.2.4	การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำ�เนินก�ร ส่งเสริม สนับสนุนและประส�นก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�

นักเรียนนักศึกษ�ให้มีคุณภ�พสอดคล้องกับก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 ต�มคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ต�มอัตลักษณ์ของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแบ่งก�รพัฒน�เป็น 2 ด้�น ได้แก่

  2.2.4.1 ด้�นก�รส่งเสริมก�รบริก�รด้�นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือก�รศึกษ� (กยศ.) และจัดห�ทุนก�รศึกษ� 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำ�เนินก�รให้บริก�รด้�นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.) และ

จัดห�ทุนก�รศึกษ� ทั้งที่เป็นทุนจ�กงบประม�ณของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุนจ�กผู้มีจิตศรัทธ� รวมถึงหน่วยง�น

และองค์กร มอบทุนก�รศึกษ�ในแต่ละปี โดยมีผู้ให้ทุนก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2563 จำ�นวนทั้งหมด 2,746 ทุน ดังนี้

  1) ประส�นก�รดำ�เนินง�นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.) จำ�นวน 880 ร�ย รวมเป็นเงิน 

15,409,760 บ�ท (สิบห้�ล้�นสี่แสนเก้�พันเจ็ดร้อยหกสิบบ�ทถ้วน)

  2) ทุนจ�กงบประม�ณของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 1,676 ทุน รวมเป็นเงิน 19,827,140 บ�ท 

(สิบเก�้ล้�นแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบ�ทถ้วน) ดังนี้

   (1) ทุนก�รศึกษ�ประเภททุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนคีตศิลป์ไทย” จำ�นวน 562 ทุน 

รวมเป็นเงิน 3,411,220 บ�ท (ส�มล้�นสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบ�ทถ้วน)

   (2) ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียน นักศึกษ� 5 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ที่มีภูมิลำ�เน�เกิดใน 

5 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในพื้นที่จังหวัด ปัตต�นี ยะล� นร�ธิว�ส สตูล และสงขล�” จำ�นวน 917 ทุน รวมเป็นเงิน 

15,138,040 บ�ท (สิบห้�ล้�นหนึ่งแสนส�มหมื่นแปดพันสี่สิบบ�ทถ้วน)   

   (3) ทุนก�รศึกษ�เพ่ือพัฒน�คุณภ�พชีวิตนักเรียน นักศึกษ�ผู้พิก�รผู้ด้อยโอก�ส และข�ดแคลน

ทุนทรัพย์” จำ�นวน 164 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000,000 บ�ท (หนึ่งล�้นบ�ทถ้วน)

   (4) ทุนก�รศึกษ�ผู้พิก�รระดับอุดมศึกษ�”จำ�นวน 33 ทุน รวมเป็นเงิน 277,880 บ�ท 

(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบ�ทถ้วน)

  3) ทุนภ�ยใน/ทุนภ�ยนอก จำ�นวน 190 ทุน รวมเป็นเงิน 1,269,500 บ�ท (หน่ึงล้�นสองแสนหกหม่ืน

เก�้พันห้�ร้อยบ�ทถ้วน) ดังนี้ 

   (1) ทุนอธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 18 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บ�ท 

(เก�้หมื่นบ�ทถ้วน)  

   (2) ทุน “คุณอิสระ ข�วละเอียด จำ�นวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 240,000 บ�ท (สองแสนส่ีหม่ืน

บ�ทถ้วน)

   (3) ทุนผู้มีจิตศรัทธ�ในวันไหว้ครู จำ�นวน 104 ทุน รวมเป็นเงิน 399,500 บ�ท (ส�มแสน

เก�้หมื่นเก�้พันห้�ร้อยบ�ทถ้วน)

             (4) ทุนก�รศึกษ�มูลนิธิทิสโก้ เพ่ือก�รกุศล”จำ�นวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 12,000 บ�ท (หน่ึงหม่ืน

สองพันบ�ทถ้วน)

                (5) ทุนนริศร�นุวัดติวงศ์ จำ�นวน 54 ทุน รวมเป็นเงิน 462,000 บ�ท (สี่แสนหกหมื่นสองพัน

บ�ทถ้วน)

                (6) ทุนก�รศึกษ�มูลนิธิหม่อมเจ้�หญิงม�รศี สุขุมพันธ์ บริพัตร จำ�นวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 

20,000 บ�ท (สองหมื่นบ�ทถ้วน)
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               (7) ทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�น“มูลนิธิทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�นสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ 

สย�มมกุฎร�ชกุม�ร (ม.ท.ศ.)” จำ�นวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 46,000 บ�ท (สี่หมื่นหกพันบ�ทถ้วน)  

  2.2.4.2 ด้�นก�รพัฒน�ทักษะและศักยภ�พของนักเรียน นักศึกษ�ให้มีคุณภ�พสอดคล้องกับก�รเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 และนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 ต�มอัตลักษณ์ของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยก�รดำ�เนินก�รจัด

กิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนี้

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณ เพ่ือพัฒน�ทักษะและศักยภ�พนักเรียน นักศึกษ�

ให้มีคุณภ�พสอดคล้องกับก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 ต�มอัตลักษณ์ของสถ�บันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ โดยกำ�หนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวม 5 ด้�น และจัดกิจกรรม

นอกหลักสูตรให้นักศึกษ�เข�้ร่วมเพื่อพัฒน�ทักษะพื้นฐ�น 5 ด้�น ต�มที่กำ�หนดไว้ รวม 8 โครงก�ร  

  1) โครงก�รปัจฉิมนิเทศ 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดโครงก�รปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู ้ที ่สำ�เร็จก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในก�รก้�วเข้�สู่โลกอ�ชีพ ให้แก่นักศึกษ�ท่ีค�ดว่�จะสำ�เร็จก�รศึกษ� และช่วยให้

นักศึกษ�ท่ีค�ดว่�จะสำ�เร็จก�รศึกษ�มีแนวท�งในก�รประกอบอ�ชีพในอน�คต ผู้เข้�ร่วมจำ�นวน 653 คน ประกอบด้วย 

นักศึกษ�คณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ คณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปศึกษ� จำ�นวน 231 คน และถ่�ยทอดสดก�รบรรย�ยท�ง 

Video Conference แก่นักศึกษ�ใหม่ในสังกัดสถ�นศึกษ�ส่วนภูมิภ�ค จำ�นวน 422 คน ไปพร้อมกัน ในวันท่ี 3 มีน�คม 

2563 ณ โรงละครวังหน้� สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลจ�กก�รจัดกิจกรรม พบว่�นักศึกษ�มีก�รเตรียมคว�มพร้อม

ในก�รทำ�ง�น โดยได้แรงบันด�ลใจ ได้แนวท�งในก�รประกอบอ�ชีพ ได้รับคว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กผู้ที่ประสบ

คว�มสำ�เร็จในชีวิต และส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริง
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  2) โครงก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดโครงก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ให้แก่นักศึกษ�ใหม่ ปีก�รศึกษ� 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษ�ใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่�งๆ ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ในหลักสูตรและก�รจัดกิจกรรม แหล่งประโยชน์ต่�งๆ ที่จะช่วยสนับสนุนก�รศึกษ� และเป็นแนวท�งที่เป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษ� เพื่อก�รปรับตัวและก�รใช้ชีวิตในสถ�บัน รวมทั้งมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจและทักษะด�้นก�รประกันคุณภ�พ

ก�รศึกษ� ผู้เข้�ร่วมจำ�นวน 915 คน ประกอบด้วย นักศึกษ�ใหม่คณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ คณะศิลปศึกษ� จำ�นวน 170 คน 

และถ่�ยทอดสดก�รบรรย�ยท�ง Video Conference แก่นักศึกษ�ใหม่ของคณะศิลปวิจิตรในส่วนกล�ง และนักศึกษ�ใหม่

ในสังกัดสถ�นศึกษ�ส่วนภูมิภ�ค จำ�นวน 745 คน ไปพร้อมกัน ในวันที่ 22 มิถุน�ยน 2563 ณ โรงละครวังหน้� 

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลจ�กก�รจัดกิจกรรม พบว่�นักศึกษ�ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้ในพัฒน�ตนเอง/หรือปฏิบัติง�น 

และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
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  3) โครงก�รอบรมอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดโครงก�รอบรมอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� เร่ือง ก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่นักศึกษ�ในยุค

สังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�รู้จักและเข้�ใจนักศึกษ�แต่ละคนอย่�งชัดเจนและส�ม�รถ

นำ�ไปใช้พัฒน�ตนไปในทิศท�งที่ดีขึ้นโดยให้คำ�ปรึกษ�แก่นักศึกษ�อย่�งถูกต้อง ผู้เข้�ร่วมจำ�นวน 66 คน ประกอบด้วย

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� หน่วยง�นในสังกัด 15 แห่ง ที่จัดก�รเรียนก�รสอนในระดับปริญญ�ตรีเข้�ร่วมกิจกรรม โดยก�ร

บรรย�ยและให้แนวท�งคว�มรู้ รวมถึงให้มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รให้คำ�ปรึกษ�ของผู้เข้�ร่วมอบรม ซึ่งกองกิจก�ร

นักเรียนนักศึกษ�ได้รวบรวมข้อมูลคว�มรู้ทั้งหมด นำ�ม�จัดทำ�เป็นคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติสำ�หรับอ�จ�รย์ 

ที่ปรึกษ�สถ�นศึกษ�ในสังกัดทุกแห่ง ระหว่�งวันที่ 21-23 พฤศจิก�ยน 2562 ณ อ�ค�รหอสมุดส�รสนเทศ ชั้น 4 

วิทย�ลัยน�ฏศิลป สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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  กิจกรรมย่อยที่ 1 สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รก�รทบทวนแนวปฏิบัติก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ในก�รพัฒน�คุณภ�พของนักศึกษ� สถ�บันบัณฑิตพันศิลป์ จัดข้ึนระหว่�งวันท่ี 16-17 พฤศจิก�ยน 2562 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 4 อ�ค�รหอสมุดส�รสนเทศ วิทย�ลัยน�ฏศิลป สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศ�ล�ย�) ผู้เข้�ร่วมจำ�นวน 60 คน 

ประกอบด้วยผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�ร เจ้�หน้�ที่ บุคล�กรท�งก�รศึกษ� มีร�ยละเอียดโครงก�ร 

       (1) ก�รสรุปก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�คุณภ�พนักศึกษ� 4 กิจกรรมย่อย ปีงบประม�ณ 2562 

       (2) ก�รทบทวนขั้นตอนก�รติดต�มและก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินโครงก�ร

       (3) ก�รพิจ�รณ�เกณฑ์ก�รประเมิน วิธีก�รคิด และก�รเขียนผลคว�มสำ�เร็จต�มคุณลักษณะบัณฑิตที่ 

พึงประสงค์ของสถ�บันฯ

       (4) ก�รประชุมปฏิบัติก�ร (Workshop) ก�รประเมินผลโครงก�ร วิธีก�รคิด และก�รเขียนผลคว�ม

สำ�เร็จต�มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถ�บันฯ

       (5) ก�รประชุมปฏิบัติก�ร (Workshop) ก�รใช้ง�นระบบบันทึกก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

       (6) ก�รนำ�เสนอปัญห� อุปสรรค และร่วมกันปรับปรุงระบบบันทึกก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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  กิจกรรมย่อยที่ 2 สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รก�รปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษ� ในวันที่ 10 มิถุน�ยน 

2563 ณ ห้องห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 อ�ค�รหอสมุดส�รสนเทศ วิทย�ลัยน�ฏศิลป สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

(ศ�ล�ย�) มีร�ยละเอียดโครงก�ร ประกอบด้วย ก�รใช้ง�นระบบผ่�นเว็บไซต์ ก�รกำ�หนดสิทธ์ิผู้ใช้ง�นระบบ ก�รบันทึก

ชั่วโมงกิจกรรม (กิจกรรมบังคับ กิจกรรมบังคับเลือก กิจกรรมเลือกเสรี กิจกรรมพิเศษ) ก�รดูร�ยง�นผลกิจกรรม

สำ�หรับผู้ใช้ระบบ ก�รดูร�ยง�นผลกิจกรรมผ่�นเว็บไซต์สำ�หรับนักศึกษ� ก�รใช้ง�นโปรแกรมสร้�ง QR Code ก�รใช้ง�น

โปรแกรมสร�้ง Barcode และก�รทำ�บัตรนักศึกษ�

  5) โครงก�รกีฬ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 “บีพีไอเกมส์” (น�ฏศิลปโคร�ช 2019) 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหม�ยให้วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครร�ชสีม� เป็นเจ้�ภ�พในก�รดำ�เนินก�ร

จัดโครงก�รกีฬ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คร้ังท่ี 6 “บีพีไอเกมส์” (น�ฏศิลปโคร�ช 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

สุขภ�พนักศึกษ� สร้�งคว�มรักคว�มส�มัคคี เสริมสร้�งคว�มมีระเบียบวินัย และมีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬ� ตลอดจนให้นักเรียน 

นักศึกษ�มีทักษะและประสบก�รณ์ในก�รบริห�รจัดก�รมีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ พัฒน�ภ�วะผู้นำ�ก�รประส�นง�น

และก�รทำ�ง�นเป็นทีม ระหว่�งวันที่ 10-14 ธันว�คม 2562 ณ สถ�นกีฬ�และสุขภ�พ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี 

มีหน่วยง�นในสังกัดที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ� จำ�นวน 18 แห่ง นักเรียนนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมจำ�นวน 1,977 คน ผลก�ร

ดำ�เนินง�นโครงก�ร พบว่� ผู้เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 “น�ฏศิลป์โคร�ช 2019” 

เกิดคว�มรักส�มัคคีทั้งในวิทย�ลัยและนอกวิทย�ลัย รู้และเข้�ใจในกติก�ก�รแข่งขันกีฬ�ประเภทต่�งๆ เค�รพสิทธิ

และรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเค�รพกฎ ระเบียบของสังคม มีคว�มขยัน อดทน และรับผิดชอบต่อหน้�ที่

ของตนเองและหมู่คณะ และส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุขและมีประสิทธิภ�พ
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 สรุปถ้วยร�งวัลก�รแข่งขันกีฬ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 : BPI GAMES 6th “น�ฏศิลป์โคร�ช 2019”

  (1)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�เทเบิลเทนนิสช�ยเดี่ยว ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปเชียงใหม่

  (2)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี

  (3)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�เทเบิลเทนนิสคู่ผสม ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด

  (4)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�แบดมินตันช�ยคู่ ได้แก่ คณะศิลปศึกษ�

  (5)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�แบดมินตันหญิงคู่ ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร

  (6)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�แบดมินตันคู่ผสม ได้แก่ วิทย�ลัยช่�งศิลป

  (7)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�วอลเลย์บอลช�ย ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์

  (8)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�วอลเลย์บอลหญิง ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์

  (9)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�ฟุตบอลช�ย 7 คน ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด

  (10)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�แชร์บอลหญิง ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี

  (11)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�เปตองผสม ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย

  (12)  ถ้วยร�งวัลรวมกรีฑ� ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี

  (13)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�พื้นบ�้น (ชักเย่อ) ได้แก่ วิทย�ลัยช่�งศิลปสุพรรณบุรี

  (14)  ถ้วยร�งวัลกีฬ�พื้นบ�้น (วิ่งกระสอบ) ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด

  (15)  ถ้วยรวมร�งวัลกีฬ� ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี

  (16)  ถ้วยร�งวัลกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปลพบุรี

  (17)  ถ้วยร�งวัลขบวนพ�เหรด ได้แก่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด
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  6) โครงก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�เอดส์ 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประม�ณ และมอบหม�ยให้สถ�นศึกษ�ในสังกัด 18 แห่ง จัดกิจกรรม

ป้องกันและแก้ไขปัญห�เอดส์ให้แก่นักเรียนนักศึกษ� เช่น กิจกรรมก�รให้คว�มรู้ ก�รจัดนิทรรศก�ร กิจกรรมเสียงต�มส�ย

ให้คว�มรู้ ก�รประกวดต่�งๆ ได้แก่ ก�รประกวดจัดป้�ยนิเทศ ก�รประกวดเรียงคว�ม ก�รประกวดแต่งคำ�ขวัญ 

ก�รประกวดวงโปงล�ง ก�รประกวดโฟล์คซอง ก�รประกวดพูด ก�รประกวดว�ดภ�พ ก�รประกวดโปสเตอร์ ก�รประกวด

คลิปวีดีโอ ก�รประกวดออกแบบตร�สัญลักษณ์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คว�มรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แก่

นักเรียน นักศึกษ� และเกิดคว�มตระหนักในภัยอันตร�ยของโรคเอดส์ รวมท้ังพฤติกรรมในก�รป้องกันท่ีถูกต้องแก่ตนเอง 

ครอบคลุมเรื่องเพศศึกษ�และก�รมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2563 ผู้เข้�ร่วม

โครงก�รประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษ� ครู อ�จ�รย์และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� จำ�นวน 4,418 คน ผลก�รดำ�เนินง�น 

นักเรียนนักศึกษ�และบุคล�กรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น มีก�รนำ�

คว�มรู้ไปใช้ในก�รป้องกันโรคเอดส์และก�รมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รป้องกันตนเอง

และผู้อื่นได้จริง รวมทั้งผลง�นต่�งๆ ของนักเรียนนักศึกษ�ส�ม�รถนำ�ไปเผยแพร่รณรงค์ท�งสื่อออนไลน์ต่�งๆได้
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  7) โครงก�รเสริมสร้�งคุณธรรม จริยธรรม นำ�จิตอ�ส� 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประม�ณ และมอบหม�ยให้สถ�นศึกษ�ในสังกัด 17 แห่ง ได้แก ่

คณะ 3 คณะ วิทย�ลัยช่�งศิลป วิทย�ลัยช่�งศิลปสุพรรณบุรี และวิทย�ลัยน�ฏศิลป 12 แห่ง เพื่อจัดกิจกรรมเสริม

สร้�งคุณธรรมจริยธรรมนำ�จิตอ�ส�ให้แก่นักศึกษ� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒน�นักศึกษ� ให้มีคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้�นก�รมีคุณธรรม จริยธรรม และก�รมีจิตส�ธ�รณะบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ระหว่�งเดือน

สิงห�คม - กันย�ยน 2563 ผู้เข้�ร่วมประกอบด้วย นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2563 และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

จำ�นวน 1,039 คน ผลก�รดำ�เนินง�น ก�รส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน นักศึกษ�

ได้รับประสบก�รณ์ตรงจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�รโดยปลูกฝังคว�มรู้คุณธรรมจริยธรรม และก�รมีจิตส�ธ�รณะต�ม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และใช้กิจกรรมด้�นศิลปะเป็นสื่อกล�งในก�รเรียนรู้
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  8) โครงก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติท�งวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 2 เย�วชน

คนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้�นก�รทุจริต 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประม�ณ และมอบหม�ยให้สถ�นศึกษ�ในสังกัด 12 แห่ง ประกอบด้วย 

คณะศิลปวิจิตร คณศิลปศึกษ� วิทย�ลัยน�ฏศิลปเชียงใหม่ วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด วิทย�ลัยน�ฏศิลป วิทย�ลัย

น�ฏศิลปสุพรรณบุรี วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช วิทย�ลัยน�ฏศิลปลพบุรี วิทย�ลัยน�ฏศิลปพัทลุง วิทย�ลัย

น�ฏศิลปสุโขทัย วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี และวิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง จัดกิจกรรมเย�วชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้�น

ก�รทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตและส่งเสริมให้ผู้นำ�นักเรียน

นักศึกษ� เป็นตัวอย่�งและเป็นพลังในก�รสร้�งกลุ่มเครือข่�ยคว�มร่วมมือ ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตในทุกสถ�นศึกษ� 

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์สนับสนุนงบประม�ณ ให้คณะและสถ�นศึกษ�ในสังกัดจัดกิจกรรมต่อต้�นทุจริตในสถ�นศึกษ�

และชุมชน ระหว่�งเดือน มกร�คม - มีน�คม 2563 ผู้เข้�ร่วมประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษ� ครูอ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่ 

นักเรียนแกนนำ�โรงเรียนในเครือข่�ย และประช�ชนทั่วไป จำ�นวน 5,073 คน ผลก�รดำ�เนินง�น ผู้นำ�นักเรียนนักศึกษ� 

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปัญห�คอร์รัปชั่นในสังคม ส�ม�รถเป็นตัวอย่�งและเป็นพลังในก�รสร้�งกลุ่มเครือข่�ย

ต่อต้�นก�รทุจริตในสถ�นศึกษ� และมีกลุ่มเครือข่�ยร่วมต่อต้�นก�รทุจริตเพิ่มม�กขึ้น อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�คว�มรู้

คว�มเข้�ใจไปเผยแพร่ และนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริง
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2.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์
บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ในสถานศึกษาส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยพิจารณาสนับสนุนทุนตามหลักเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาทุนสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์และด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงด าเนินการจัดท าวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ วารสารการ
จัดการความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.3.1 การด าเนินงานจัดท าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค ์และองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ด าเนินการให้ทุนสนับสนุนการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ 
จ านวน 126 เรื่อง เป็นเงินงบประมาณ 5,331,500 บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

การด าเนินงาน จ านวน (เร่ือง) 
1) ให้ทุนงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,597,500 บาท  39 
2) ให้ทุนการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป็นเงิน 2,834,000 บาท   
23 

3) ให้ทุนการวิจัยด้านการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 
240,000 บาท 

12 

4) ให้ทุนการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 660,000 บาท  52 

2.3.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ จ านวน 124 เรื่อง 

การด าเนินงาน จ านวน (เร่ือง) 
1) ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

(1) วารสารการจัดการความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปี 2563  
(2) วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  
(3) วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 
(4) วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 
(5) วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1(43) กรกฎาคม - ธันวาคม 
2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(6) รายงานสืบเนื่องจากการน าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์
ระดับชาติในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2563 : สืบสาน สร้างสรรค์
งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
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การด าเนินงาน จ านวน (เร่ือง) 
(7) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง 
สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันท่ี 13 - 15 
สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   

59 

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
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐ
อิตาลี 
(2) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
เรื่อง สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันท่ี 13 - 
15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 
1 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

2.3.3 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ 
สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนักวิจัยจึงได้

ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการวิจัย เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสในการ
ขอรับสนับสนุนทุนการวิจัย และส่งเสริมมาตรฐานการด าเนินงานวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อ
เป็นการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ได้รับความรู้ด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ส าหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการวิจัย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันท่ี 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา 

 
  1) โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เร่ือง หลักจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ ในวันท่ี 31 ตุล�คม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อ�ค�รส�รสนเทศ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศ�ล�ย�
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  3) ก�รทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รก�รพิจ�รณ�จริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ ระหว่�ง 

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย� ในวันที่ 27 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2562 

  2) โครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รพัฒน�นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือจัดทำ�ข้อเสนอก�รวิจัยให้ได้รับทุน ระหว่�ง

วันที่ 25-26 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อ�ค�รส�รสนเทศ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศ�ล�ย�

  4) โครงก�รอบรมจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์สำ�หรับผู้เป็นคณะกรรมก�รก�รวิจัย ในวันท่ี 18 มิถุน�ยน 

พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อ�ค�รส�รสนเทศ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศ�ล�ย�
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  2.3.4.1 ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยสร้�งสรรค์น�ฏดุริย�งคศิลป์ระดับช�ติในง�นมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 

ประจำ�ปี 2563 “สืบส�น สร้�งสรรค์ ง�นศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช”  ในวันท่ี 18 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2563 

ณ พระน�ร�ยณ์ร�ชนิเวศ อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

  2.3.4	เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค	์ในระดับชาติและนานาชาต	ิ

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติและน�น�ช�ติ

ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์หล�ยประก�รสำ�หรับนักวิช�ก�ร นักวิจัย และผู้เข้�ร่วมประชุม เพ่ือให้เกิดก�รต่อยอดองค์คว�มรู้

และนำ�ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�กับศ�สตร์ต่�ง ๆ สร้�งคว�มก้�วหน้�และพัฒน�ก�รศึกษ�ไทย

ด�้นศิลปวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง และยังเป็นก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในศ�สตร์แห่งศิลป์ที่สำ�คัญ อีกทั้งยังสร้�ง

คว�มแข็งแกร่งท�งวิช�ก�ร ง�นวิจัย และพัฒน�ก�รศึกษ�ไทยด้�นศิลปวัฒนธรรมด้วยก�รมีส่วนร่วมสร้�งและนำ�พ�

ดนตรีและวัฒนธรรมสู่คว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยช�ติ โดยมีกิจกรรมดังนี้
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  2.3.4.2 ก�รประชุมสัมมน�วิช�ก�รนำ�เสนอผลง�นน�ฏศิลป์สร้�งสรรค์ระดับช�ติ ครั ้งที ่ 4 

เรื ่อง “น�ฏศิลป์โลก น�ฏศิลป์ไทย ก้�วไกล ยั ่งยืน” ได้รับเกียรติจ�กน�ยอิทธิพล คุณปลื ้ม รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมสัมมน�ในครั้งนี้ ในวันที่ 28 สิงห�คม 2563 ณ โรงละครวังหน้� 

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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  2.3.4.3 ก�รประชุมวิช�ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยระดับช�ติ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 และ

ก�รประชุมวิช�ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยระดับน�น�ช�ติ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 “สัมพันธภ�พไร้พรมแดน

ผ�่นศ�สตร์ศิลป์ของมนุษยช�ติ” ระหว่�งวันที่ 13-15 สิงห�คม 2563 ณ วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์ 

  2.3.5	จัดหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับสนับสนุนทุนก�รวิจัยจ�กแหล่งทุนภ�ยนอก โดยสำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ 

ทุนอุดหนุนก�รทำ�กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนก�รวิจัย ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รคว�มรู้ก�รวิจัย

เพื่อก�รใช้ประโยชน์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 2 ทุน งบประม�ณ 600,000 บ�ท ได้แก่

   2.3.5.1 น�ยโดม  คล้�ยสังข์ เร่ือง “สร้�งสรรค์ง�นประติม�กรรมร่วมสมัยชุดสัญลักษณ์สุพรรณ

จ�กวัสดุท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี” จำ�นวน 300,000 บ�ท

   2.3.5.2 น�ยปภณ กมลวุฒิพงศ์ เรื่อง “ประติม�กรรมสร้�งสรรค์จ�กลวดล�ยเบญจรงค์ 

เพ่ือชุมชนไผ่แขก สุพรรณบุรี” จำ�นวน 300,000 บ�ท
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 2.4	ยุทธศาสตร์ที่	3	การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา	ชุมชน	และสังคม
	 	 2.4.1	ส่งเสริม	สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น	ระดับชาต	ิและนานาชาติ
  ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถ�นศึกษ�ในสังกัด
ทั้ง 18 แห่ง จัดบริก�รวิช�ก�รด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ ช่�งศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อพัฒน�คว�มรู้และ
คว�มส�ม�รถของครู อ�จ�รย์ นักเรียน และนักศึกษ� จำ�นวนทั้งหมด 117 ครั้ง โดยจำ�แนกเป็น ระดับท้องถิ่น 
จำ�นวน 106 ครั้ง ระดับช�ติ จำ�นวน 5 ครั้ง ระดับน�น�ช�ติ จำ�นวน 6 คร้ัง ดังนี้
   2.4.1.1 ก�รบริก�รวิช�ก�รระดับท้องถิ่น จำ�นวน 106 ครั้ง ตัวอย่�งเช่น

  คณะศิลปวิจิตร จัดกิจกรรมปั้นหน้�อ�ส�สมัคร (ศิลปะสัมผัสได้) จัดอบรมในวันที่ 19 ตุล�คม 2562 
ณ บริษัทปูนไม้ 280 ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด 79/280 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้�งพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมห�นคร ผู้เข้�ร่วมโครงก�รคือ ผู้พิก�รท�งส�ยต� จำ�นวน 50 คน

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก โดยจัดอบรมดนตรี น�ฏศิลป์ ให้แก่
นักเรียนและครู อ�จ�รย์ ระหว่�งวันที่ 2-25 ธันว�คม 2562 จำ�นวน 6 ครั้ง มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน 850 คน โดย
จัดกิจกรรมต�มโรงเรียนต่�งๆ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดจังหูน ตำ�บลท่�เรือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช มีโรงเรียน
เข้�ร่วมกิจกรรม 3 แห่ง 2. โรงเรียนบ้�นทุ่งโป๊ะ ตำ�บลควนหนองหงส์ อำ�เภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมร�ช มีโรงเรียน
เข้�ร่วมกิจกรรม 3 แห่ง 3. โรงเรียนวัดหน้�เข� อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมร�ช มีโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม 14 แห่ง 
4. โรงเรียนบ้�นส้อง อำ�เภอบ้�นส้อง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี มีโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม 2 แห่ง 5. โรงเรียนเทศบ�ล
วัดชัยชุมพล อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช มีโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม 1 แห่ง และ 6. โรงเรียนเทศบ�ลป�กพนัง 
อำ�เภอป�กพนัง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช มีโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม 3 แห่ง 
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  วิทย�ลัยช่�งศิลป จัดโครงก�รส่งเสริมทักษะด้�นศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน “ตล�ดเก่�หัวตะเข้ 

ชุมชนแห่งศิลป” ระหว่�งวันที่ 8-9 กุมภ�พันธ์  2563 ณ บ้�นส�มครู ชุมชนหัวตะเข้ ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วย

บุคคลท่ัวไป จำ�นวน 30 คน

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช จัดอบรมโครงก�รบริก�รวิช�ก�รด้�นดนตรีไทยให้แก่เย�วชนใน

สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ระหว่�งวันที่ 9 กันย�ยน - 11 พฤศจิก�ยน 2563 

ณ เรือนจำ�กล�ง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร จำ�นวน 80 คน
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   วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย จัดโครงก�รส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนล่ะ 1 ชิ้น โดยจัดกิจกรรม 

จำ�นวน 5 ครั้ง ในเดือนสิงห�คม 2563 ณ วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วยนักเรียนจ�ก

โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำ�รุง และโรงเรียนบ้�นสน�มบิน จำ�นวน 60 คน

  วิทย�ลัยน�ฏศิลป จัดกิจกรรมก�รแสดงง�นปฐมอัญเชิญเกศ�ธ�ตุ ในวันที่ 15 ธันว�คม 2562 

ณ ล�นพลับพล�มห�เจษฎ�บดินทร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เย�วชน บุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยว

ช�วต่�งช�ติ จำ�นวน 150 คน

  2.4.1.2 ก�รบริก�รวิช�ก�รระดับช�ติ จำ�นวน 5 ครั้ง ได้แก่
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ในวันที่ 17 มกร�คม 2563 

ณ วิทย�ลัยน�ฏศิลป อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมที่จัด อ�ทิ ส�ธิตก�รเรียนก�รสอนน�ฏศิลป์ไทย 

ดนตรีไทย และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู และนักเรียนจ�กคุนหมิง ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ชนจีน จำ�นวน 48 คน

  วิทย�ลัยน�ฎศิลปลพบุรี จัดบริก�รชุมชนฝึกรำ�บวงสรวงสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช ระหว่�งเดือน

มกร�คม - กุมภ�พันธ์ 2562 จำ�นวน 20 ครั้ง ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้�ร่วมฝึกรำ�รำ�บวงสรวง 

จำ�นวน 8,000 คน ประกอบด้วย หัวหน้�ส่วนร�ชก�รและข้�ร�ชก�รจ�กทุกสังกัดในจังหวัด องค์กรต่�งๆ หน่วยง�นอิสระ 

ประช�ชนในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลป จัดก�รแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�้นภ�ลัย ระหว�่งวัน

ท่ี 1-2 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ อุทย�นพระบรมร�ช�นุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 

เด็ก เย�วชน ประช�ชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสงคร�ม และจังหวัดใกล้เคียง จำ�นวน 300 คน

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกในง�นก�รจัดนิทรรศก�รตล�ดนัดหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษ� วันท่ี 28-29 พฤศจิก�ยน 2562 ณ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ โดยร่วมมือกับ 3 คณะ คณะศิลปศึกษ� 

คณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ และคณะศิลปวิจิตร ได้จัดนักศึกษ�ร่วมก�รส�ธิตว�ดภ�พเหมือน ส�ธิตวิธีก�รปักเครื่อง

แต่งก�ยโขน - ละคร ก�รปักลวดล�ย ก�รใช้ด้ินเงินด้ินทอง ส�ธิตวิธีก�รแต่งก�ยโขน - ละคร และมีก�รแสดงโขนร�มเกียรต์ิ 

ตอน ยกรบ โดยใช้วงดนตรีไทยบรรเลง (ดนตรีสด) มีนักศึกษ�เป็นผู้ให้คว�มรู้ในเร่ืองก�รแสดงและประช�สัมพันธ์หลักสูตร 

ก�รแสดงดนตรีแบบร่วมสมัย ก�รบรรเลงร่วมกันระหว่�งดนตรีไทยและดนตรีส�กล จำ�นวน 3 เพลง ได้แก่ 1. เพลง

ล�วดวงเดือน 2. เพลงนกขมิ้น 3. เพลงเขมรไทรโยค ทั้งนี้มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน 1,000 คน
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  2.4.1.2 ก�รบริก�รวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ จำ�นวน 6 ครั้ง ได้แก่

  คณะศิลปวิจิตร ร่วมกับส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว จัดโครงก�รพัฒน�วิทย�ลัยศิลปศึกษ�

โดยจัดฝึกอบรมและนิเทศก�รสอนก�รใช้ง�นครุภัณฑ์ด้�นศิลปกรรม และเทคนนิคก�รสอนส�ข�วิช�ต่�งๆด้�นทัศนศิลป์ 

ณ แขวงเวียงจันทร์ ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ระหว่�งวันที่ 20-25 ตุล�คม 2562 

  คณะศิลปวิจิตร ร่วมกับส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว จัดนิทรรศก�รและส�ธิตด้�นศิลปไทย

และก�รว�ดภ�พคนเหมือน ในวันท่ี 5 ธันว�คม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมก�รแสดงน�ฏศิลป์ไทยในง�นเลี้ยงรับรองวันช�ติไทย ประจำ�ปี 

2562 ระหว่�งวันท่ี 2-6 ธันว�คม 2562 ณ สถ�นทูตกงสุลใหญ่ นครเซ่ียงไฮ้ โดยมีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน 200 คน

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในง�น Sea Festival 2019 

ระหว่�งวันที่ 20-23 ธันว�คม 2562 ณ สถ�นเอกอัครร�ชทูต กรุงพนมเปญ ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� โดยมี

ผู้เข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน 500 คน
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ มห�วิทย�ลัยศิลปะและวัฒนธรรมย่�งกุ้ง ระหว่�งวันที่ 

13-15 มกร�คม 2563 ผู้เข้�ร่วมประกอบด้วยนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยศิลปะและวัฒนธรรมย่�งกุ้ง ส�ธ�รณรัฐแห่ง

สหภ�พพม่� ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอ�จ�รย์ และนักศึกษ� จำ�นวน 50 คน

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รวัฒนธรรมดนตรี-น�ฏศิลป์อ�เซียนในภูมิภ�ค 2563 

(ASEAN Music & Dance Connectivity 2020) ในวันที่ 22 มกร�คม 2563 ณ วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี โดยมี

ประเทศในกลุ่มอ�เซียนเข�้ร่วม ประกอบด้วย 1. ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� 2. ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พพม�่ 3. ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว 4. ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม 5. สหพันธรัฐม�เลเซีย 6. ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย 

7. บรูไนด�รุสล�ม 8. ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ และ 9. ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ 
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  2.4.2	การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

  ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 สถ�นศึกษ�ในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

ด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ คีตศิลป์ ช่�งศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเป็นก�รสืบส�น สร้�งสรรค์ง�นด้�นศิลปวัฒนธรรม 

ให้คงอยู่และเป็นที่ประจักษ์แก่ส�ธ�รณชน โดยจัดอบรมให้แก่ประช�ชน และผู้ที่สนใจ จำ�นวน 28 หลักสูตร ดังนี้

   2.4.2.1 คณะศิลปวิจิตร จำ�นวน 1 หลักสูตร

    1) ศิลปะสำ�หรับบุคคลทั่วไป สนี้ำ�

   2.4.2.2 วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง จำ�นวน  3 หลักสูตร

    1) ครูน�ฏศิลป์เครือข่�ย ครั้งที่ 7

    2) บริก�รวิช�ก�รด้�นดนตรีไทย                

    3) ค่�ยน�ฏดุริย�งคศิลป์เพื่อพัฒน�เย�วชน     

   2.4.2.3 วิทย�ลัยช่�งศิลป จำ�นวน 1 หลักสูตร

    1) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมง�นช่�งสิปปหมู่ (ส�ข�ช่�งศิลป์ไทย)

   2.4.2.4 วิทย�ลัยช่�งศิลปนครศรีธรรมร�ช จำ�นวน 7 หลักสูตร

    1) ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะ

    2) จิตรกรรมสีชอล์กน้ำ�มัน

    3) ภ�พพิมพ์

    4) เครื่องเคลือบดินเผ�

    5) ว�ดภ�พคนเหมือน

    6) จิตรกรรมสนี้ำ�หุ่นนิ่ง

    7) ว�ดเส้น

   2.4.2.5 วิทย�ลัยช่�งศิลปสุพรรณบุรี จำ�นวน 6 หลักสูตร

    1) เครื่องเคลือบดินเผ�

    2) ก�รเขียนภ�พเปลือย

    3) จิตรกรรม สนี้ำ�มัน

    4) จิตรกรรม สนี้ำ�

    5) ล�ยรดน้ำ�

    6) เครื่องเคลือบดินเผ�

   2.4.2.6 วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี จำ�นวน 1 หลักสูตร 

    1) ระบำ�น�ฏยลีล�ม�ล�รังสรรค์

   2.4.2.7 วิทย�ลัยน�ฏศิลปเชียงใหม่ จำ�นวน 1 หลักสูตร  

    1) ดนตรีและก�รแสดงพื้นบ�้นล�้นน�

   2.4.2.8 วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช จำ�นวน 3 หลักสูตร

    1) เด็กไทยเล่นดนตรีไทย 1 ชิ้น

    2) ระบำ�เบ็ดเตล็ด
    3) ก�รเป่�ปี่ใต้ ขั้นพื้นฐ�น
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    2.4.2.9 วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครร�ชสีม� จำ�นวน 3 หลักสูตร
    1) รำ�โทนโคร�ช
    2) กลองย�วเทิดเถิง
    3) ก�รส่งเสริมสุขภ�พจิตด้วยดนตรีไทย

   2.4.2.10 วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย จำ�นวน 2 หลักสูตร
    1) เด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น

    2) ค่�ยศิลปะ

ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมพัฒน�ทักษะด้�นน�ฏศิลป์ก�รแสดง

สร้�งสรรค์ชุด ระบำ�น�ฏยลีล�ม�ล�รังสรรค์ ระหว่�งวันที่ 20-24 29-31 กรกฎ�คม 2563 และ 3-7 สิงห�คม 2563          

ณ วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันบุรี ผู้เข้�ร่วมอบรมประกอบด้วยบุคคลภ�ยใน และบุคคลภ�ยนอก จำ�นวน 514 คน

  คณะศิลปวิจิตรจัดอบรมศิลปะสำ�หรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ� ระหว่�งวันที่ 11-12 กรกฎ�คม 2563 

ระหว่�งวันที่ 18-19 กรกฎ�คม 2563 วันที่ 25 กรกฎ�คม 2563 และวันที่ 1 สิงห�คม 2563 ณ คณะศิลปวิจิตร 

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้เข้�ร่วมอบรมประกอบด้วยบุคคลท่ัวไป จำ�นวน 70 คน
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช จัดอบรมค่�ยศิลปะ (เพลงระบำ�เบ็ดเตล็ด) ระหว่�งวันที 4-5 

กันย�ยน 2563 ณ วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช ผู้เข้�ร่วมอบรมประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษ�วิทย�ลัยน�ฏ

ศิลปนครศรีธรรมร�ช จำ�นวน 50 คน

  วิทย�ลัยช่�งศิลป จัดฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ง�นช่�งสิปปหมู่ (ส�ข�ช่�งศิลป์ไทย) ระหว่�ง

เดือนกรกฎ�คม 2562 - กุมภ�พันธ์  2563 ณ อุทย�นพระบรมร�ช�นุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย         

จังหวัดสมุทรสงคร�ม ผู้เข้�ร่วมอบรมประกอบด้วยเย�วชน จำ�นวน 79 คน
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	 2.5	ยุทธศาสตร์ที่	4	การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม	และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

	 	 2.5.1	การจัดกิจกรรมทำานุบำารุงและเทิดทูนสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดี

ศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 10 และพระบรมวงศ�นุวงศ์ ด้วยคว�มจงรักภักดีและ

สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอันห�ที่สุดมิได้ เพื ่อเทิดทูนและธำ�รงไว้ซึ ่งสถ�บันอันสูงสุดของพสกนิกรช�วไทย 

ผ่�นโครงก�รและกิจกรรมต่�ง ๆ ของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งที่ได้รับมอบหม�ยจ�กกระทรวงวัฒนธรรม 

ในก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและศ�สน�ทั้งในง�นรัฐพิธีและร�ชพิธีของช�ติ ถือเป็นสิ่งสำ�คัญของสถ�บันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ในก�รนี้ หน่วยง�นทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�คได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่�งๆ 

ดังนี้

   2.5.1.1 โครงก�รนิทรรศก�รและก�รแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว 

พระมห�กษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินสย�ม

   สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงก�รนิทรรศก�รและก�รแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จ

พระวชิรเกล�้เจ้�อยู่หัว พระมห�กษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินสย�ม ในวันที่ 24 กรกฎ�คม 2563 ณ วิทย�ลัย

น�ฏศิลป จังหวัดนครปฐม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว สมเด็จพระน�งเจ้�พระบรมร�ชินี 

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศ�นุวงศ์ โดยได้รับเกียรติ

จ�กน�ยปรเมศวร์  ง�มพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธ�นเปิดนิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ

พระร�ชกรณียกิจของพระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว สมเด็จพระน�งเจ้�พระบรมร�ชินี สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ 

พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี และสมเด็จเจ้�ฟ้�ฯ กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี และก�รแสดงผลง�นท�งทัศนศิลป์

ของนักศึกษ�คณะศิลปวิจิตร นอกจ�กนี้มีกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วย พิธีถว�ยพระพรชัยมงคล ก�รสวดทำ�นอง

สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ ก�รแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร่มรัฐฉัตรเฉลิม และก�รแสดงโขน เรื่องร�มเกียรติ์ ชุด 

“แสนย�นุภ�พกษัตร�” 
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  2.5.1.2 ก�รแสดงคว�มจงรักภักดี และถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพ่ือเป็นข้�ร�ชก�รท่ีดี และพลังของแผ่นดิน

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ�โดย น�งนิภ� โสภ�สัมฤทธ์ิ อธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริห�ร 

ข้�ร�ชก�ร และบุคล�กรในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมแสดงคว�มจงรักภักดี และถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อ

เป็นข้�ร�ชก�รที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 28 

กรกฎ�คม 2563 ในวันที่ 24 กรกฎ�คม 2563 ณ ล�นอ�ค�รเรียนส�มัญ วิทย�ลัยน�ฏศิลป

  2.5.1.3 โครงก�รก�รจัดง�นเทิดทูนสถ�บันพระมห�กษัตริย์ และพระบรมวงศ�นุวงศ์

  สถ�นศึกษ�ทุกแห่งในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวและพระบรมวงศ�นุวงศ์ จำ�นวน 6 พระองค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดีต่อ

สถ�บันพระมห�กษัตริย์ ดังนี้

   1) พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร 

ในเดือนตุล�คม 2562

   2) สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

ในเดือนเมษ�ยน 2563

   3) สมเด็จพระน�งเจ้�สุทิด� พัชรสุธ�พิมลลักษณ พระบรมร�ชินี ในเดือนมิถุน�ยน 2563

   4) พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว 

ในเดือนกรกฎ�คม 2563

   5) สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน 

วรขัตติยร�ชน�รี ในเดือนกรกฎ�คม 2563

   6) สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ ์ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง ในเดือน

สิงห�คม 2563
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  2.5.2	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ด้�นศิลปวัฒนธรรม ท้ังท�งด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ 

และทัศนศิลป์ ทำ�ก�รสอน ก�รวิจัย และให้บริก�รท�งวิช�ก�ร ตลอดจนส่งเสริม สืบส�น สร้�งสรรค์ และทำ�นุบำ�รุง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกให้แก่นักเรียน นักศึกษ� ตลอดจนประช�ชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่�และคว�ม

สำ�คัญ และมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยทุกหน่วยง�นในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จำ�นวน 174 ครั้ง โดยมีกิจกรรมสำ�คัญ ดังนี้

   2.5.2.1 โครงก�รก�รจัดแสดงท�งด้�นศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุขอ�คันตุกะและ

ผู้นำ�ต่�งประเทศ

   1) ก�รแสดงต้อนรับน�ยกรัฐมนตรี ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

   สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ คณะศิลปศึกษ� และวิทย�ลัยน�ฏศิลป 

นำ�คณะนักเรียน นักศึกษ� จัดก�รแสดงท�งวัฒนธรรมเนื่องในง�นเลี้ยงรับรองอย่�งเป็นท�งก�ร เพื่อเป็นเกียรติแก่

น�ยหลี่ เค่อเฉียง (H.E. Mr. Li Keqiang) น�ยกรัฐมนตรีส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนที่เยือนไทยอย่�งเป็นท�งก�รในฐ�นะ

แขกของรัฐบ�ล ในวันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2562 ณ ทำ�เนียบรัฐบ�ล

  2) โครงก�รนิทรรศก�รท�งวิช�ก�รและก�รแสดงท�งศิลปวัฒนธรรม

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทย�ลัยน�ฏศิลปลพบุรี จัดง�นมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 

“สืบส�น สร้�งสรรค์ ง�นศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช” ภ�ยใต้ง�นแผ่นดินสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช 

คร้ังท่ี 33 ประจำ�ปี 2563 ระหว่�งวันท่ี 17-18 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ พระน�ร�ยณ์ร�ชนิเวศน์ อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ “พระบ�รมีสองกษัตร� สืบส�นสร้�งสรรค์ น�น�อ�รยประเทศ” 

นิทรรศก�รทัศนศิลป์สร้�งสรรค์และนิทรรศก�รผลง�นท�งทัศนศิลป์และก�รออกแบบเฉลิมพระเกียรติ ระดับน�น�ช�ติ 

มหกรรมก�รแสดงน�ฏศิลป์และดุริย�งคศิลป์สี่ภ�ค ก�รนำ�เสนอผลง�นสร�้งสรรค์ท�งด�้นน�ฏดุริย�งคศิลป์ระดับช�ติ

จ�กคณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ คณะศิลปศึกษ� วิทย�ลัยน�ฏศิลปทุกแห่งในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และก�รจำ�หน่�ย

สินค้�พื้นเมืองสี่ภ�ค จ�กหน่วยง�นในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั่วประเทศ เพื่อสืบส�น รักษ�ง�นวัฒนธรรม

ของช�ติ รวมถึงสร้�งเสริมคุณค่�ท�งสังคมและเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจด้วยทุนท�งศิลปวัฒนธรรม 
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  4) โครงก�รเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจหลักด้�นก�รอนุรักษ์ พัฒน� สืบส�น และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

จึงจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้�นน�ฏดุริย�งคศิลป์ และทัศนศิลป์ เพ่ือให้เย�วชน ประช�ชนรวมถึงหน่วยง�น

ทั้งภ�ครัฐและเอกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่�คว�มสำ�คัญของศิลปวัฒนธรรมของช�ติ ตลอดจนเพื่อเป็นก�รปลูกฝัง

ให้นักเรียน นักศึกษ� ครูและอ�จ�รย์ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ 

สืบส�น สร้�งสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของช�ติไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมสำ�คัญ ดังน้ี

  (1) ด้�นน�ฏดุริย�งคศิลป์

  กระทรวงวัฒนธรรมมอบหม�ยให้สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดก�รแสดงเนื่องในง�น ก�รแสดงดนตรี

และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้�น “โขงบ่ก้ัน โควิดบ่ใกล้ 70 ปี ไทย - ล�ว ฮักแพง แบ่งปัน และม่ันคง” เน่ืองในโอก�สครบรอบ 

70 ปี ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตระหว่�งร�ชอ�ณ�จักรไทยและส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว 

ในวันที่ 28 กันย�ยน 2563 ณ โรงละครแห่งช�ติ โดยมีคณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ จัดก�รแสดงในพิธีเปิดง�น ชุด ผืนไท 

และวิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์ จัดก�รแสดงพื้นบ้�นอีส�น ชุด แพรว�ก�ฬสินธุ์ ก�รบรรเลงวงโปงล�ง และก�รแสดง

น�ฏศิลป์สร�้งสรรค์ ชุด ล่องลำ�ป�ว 
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  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงก�รเผยแพร่มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมท่ีจับต้อง

ไม่ได้ของมนุษยช�ติของไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่�นสื่อออนไลน์ : แอปพลิเคชันโต่วยิน (Douyin) โดยมีผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์พหลยุทธ  กนิษฐบุตร รองอธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมเป็นพิธีกรถ่�ยทอดสดออนไลน์ โดยมี

คณ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�กคณะศิลปศึกษ�ร่วมส�ธิตท่�ก�รฝึกหัดสำ�หรับก�รแสดงโขน ในวันที่ 11 กรกฎ�คม 2563 

ณ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้�)

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดก�รแสดงน�ฏศิลป์สร้�งสรรค์ในพิธีเปิด - ปิด ง�นเทศก�ลภ�พยนตร์

อ�เซียนแห่งกรุงเทพมห�นคร 2563 (Bangkok ASEAN Film Festival 2020) ในวันที่ 3 และ 6 กันย�ยน 2563    

ณ โรงภ�พยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่� ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมห�นคร โดยมอบหม�ยให้วิทย�ลัยน�ฏศิลป

อ�่งทองจัดก�รแสดงในพิธีเปิดง�น  ชุด อ�เซียนร่วมใจ และวิทย�ลัยน�ฏศิลป จัดก�รแสดงในพิธีปิดง�น ชุด เสน่ห์ผ้�

ส�ยใยอ�เซียน 

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด จัดก�รแสดงน�ฏดุริย�งคศิลป์ เนื่องในก�รแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม 

“ง�นสมม�น้ำ�คืนเพ็งเส็งประทีป ประจำ�ปี 2562” ระหว่�งวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 ณ บริเวณหน้�บึงพล�ญชัย 

อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย จัดก�รแสดงมินิแสงสีเสียง ต�มนโยบ�ยของจังหวัดสุโขทัยภ�ยใต้โครงก�ร

ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ วัดช้�งล้อม อุทย�นประวัติศ�สตร์สุโขทัย

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง จัดก�รแสดงโขน เร่ือง ร�มเกียรต์ิ ตอน ทศพักตร์ลักนงคร�ญ หนุม�นถว�ยพล 

จองถนนข้�มลงก� พระจักร�ปร�บไพรี เนื่องในง�นรำ�ลึกประพ�สต้นล้นเกล้�ฯ รัชก�ลที่ 5 และของดีเมืองอ่�งทอง 

ประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎ�คม 2563 ณ เวทีกล�ง หน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดอ�่งทอง

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช จัดก�รแสดงศิลปวัฒนธรรมในง�นบุญส�รทเดือนสิบและง�นก�ช�ด

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ประจำ�ปี 2563 ระหว่�งวันท่ี 11-20 กันย�ยน 2563 ท่ีเวทีวัฒนธรรมเมืองนคร ณ สวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่�ล�ด) จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 
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 (2) ด้�นทัศนศิลป์

  กิจกรรมนิทรรศก�รด้�นทัศนศิลป์

   - เข้�ร่วมโครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รทัศนศิลป์และนิทรรศก�รน�น�ช�ติครั ้งที ่ 15 

ระหว่�งวันที่ 30 มกร�คม - 2 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ วิทย�ลัยเพ�ะช่�ง มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร

   - ร่วมแสดงนิทรรศก�รผลง�นก�รออกแบบ OCAC Contemporary Design : Ceramic Tiles 

Wall Art ในง�น “เทศก�ลง�นออกแบบกรุงเทพฯ 2563 Bangkok Design Week 2020” ในวันท่ี 31 มกร�คม 2563 

ณ บริเวณกำ�แพงวัดแค ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมห�นคร 

   - โครงก�รนิทรรศก�รศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น นิทรรศก�รแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ระหว่�งสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับคณะศิลปะและก�รออกแบบ มห�วิทย�ลัยโทย�มะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่�งวันที ่

14 กุมภ�พันธ์-3 มีน�คม 2563 ณ หอศิลป์วังหน้� สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์

   - นิทรรศก�ร Looking 8 Art Exhibition ระหว่�งวันท่ี 3-25 ธันว�คม 2562 และ Looking 9 

Art Exhibition ระหว่�งวันที่ 2-31 สิงห�คม 2563 ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยร�ชดำ�เนิน กรุงเทพฯ

   - นิทรรศก�รสีน้ำ�บุคคลภ�ยนอก สีน้ำ�บุคคลท่ัวไป Water Color Exhibition 2020 ระหว่�งวันท่ี 

9-17 กันย�ยน 2563 ณ หอศิลป์วังหน้� สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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  ง�นมหกรรม “สร้�งสรรค์ สร้�งศิลป์ ถิ่นนคร” โดยวิทย�ลัยช่�งศิลปนครศรีธรรมร�ช ร่วมกับ

สำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมร�ช ระหว่�งวันที่ 23-27 กันย�ยน 2563 ณ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� 

นครศรีธรรมร�ช ประกอบด้วยกิจกรรม ก�รประกวดว�ดภ�พระบ�ยสี หัวข้อ “เมืองคอนน่�อยู่” และก�รส�ธิตศิลปะไทย

  กิจกรรมเผยแพร่สร้�งสรรค์ง�นประดับกระจกสี โดยวิทย�ลัยช่�งศิลป ในวันที่ 5 สิงห�คม 2563 

ณ อ�ค�รพลศึกษ� วิทย�ลัยช่�งศิลป
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  2.5.3	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ	    

  ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีก�รเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่�งประเทศ 

มีกิจกรรมจำ�นวน 9 กิจกรรม ดังนี้

   2.5.3.1 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมง�น The 2nd China - ASEAN University Students’ 

Culture Week และลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจระหว่�งสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับมห�วิทย�ลัยเศรษฐศ�สตร์ไหโขว่ 

ณ มห�วิทย�ลัยเศรษฐศ�สตร์ ไหโขว่ มณฑลไห่หน�น ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ระหว่�งวันท่ี 21-26 พฤศจิก�ยน 2562 

   2.5.3.2 วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื่อมโยงด้�น

ศิลปวัฒนธรรม ณ Institut Seni Indonesia Yogyakarta เมืองยอคย�ร์ก�ร์ต้� ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่�งวันที่ 

20-24 มกร�คม 2563

   2.5.3.3 วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ ์ ร ่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื ่อมโยง

ด้�นศิลปวัฒนธรรม ณ VietNam Dance Academy เมืองฮ�นอย ซ�ป� ลองเบ นิงบิงส์ ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม 

ระหว่�งวันที่ 20-24 มกร�คม 2563

   2.5.3.4 วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเช่ือมโยงด้�น

ศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งช�ติล�ว ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ระหว่�งสันที่ 24-26 

มกร�คม 2563

   2.5.3.5 คณะศิลปศึกษ� ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื่อมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม 

ณ หมู่บ�้น กั๊ตกั๊ต เมืองซ�ป� ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ระหว่�งวันที่ 31 มกร�คม - 3 กุมภ�พันธ์ 2563

   2.5.3.6 วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเช่ือมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม 

ณ Hue Academy of music ณ เมืองด�ลัด ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ระหว่�งวันที่ 4-8 กุมภ�พันธ์ 2563

   2.5.3.7 วิทย�ลัยน�ฏศิลป ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเช่ือมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม 

ณ National university of Arts and Culture เมืองย่�งกุ้ง ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พพม่� ระหว่�งวันท่ี 13-15 มกร�คม 2563

   2.5.3.8 วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื ่อมโยง

ด้�นศิลปวัฒนธรรม ณ Teacher Training College Siemreap เมืองเสียมเรียบ ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� ระหว่�งวันที่ 

29 พฤศจิก�ยน - 1 ธันว�คม 2562

   2.5.3.9 วิทย�ลัยน�ฏศิลปเชียงใหม่ ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื ่อมโยง

ด้�นศิลปวัฒนธรรม ณ หมู่บ้�น กั๊ตกั๊ต เมืองซ�ป� ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ระหว่�งวันที่ 30 มกร�คม - 3 

กุมภ�พันธ์ 2563

   อน่ึง สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีก�รพิจ�รณ�ร่�งบันทึกคว�มเข้�ใจระหว่�งกระทรวงวัฒนธรรม

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยกับหน่วยง�นในต่�งประเทศ ภ�ยใต้คว�มร่วมมือด้�นวัฒนธรรมในกรอบพหุภ�คี และแจ้งสถ�นะ

ข้อมูลปัจจุบันด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพ่ือจัดทำ�คว�มตกลงด้�นวัฒนธรรมกับต่�งประเทศให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม 

รวมทั้งโต้ตอบจดหม�ยเกี่ยวกับข้อตกลงด้�นวัฒนธรรมกับต่�งประเทศ จำ�นวน 14 ฉบับ 11 ประเทศ 
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  น�งนิภ�  โสภ�สัมฤทธิ์  อธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หัวหน้�คณะเดินท�ง พร้อมด้วยคณะครู

อ�จ�รย์ ข้�ร�ชก�ร นักเรียนนักแสดงจ�กวิทย�ลัยน�ฏศิลป์  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดินท�งไปร่วมง�น The 2nd 

China - ASEAN University Students’ Culture Week ณ มห�วิทย�ลัยเศรษฐศ�สตร์ไหโขว่ มณฑลไห่หน�น 

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ระหว่�งวันที่ 21-26 พฤศจิก�ยน 2562

  ก�รลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจระหว่�งสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับมห�วิทย�ลัยเศรษฐศ�สตร์ไหโขว่

ในวันที่ 23 ธันว�คม 2562

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื ่อมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม

ณ Institut Seni Indonesia Yogyakarta  เมืองยอคย�ร์ก�ร์ต้� ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่�งวันที่ 20 - 24 

มกร�คม 2563
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์ ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื่อมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม

ณ VietNam Dance Academy เมืองฮ�นอย ซ�ป� ลองเบ นิงบิงส์ ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ระหว่�งวันที่ 

20-24 มกร�คม 2563

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครศรีธรรมร�ช ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเช่ือมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม 

ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งช�ติล�ว ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ระหว่�งสันที่ 24-26 มกร�คม 2563

  คณะศิลปศึกษ� ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเช่ือมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม ณ หมู่บ้�น ก๊ัตก๊ัต 

เมืองซ�ป� ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ระหว่�งวันที่ 31 มกร�คม - 3 กุมภ�พันธ์ 2563
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื ่อมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม 

ณ Hue Academy of music ณ เมืองด�ลัด ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ระหว่�งวันที่ 4-8 กุมภ�พันธ์ 2563

  วิทย�ลัยน�ฏศิลป ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื่อมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม ณ National 

university of Arts and Culture เมืองย่�งกุ้ง ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พพม่� ระหว่�งวันที่ 13-15 มกร�คม 2563
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  วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื่อมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม

ณ Teacher Training College Siemreap เมืองเสียมเรียบ ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� ระหว่�งวันที่ 29 พฤศจิก�ยน - 

1 ธันว�คม 2562

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปเชียงใหม่ ร่วมโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและเชื่อมโยงด้�นศิลปวัฒนธรรม 

ณ หมู่บ�้น กั๊ตกั๊ต เมืองซ�ป� ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ระหว่�งวันที่ 30 มกร�คม - 3 กุมภ�พันธ์ 2563
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  เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน่� 2019 (Covid-19) ทำ�ให้กิจกรรมในต่�งประเทศ
ลดลงและท�งสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ กับต่�งประเทศ  Online Cultural Exchange 
จำ�นวน 2 ดังนี้ คือ 
  1) โครงก�รเผยแพร่มรดกภูม ิป ัญญ�ท�งวัฒนธรรมที ่จ ับต้องไม่ได ้ของมนุษยช�ติของไทย 
ของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่�นสื่อออนไลน์ : แอปพลิเคชันโต่วยิน (Douyin)
  2) จัดก�รบรรเลงและก�รแสดงเพื่อเฉลิมฉลองคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตระหว่�งประเทศไทยกับ
ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�วในวันที่ 28 กันย�ยน 2563 ณ โรงละครแห่งช�ติ

	 	 2.5.4	การดำาเนินการจัดการประกวดแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   2.5.4.1 โครงก�รประกวดน�ฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งช�ติ คร้ังท่ี 5 ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ
พระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
   สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงก�รประกวดน�ฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งช�ติ ครั้งที่ 5 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งม�ตรฐ�นด้�นน�ฏศิลป์ และดนตรีคีตศิลป์ไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันก่อให้เกิด
ประสบก�รณ์และเพิ่มพูนทักษะด้�นน�ฏศิลป์ และดนตรีคีตศิลป์ไทย ซึ่งเป็นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกให้เย�วชนและบุคคล
ทั่วไปมีคว�มภ�คภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่�และเห็นคว�มสำ�คัญในก�รมีส่วนร่วมอนุรักษ์และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่เป็นมรดกของช�ติให้คงอยู่สืบไป
   ก�รประกวดชิงถ้วยพระร�ชท�นฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทน�ฏศิลป์ไทย และ
ประเภทดนตรีคีตศิลป์ไทย มีผู้สมัครเข้�ร่วมท้ังสองประเภท จำ�นวน 96 ทีม โดยได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กศิลปินแห่งช�ติ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้�นน�ฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ไทย เป็นคณะกรรมก�รตัดสิน
   ผู้ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ประเภทน�ฏศิลป์ไทย ได้แก่ โรงเรียนชลกันย�นุกูล จังหวัดชลบุรี และประเภท
ดนตรีคีตศิลป์ไทย ได้แก่ วงปฐมพงษ์สังคีตศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง
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ก�รประกวดประเภทดนตรี คีตศิลป์ไทย

ก�รประกวดประเภทน�ฏศิลป์ไทย
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   2.5.4.2 โครงก�รประกวดศิลปกรรมเด็กและเย�วชน ครั้งที่ 15

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงก�รประกวดศิลปกรรมเด็กและเย�วชนแห่งช�ติ ครั้งที่ 15 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้�งแรงจูงใจให้เด็กและเย�วชนของช�ติตระหนักและเห็นคุณค่�ในก�รสร้�งสรรค์ศิลปกรรมด้�นทัศนศิลป์ 

ทำ�ให้ได้ผลง�นศิลปกรรมของเด็กและเย�วชนไว้ศึกษ�และเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่สนใจศิลปะ อีกทั้งเพื่อให้สถ�บันบัณฑิต

พัฒนศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ท�งด้�นศิลปกรรมที่สำ�คัญของช�ติ ทั้งในปัจจุบันและอน�คต

  ซ่ึงในคร้ังน้ีได้รับเกียรติจ�กน�ยปรเมศวร์  ง�มพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติ

เป็นประธ�นเปิดนิทรรศก�ร มอบร�งวัล และชมนิทรรศก�รผลง�นของผู้เข้�ประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎ�คม 

2563 ณ พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ หอศิลป โดยนิทรรศก�รดังกล่�วเปิดให้เข้�ชมผลง�น ระหว่�งวันท่ี 5-30 กรกฎ�คม 2563 

ในเวล�ร�ชก�ร

  ผลง�นแบ่งเป็นระดับอ�ยุตั้งแต่ 5-8 ปี 9-12 ปี 13-16 ปี 17-20 ปี และ 21-25 ปี คณะกรรมก�ร

คัดเลือกและตัดสินผลง�นศิลปกรรม ได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกและตัดสินผลง�นศิลปกรรมที่ส่งเข้�ประกวดจ�กผลง�น

ทั้งหมดที่ส่งเข้�ประกวดกว่� 1,000 ผลง�น รวมมีผลง�นที่ได้รับร�งวัลทั้งสิ้น 57 ผลง�น และได้รับก�รคัดเลือกให้

จัดแสดงผลง�น รวมทั้งสิ้น 172 ผลง�น รวมผลง�นที่แสดงทั้งสิ้น 229 ผลง�น
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	 2.6	ยุทธศาสตร์ที่	5	การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป	์ดุริยางคศิลป	์คีตศิลป์	

ช่างศิลป์	และทัศนศิลป์	สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	และนำาสถาบันสู่นานาชาติ	บนฐาน

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	 	 2.6.1	การปรับปรุงอาคารสถานที่	และระบบสาธารณูปโภค	พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ให้เอื้อต่อการเรียนและการทำางานอย่างมีความสุข

  ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�กลไกในก�รปรับปรุงอ�ค�ร 

สถ�นที่ ระบบส�ธ�รณูปโภค สภ�พแวดล้อมและภูมิทัศน์ และมีก�รดำ�เนินก�รต�มแผนพัฒน�ท�งก�ยภ�พด้�นพื้นที่

และจัดทำ�แผนพัฒน�ท�งก�ยภ�พด้�นพื้นที่ของหน่วยง�น โดยก�รปรับปรุงอ�ค�รสถ�นที่ ระบบส�ธ�รณูปโภค 

สภ�พแวดล้อม และภูมิทัศน์ จำ�นวนท้ังส้ิน 45 ร�ยก�ร เป็นเงินท้ังส้ิน 296,719,865 บ�ท (สองร้อยเก้�สิบหกล้�นเจ็ดแสน

หนึ่งหมื่นเก�้พันแปดร้อยหกสิบห้�บ�ทถ้วน) เช่น

ปรับปรุงหอพักหญิง วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครร�ชสีม�

ก่อสร้�งอ�ค�รเรียนรวม วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี

ก่อนปรับปรุง

ก่อนก่อสร�้ง

หลังปรับปรุง

หลังก่อสร�้ง



รายงานประจำาปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

90

ก่อสร้�งเวทีกล�งแจ้ง วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย

ปรับปรุงอ�ค�รเอนกประสงค์ วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ�่งทอง

ก่อนก่อสร�้ง

ก่อนปรับปรุง

หลังก่อสร�้ง

หลังปรับปรุง
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 2.6.2	การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีก�รพัฒน�องค์กรและก�รพัฒน�ทรัพย�กร

บุคคล ดังนี้

  2.6.2.1 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�ต่อระดับ

ปริญญ�โท - ปริญญ�เอก ซึ่งเป็นก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พม�กยิ่งขึ้น เนื่องจ�กก�รปฏิบัติง�น และ

ก�รเรียนรู้จำ�เป็นต้องพัฒน�ตลอดเวล� ซ่ึงข้�ร�ชก�รครู คณ�จ�รย์และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีหน้�ท่ี ต้องพัฒน�ตนเอง

อย่�งต่อเนื่องให้ก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งวิช�ก�รและด้�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�รพัฒน�บุคล�กรของ

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ� สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมีนโยบ�ย

ที่จะพัฒน�บุคล�กร โดยจัดสรรทุนก�รศึกษ�สำ�หรับข้�ร�ชก�รครู คณ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัด

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือเสริมสร้�งศักยภ�พบุคล�กร ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ดีย่ิงข้ึน

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดสรรงบประม�ณเป็นทุนอุดหนุนก�รศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โท - 

ปริญญ�เอก ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 จำ�นวน 4,500,000 บ�ท โดยพิจ�รณ�ให้แก่ผู้ท่ีได้รับทุนศึกษ�ต่อ รวมท้ังส้ิน 

จำ�นวน 57 ร�ย ดังนี้

  ทุนศึกษ�ต่อเนี่อง

   ผู้ได้รับทุนศึกษ� ปี 2560 ระดับปริญญ�เอก จำ�นวน 2 ร�ย

   ผู้ได้รับทุนศึกษ� ปี 2561 จำ�นวน 9 ร�ย ดังนี้

    - ระดับปริญญ�โท  จำ�นวน 4 ร�ย

    - ระดับปริญญ�เอก จำ�นวน 5 ร�ย

   ผู้ได้รับทุนศึกษ� ปี 2562 จำ�นวน 32 ร�ย ดังนี้

    - ระดับปริญญ�โท  จำ�นวน 11 ร�ย

    - ระดับปริญญ�เอก จำ�นวน 21 ร�ย

  ทุนก�รศึกษ�ใหม่

   ผู้ได้รับทุนศึกษ� ปี 2563 จำ�นวน 14 ร�ย ดังนี้

    - ระดับปริญญ�โท  จำ�นวน 1 ร�ย

    - ระดับปริญญ�เอก จำ�นวน 13 ร�ย
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  1) โครงก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือในก�รบริห�รจัดก�รสำ�หรับผู้บริห�รสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วยอธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองอธิก�รบดีสถ�บัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ช่วยอธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณบดี ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัย ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี 

และผู้อำ�นวยก�รกอง จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 35 คน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร ระหว�่งวันที่ 27-29 มกร�คม 2563

  2.6.2.2 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำ�หนดม�ตรฐ�นของก�รพัฒน�บุคล�กร โดยกำ�หนดให้บุคล�กร

ทุกประเภท/ตำ�แหน่ง ได้รับก�รฝึกอบรม โดยดำ�เนินโครงก�รพัฒน�บุคล�กร และมีผู้เข้�ร่วมโครงก�รแต่ละหลักสูตร 

ดังนี้

  2) โครงก�รพัฒน�ทักษะผู้รับผิดชอบก�รบริห�รทรัพย์สินและก�รเงินก�รคลัง สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วย ผู้บริห�รสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองคณบดี รองผู้อำ�นวยก�ร 

หัวหน้�สำ�นักง�น เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน ผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รเงินในคณะ/วิทย�ลัย หัวหน้�เจ้�หน้�ที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติง�น

ด้�นพัสดุในคณะ/วิทย�ลัย เจ้�หน้�ที่ก�รเงินสำ�นักง�นอธิก�รบดี เจ้�หน้�ที่พัสดุสำ�นักง�นอธิก�รบดี เจ้�หน้�ที่กอง

บริห�รทรัพย�กรบุคคล จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร ระหว่�งวันที่ 14-15 ธันว�คม 2562
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  3) โครงก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำ�คุณประโยชน์ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 

ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วยผู้ที่รับร�ชก�ร ม�จนเกษียณอ�ยุร�ชก�รในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 และเจ้�หน้�ที่

ดำ�เนินก�ร จำ�นวนรวมท้ังส้ิน 10 คน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร 4-6 กันย�ยน 2563 ณ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์และโรงแรม 

Eco Cozy Beachfront Resort อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

  4) โครงก�รพัฒน�นักบริห�รสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ระหว่�งวันที่ 1-2 

กันย�ยน 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วย ผู้บริห�ร

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัย รองคณบดี รองผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัย หัวหน้�สำ�นักง�น หัวหน้�ภ�ควิช� 

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรและเจ้�หน้�ท่ีดำ�เนินก�ร รวมท้ังส้ิน จำ�นวน 80 คน
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  5) โครงก�รพัฒน�ครูผู้สอนเพื่อคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2563 ระหว่�งวันท่ี 12-13 กันย�ยน 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม งบประม�ณ 

ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วย ผู้บริห�รสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

ครูชำ�น�ญก�ร ครู และเจ้�หน้�ท่ีดำ�เนินก�ร รวมทั้งสิ้น 100 คน

  6) โครงก�รพัฒน�ดุลยภ�พบุคล�กรของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 

ผู้เข้�ร่วมโครงก�รประกอบด้วยบุคล�กรในสังกัดสำ�นักง�นอธิก�รบดี จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 69 คน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร 

4-6 กันย�ยน 2563 ณ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์และโรงแรม Eco Cozy Beachfront Resort อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
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2.6.3 การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่การเรียนรู้ (KM)    

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตาม
พันธกิจของสถาบันฯ ท้ัง 5 ข้อ โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้
สร้างสรรค์ผลงานการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าแก่สังคมโดยได้จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง
การจัดการความรู้ โดยได้ด าเนินการการจัดการความรู้ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุนและการจัดการความรู้ของนักศึกษา  รวมถึง
จัดสรรงบประมาณให้ การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุนและการจัดการความรู้ของนักศึกษา  เพื่อน าไปพัฒนาสถาบันฯ สู่การ
เรียนรู้ (KM) และจากการท่ีได้น าองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ จนน าไปสู่การเป็น “สถาบันฯ สู่การ
เรียนรู้ (KM)” ท่ีประจักษ์ต่อหน่วยงานภายนอก และภายในหน่วยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 
 

การจัดการความรู้ 
(เรื่อง) หน่วยงาน แนวทางในการน าองค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ 

1.กลองยาวสุโขทัย 
วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดไทยชุมพล 

(ด ารงประชาสรรค์) 
จังหวัดสุโขทัย 

การน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่
โดยการน าเล่มองค์ความรู้ท่ี
จัดเก็บ มอบให้แก่โรงเรียน
เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารง
ประชาสรรค์) จังหวัดสุโขทัย 
และน าครู อาจารย์ นักศึกษา 
ให้ความรู้ในด้าน เพลงปี่และ
ท่าร า ของกลองยาวสุโขทัย 
คณะทองหลอมศรีวิไล ให้แก่ 
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด
ไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน
น าความรู้ไปใช้ในการบริการ

ชุมชนต่อไป 

1. ท า ใ ห้ ค รู  อ า จ า ร ย์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทย
ชุมพล  (ด าร งประชา
สรรค์) จังหวัดสุโขทัย มี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ 
เกี่ยวกับกลองยาวสุโขทัย 
สามา รถ น า คว าม รู้ ท่ี
ได้รับเผยแพร่สู่นักเรียน 
นัก ศึกษาและชุมชน ท่ี
เกี่ยวข้องได้ท้ังนี้วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยได้  

2. น านักศึกษาปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี 2 ร่วมในการร า 

3. ในงานแห่เทียนพรรษาท่ี
จัดโดยวัดไทยชุมพล โดย
ใช้การแสดงกลองยาว
สุโขทัย ซึ่ งถือเป็นการ
บริการแก่สังคม 
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ชุมพล  (ด าร งประชา
สรรค์) จังหวัดสุโขทัย มี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ 
เกี่ยวกับกลองยาวสุโขทัย 
สามา รถ น า คว าม รู้ ท่ี
ได้รับเผยแพร่สู่นักเรียน 
นัก ศึกษาและชุมชน ท่ี
เกี่ยวข้องได้ท้ังนี้วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยได้  

2. น านักศึกษาปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี 2 ร่วมในการร า 

3. ในงานแห่เทียนพรรษาท่ี
จัดโดยวัดไทยชุมพล โดย
ใช้การแสดงกลองยาว
สุโขทัย ซึ่ งถือเป็นการ
บริการแก่สังคม 
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การจัดการความรู้ 
(เรื่อง) หน่วยงาน แนวทางในการน าองค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ 

2.การสอนดนตรีไทย
ให้แก่ชุมชน 
“โรงเรียนวัดโป่งแรด”
วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี 

โรงเรียนวัดโป่ง
แรด จังหวัด

จันทบุรี 

1. การน าวิธีการสอน โน๊ต
เพลง และขั้นตอนในการฝึกท่ี
ได้จากการจัดองค์ความรู้ ไป
ใช้ในการสอนดนตรีไทยให้กับ
นักเรียน ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตาม
นโยบาย เครื่องดนตรี 1 ช้ิน 
ส าหรับนักเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 

1. ครูผู้สอนสามารถน า
แนวทางไปพัฒนาการ
จัดการความรู้ให้แก่ 
ผู้เรียนได้ 
2. ช่วยให้การเรียนรู้ของ
นักเรียน มีความรวดเร็ว
และสามารถจดจ าได้ดี
ขึ้น 
 

3.การจัดการงานศิลป์
เพื่อธุรกิจชุมชนบ้าน
ตะปอนใหญ่ จังหวัด
จันทบุรี วิทยาลัย 
นาฏศิลปจันทบุรี 

ชุมชนบ้านตะปอน
ใหญ่ จังหวัด

จันทบุรี 

การน างานศิลป์ ท่ีได้จากการ
จัดการองค์ความรู้ ไปเป็น
แนวทางในการสร้างผลงาน
ศิลปะให้แก่ชุมชน บ้าน 
ตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี 
เพื่อเสริมสร้างธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ให้แก่ชุมชน รวมถึง
การฝึกงานศิลปะให้แก่บุคคล
ในชุมชน 

1.สมาชิกในชุมชน
สามารถปฏิบัติและสร้าง
งานศิลป์เพื่อการธุรกิจใน
ชุมชนได้ 
2. ตลาด 270 ปี (ตลาด
ชุมชน) สามารถใช้งาน
ศิลปะท่ีสร้างขึ้นมา
พัฒนาธุรกิจการค้าขาย
ของชุมชนได้ 

4. เทคนิคการ
สร้างสรรค์ผ้าพระบฏ
นครศรีธรรมราชต่อ
ยอดสู่การจัดการเรียน
การสอน  
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

การน าข้อมูลและแนวทางท่ีได้
จากการจัดการองค์ความรู้ 
เรื่องผ้าพระบฏ ในปีท่ีผ่านมา 
มาก าหนดแนวทางในการ
จัดการองค์ความรู้ ให้แก่
ผู้เรียนรวมถึงการสร้างสรรค์
ผลงานให้แก่ชุมชนและสังคม 

- ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน”ผ้า
พระบฏ” เพิ่มมากขึ้น  
- สามารถสร้างสรรค์
งานของตนเองได้ 
- พัฒนา นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน 
จากการสาธิต 
- มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบใหม่ โดยน าเอา
ภูมิปัญญามาใช้ 
- สร้างช่ือเสียงให้แก่
องค์กร ท้ังระดับ
วิทยาลัยและโรงเรียน
เครือข่ายตลอดจน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 2.6.4	การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	  

            สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รง�นจัดก�รภ�ยในองค์กร

ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559-2563 ต�มแผนพัฒน�สถ�บัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564  โดยก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและจัดก�รข้อมูล

องค์คว�มรู้ เผยแพร่ไปสู่ประช�ชน  ซึ่งสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้คว�มสำ�คัญต่อพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ซ่ึงเป็นกลไกสำ�คัญต่อก�รบริห�รจัดก�รองค์กรให้มีประสิทธิภ�พ และช่วยเพ่ิมศักยภ�พในก�รให้บริก�รข้อมูลองค์คว�มรู้

ต่�งๆ แก่นักเรียน นักศึกษ� ครู อ�จ�รย์ บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และประช�ชนทั่วไป ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

ได้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐ�นข้อมูลที่มีคว�มมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง 

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้มีก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้รองรับกับก�ร

ใช้ง�นสำ�หรับก�รบริห�รง�นภ�ยในองค์กรและก�รให้บริก�รประชนและผู้สนใจทั่วไปส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รระบบ

ส�รสนเทศต่�งๆ ได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว โดยผ่�นช่องท�งเครือข่�ยอินเตอร์เน็ต โดยได้จัดระบบส�รสนเทศสำ�หรับก�ร

ให้ก�รบริก�รได้ดังนี้

  2.6.4.1 ระบบส�รสนเทศสำ�หรับก�รให้บริก�รทั่วไป 

      1) ระบบเว็บไซต์ประช�สัมพันธ์ เป็นระบบที่ให้บริก�รข้อมูลข่�วประช�สัมพันธ์ต่�งๆ ของสถ�บัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.bpi.ac.th  
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  2) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นระบบที่ให้บริก�ร ยืม - คืน หนังสือและสืบค้นข้อมูลส�รสนเทศ 

ผ่�นระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริก�รทั่วไปส�ม�รถสมัครเลือกห้องสมุดหน่วยง�นในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

และสมัครสม�ชิกผ่�นระบบ เพ่ือให้ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลส�รสนเทศได้อย่�งสะดวกและรวดเร็ว โดยส�ม�รถเข้�ใช้บริก�ร

ผ�่นท�งเว็บไซต์ http://elibrary.bpi.ac.th/ 

  3) ระบบข้อมูลเฉพ�ะด�้นศูนย์รักษ์ศิลป์ เป็นระบบที่ให้บริก�รสืบค้นข้อมูลส�รสนเทศ ซึ่งเป็นระบบ

ที่จัดเก็บองค์คว�มรู้เฉพ�ะท�งในด้�นน�ฏศิลป์ ดุริย�งคศิลป์ ทัศนศิลป์ โดยส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รได้ที ่เว็บไซต์ 

https://apcbpi.com
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  4) ระบบก�รประกวดศิลปกรรมเด็กและเย�วชนแห่งช�ติ เป็นระบบที่ให้บริก�รข้อมูลร�ยละเอียด

ก�รประกวดก�รแข่งขันศิลปกรรมเด็กและเย�วชนแห่งช�ติและก�รลงทะเบียนสมัครเข้�ร่วมแข่งขัน สำ�หรับนักเรียน 

นักศึกษ� และเย�วชนทั่วไป โดยส�ม�รถเข้�ใช้ง�นผ่�นท�งระบบเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/

  5) ระบบก�รประกวดน�ฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งช�ติ  เป็นระบบท่ีให้บริก�รสำ�หรับก�รสมัครเข้�ร่วม

ประกวดน�ฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งช�ติ แก่นักเรียนท่ีกำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-6 หรือเทียบเท่� ในสังกัด

สถ�นศึกษ�ทั่วประเทศ ยกเว้นสถ�นศึกษ�ที่สังกัดสถ�บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยส�ม�รถเข้�ใช้ง�นผ่�นท�งระบบ

เว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th/d&mcontest/
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  6) ระบบจัดเก็บสื่อ ง�นวิจัย ง�นสร้�งสรรค์ องค์คว�มรู้ และสื่อก�รเรียนก�รสอน เป็นระบบที่ให้

บริก�รส่ือองค์คว�มรู้ต่�งๆ ของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยให้บริก�รสำ�หรับนักเรียน นักศึกษ� บุคล�กรท้ังหน่วยง�น

ภ�ยในและหน่วยง�นภ�ยนอก รวมถึงประช�ชนผู ้สนใจทั ่วไป โดยส�ม�รถเข้�ใช้ง�นผ่�นท�งระบบเว็บไซต์ 

http:media.bpi.ac.th

  2.6.4.2 ระบบส�รสนเทศสำ�หรับก�รให้บริก�รนักเรียน นักศึกษ� บุคล�กรภ�ยในองค์กร

        1) ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบส�รสนเทศที ่ให้บริก�รในก�รรับ-ส่ง

หนังสือร�ชก�รภ�ยในหน่วยง�นในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยส�ม�รถเข้�ใช้ง�นผ่�นท�งระบบเว็บไซต์ 

http://intranet.bpi.ac.th
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  2) ระบบบริห�รก�รศึกษ� ระดับปริญญ�ตรี เป็นระบบที่ให้บริก�รง�นด้�นทะเบียนและประมวลผล

ก�รศึกษ� สำ�หรับก�รให้บริก�รนักศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี โดยส�ม�รถเข�้ใช้บริก�รได้ท�งเว็บไซต์ http://registra.

bpi.ac.th

  3) ระบบบริห�รก�รศึกษ� ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพครู (ป.บัณฑิต) ระดับปริญญ�โท-เอก เป็นระบบ

ท่ีให้บริก�รสำ�หรับผู้ดูแลระบบ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้จัดก�รง�นทะเบียนและประมวลผลก�รศึกษ� ในระดับประก�ศนียบัตร

วิช�ชีพครู ระดับปริญญ�โทและปริญญ�เอก โดยผู้ดูแลระบบส�ม�รถเข้�จัดก�รระบบได้ที่ https://grads.bpi.ac.th
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  4) ระบบบริห�รโครงก�ร งบประม�ณและสนับสนุนก�รตัดสินใจของผู้บริห�ร เป็นระบบสำ�หรับก�ร

บริก�รจัดก�รโครงก�รที่ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี เพื่อติดต�มผลก�รเบิกจ่�ยของโครงก�รต่�งๆ และสรุป

ผลร�ยง�นข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริห�รใช้สำ�หรับก�รตัดสินใจ โดยส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รได้ท�งเว็บไซต์ http://bi.bpi.ac.th/bpi

  5) ระบบจัดเก็บเอกส�รก�รประชุมของผู้บริห�ร เป็นระบบที่ให้สำ�หรับก�รจัดก�รเอกส�รก�ร

ประชุมที่สำ�คัญของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ให้บริก�รเอกส�รก�รประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ง�นผ่�น iPad 

โดยผู้ดูแลระบบส�ม�รถเข้�จัดก�รระบบได้ที่ http://www.bpimeeting.bpi.ac.th/
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  6) ระบบบริห�รจัดก�รเมล์ภ�ครัฐ เป็นระบบที่ให้บริก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งของภ�ครัฐ 

กับครู อ�จ�รย์และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัดสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รผ่�นท�งเว็บไซต์ 

https://accounts.mail.go.th/ 
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  2.6.5	ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์ปีการศึกษา	2562 

  ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� เป็นกลไกและเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 

เพื่อเป็นหลักประกันว่� ก�รจัดก�รศึกษ�มีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของชุมชนและสังคม 

และถือว่�ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รบริห�รก�รศึกษ� ที่ต้องดำ�เนินก�รอย่�ง

ต่อเน่ือง เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ก�รดำ�เนินง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย เป้�หม�ย และระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นที่กำ�หนดโดยสถ�นศึกษ� หรือหน่วยง�นต้นสังกัด 

ซึ่งก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�จะมีประสิทธิผล เมื่อได้มีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น และนำ�ผลก�รตรวจประเมิน

คุณภ�พม�พัฒน� ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น อย่�งต่อเนื่องต�มวงจรคุณภ�พ รวมทั้งก�รทบทวน และก�รติดต�ม

กระบวนก�รดำ�เนินง�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งใกล้ชิด

  ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ในระหว่�งภ�คเรียนที่ 2 ของปีก�รศึกษ� 2562 สถ�บันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ� 2 ระดับ คือ ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� โดยสถ�บันได้

กำ�หนดให้หน่วยง�นในสังกัดท่ีจัดก�รศึกษ�ดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน 3 กลุ่มก�รศึกษ� ก�รประเมิน

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในก�รอ�ชีวศึกษ� และก�ร

ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับอุดมศึกษ� 

  โดยมีผลก�รประเมินดังนี้

   2.6.5.1 ผลก�รประเม ินค ุณภ�พก�รศ ึกษ�ภ�ยในระด ับก�รศ ึกษ�ข ั ้นพ ื ้นฐ�น 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2562

   ปีก�รศึกษ� 2562 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำ�หนดให้หน่วยง�นในสังกัดที่จัดก�รเรียน

ก�รสอนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน 4 ม�ตรฐ�น ประกอบไปด้วย

   ม�ตรฐ�นที่ 1 คุณภ�พของผู้เรียน

   ม�ตรฐ�นที่ 2 กระบวนก�รบริห�รและจัดก�ร

   ม�ตรฐ�นที่ 3 กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

   ม�ตรฐ�นที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ� 

มีผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� ดังนี้
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2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอาชีวศึกษา ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 4 อัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
  

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

วนศ 
วนศ.กาฬสินธ์ุ 
วนศ.จันทบุรี 

วนศ.เชียงใหม่ 
วนศ.นครราชสีมา 

วนศ.นครศรีธรรมราช 
วนศ.พัทลุง 

วนศ.ร้อยเอ็ด 
วนศ.ลพบุรี 
วนศ.สุโขทัย 

วนศ.สุพรรณบุรี 
วนศ.อ่างทอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

ภ�พแสดงผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ปีก�รศึกษ� 2562

  2.6.5.2  ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในก�รอ�ชีวศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2562

  ปีก�รศึกษ� 2562 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำ�หนดให้หน่วยง�นในสังกัดที่จัดก�รเรียนก�รสอน

ในระดับอ�ชีวศึกษ� ดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน 4 ม�ตรฐ�น ประกอบด้วย

  ม�ตรฐ�นที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ศิลปกรรมที่พึงประสงค์

  ม�ตรฐ�นที่ 2 ก�รจัดก�รศึกษ�ศิลปกรรม

  ม�ตรฐ�นที่ 3 ก�รสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้

  ม�ตรฐ�นที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ� 

มีผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ดังนี้
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ภาพแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 

2.6.5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ในปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
โดยสถาบันฯ ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 5 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย 
 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

ภาพแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 

 

  

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

วิทยาลัยช่างศิลป  
4.83 คะแนน 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
4.85 คะแนน 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
4.81 คะแนน 

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

0
2
4
6

ปีการศึกษา 2562 
3.84 คะแนน 

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา  2562 
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2.6.6 ผลการด าเนินงานสภาสภาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.  2550 ตามมาตรา 15
คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีสภาสถาบันประกอบด้วย นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
อธิบดีกรมศิลปากร ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร และอธิการบดี ก รรมการสภาสถาบันจ านวนส่ีคน       
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภาสถาบันจ านวนสามคน ซึ่งเลือก
จากคณาจารย์ประจ าสถาบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3)  
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสามคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบันโดยค าแนะน าของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม  (2) (3) และ (4)     
รวมท้ังส้ิน 27 ท่าน ด ารงต าแหน่งคราวละส่ีป ี

อ านาจและหน้าท่ีตามมาตรา 17 สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบัน และ
โดยเฉพาะ ให้มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา การวิ จัย การให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม                       
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน    
ในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบัน และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในสถาบัน     
เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้ 

(3) อนุมั ติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร 

(4) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา 9 รวมท้ังการแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว 

(5) อนุมัติรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและการยกเลิกการสมทบ 
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษาก าหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(7) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภา สถาบัน กรรมการ

สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
(8) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ

ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
 
(9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน 
(10)  วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถาบัน 

2.6.6 ผลการด าเนินงานสภาสภาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.  2550 ตามมาตรา 15
คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีสภาสถาบันประกอบด้วย นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
อธิบดีกรมศิลปากร ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร และอธิการบดี ก รรมการสภาสถาบันจ านวนส่ีคน       
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภาสถาบันจ านวนสามคน ซึ่งเลือก
จากคณาจารย์ประจ าสถาบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3)  
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสามคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบันโดยค าแนะน าของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม  (2) (3) และ (4)     
รวมท้ังส้ิน 27 ท่าน ด ารงต าแหน่งคราวละส่ีป ี

อ านาจและหน้าท่ีตามมาตรา 17 สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบัน และ
โดยเฉพาะ ให้มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา การวิ จัย การให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม                       
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน    
ในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบัน และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในสถาบัน     
เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้ 

(3) อนุมั ติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร 

(4) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา 9 รวมท้ังการแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว 

(5) อนุมัติรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและการยกเลิกการสมทบ 
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษาก าหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(7) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภา สถาบัน กรรมการ

สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
(8) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ

ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
 
(9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน 
(10)  วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถาบัน 
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(11)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ี       
ของสถาบัน 

(12)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามท่ีอธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมาย
ให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภาสถาบันได้ 

(13)  ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี 
(14)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ 
การด าเนินงานของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ด าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญ           

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิต   
พัฒนศิลป์ มีการประชุมรวม 11 ครั้ง สภาสถาบันมีการประชุมตามแผนการปฏิบัติงาน กรรมการเข้าประชุม   
เฉล่ียร้อยละ 93.77  
  และสามารถประมวลผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ตามอ านาจหน้าท่ีในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยสภาสถาบันได้พิจารณาการอนุมัติและให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้ 

1. อนุมัติระเบียบ ออกข้อบังคับ และประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 17 ฉบับ 
2. อนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

จ านวน 9 ครั้ง 
3. การแต่งต้ังคณบดี จ านวน 3 คณะ และการแต่งต้ังผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
4. อนุมัติใหแ้ต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 คน 
5. อนุมัติด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีส าคัญ จ านวน 

16 คณะ 
6. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 ครั้ง 
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน 

 
ดังมีผลงานส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

อ านาจหน้าที ่ ผลการด าเนินงาน 
(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศ
ของสถาบัน และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในสถาบัน เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับ
และประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็น
เรื่องๆไปก็ได้ 

  
 

สภาสถาบันได้ วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 17 ฉบับ 
1. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ      
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 (ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
2. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด
จ านวนรองคณบดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562) 
3. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการ    
ในส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 8/2562 
วันที่ 31 ตุลาคม 2562) 
4. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที ่30 เมษายน 2563) 
5. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงานด้านจริยธรรม
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อ านาจหน้าที ่ ผลการด าเนินงาน 
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
6. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563) 
7. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการ      
ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
(ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)  
8. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)  
9. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด
จ านวนรองคณบดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563) 
10. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่ง ต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 
สิงหาคม 2563)  
11. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับต าแหน่งครูท่ีมี
วิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)            

(3) อนุมั ติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ช้ัน สูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
 

การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 ครั้ง ดังนี้ 
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                   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปวิจิตร จ านวน 11 คน 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน 3 คน และคณะศิลปศึกษา จ านวน      
15 คน รวมท้ังหมด 29 คน (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563) 
2. อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน 3 คน 
(สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จ านวน 1 คน และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 
จ านวน 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                   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปศึกษา จ านวน    
437 คน รวมท้ังหมด 437 คน (ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
4. อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลป
นาฏดุริยางค์ จ านวน 1 คน (สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย) (ประชุมครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 23 มีนาคม 2563)  
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5. อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปวิจิตร จ านวน 22 คน คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ จ านวน 49 คน และคณะศิลปศึกษา จ านวน 4 คน รวมท้ังหมด 
75 คน (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
6. อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2562  จากคณะศิลป
นาฏดุริยางค์ จ านวน 1 คน (สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย) (ประชุมครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 30 เมษายน 2563)  
7.  อนุมั ติประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ ผู้ส า เร็ จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีพครู           
ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปศึกษา จ านวน 53 คน (ประชุมครั้งที่ 
5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
8. อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปวิจิตร จ านวน 29 คน คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ จ านวน 48 คน และคณะศิลปศึกษา จ านวน 12 คน รวมท้ังหมด 
89 คน (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563) 
9. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยและสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน 10 คน 
(สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จ านวน 4 คน และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 
จ านวน 6 คน) (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563)       

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การ ศึกษาให้ สอดคล้องกับมาตรฐา น        
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. เห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีอาจารย์
พิเศษ (ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562) 
2. อนุมัติเปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) จ านวน 2 ราย (ประชุมครั้งที่ 9/2562 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)  
3. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 25.. (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)  
4. เห็นชอบการปรับเปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลป
วิจิตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 3 ราย (ประชุมครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 11 มิถุนายน 2563) 
5. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก
ประติมากรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปวิจิตร จ านวน 1 ราย (ประชุมครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)    
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6. เห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
ของคณะศิลปศึกษา จ านวน 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 
(ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563) 

(7) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภา 
สถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ 
 

- 

(8) แต่ง ต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

1. แต่งต้ังคณบดี 3 คณะ ได้แก่ 
     1.1 เห็นชอบแต่งต้ัง นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม เป็นคณบดีคณะ
ศิลปศึกษา ตามค าส่ังสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ี 3/2563 (ประชุมครั้ง
ที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) 
     1.2 เห็นชอบแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า เป็นคณบดี
คณะศิลปนาฏดุริยาง ค์ ตามค า ส่ังสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์            
ท่ี 10/2563 (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)   
     1.3 เห็นชอบแต่ง ต้ัง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ 
เป็นคณบดึคณะศิลปวิจิตร ตามค าส่ังสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        
ท่ี 11/2563 (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)    
2. แต่งต้ังผู้อ านวยการวิทยาลัย 3 คน ได้แก่  
     2.1 เห็นชอบแต่งต้ัง นายสมภพ เขียวมณี เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปอ่างทอง ตามค าส่ังสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ี 12/2563 
(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
    2.2 เห็นชอบแต่งต้ัง นายลิขิต สุนทรสุข เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี ตามค าส่ังสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ี 13/2563 
(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
    2.3 เห็นชอบแต่งต้ัง นายศิวพงศ์ กั้งสกุล เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามค าส่ังสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
ท่ี 14/2563 (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)   
3. การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ อนุมัติและแต่งต้ังดังนี้ 
    3.1 อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)  
    3.2 อนุมัติให้นางจตุพร เทวกุล ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุม 
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 
    3.3 อนุ มั ติให้นายอาณัติ วงศ์จ าปา ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครู   
ช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)      
    3.4 อนุมัติให้นายชยากร เรืองจ ารูญ ต าแหน่ง อาจารย์ คณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุม  
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563) 
    3.5 อนุมัติให้นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ ต าแหน่ง อาจารย์ คณะศิลป
นาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ ง  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
    3.6 อนุมัติให้นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 
2563) 
    3.7 อนุมัติให้นายนิติ เอมโอด ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
    3.8 อนุมัติให้นางฤดีชนก คชเสนี ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
    3.9 อนุมัติให้นายศักด์ิชาย บุญอินทร์ ต าแหน่งอาจารย์ วิทยาลัย   
ช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
    3.10 อนุมัติให้นางเมตตา สุวรรณศร ต าแหน่งครู วิทยาลัยช่างศิลป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุม 
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 
    3.11 อนุมัติให้นายจีระชน บุญมาก ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุม 
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)  
    3.12 อนุมัติให้นายบุญพาด ฆังคะมะโน ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 
    3.13 อนุมัติให้นางจุติณัฏฐ์ วงศ์ชวลิต ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่  22 
กรกฎาคม 2563) 
    3.14 อนุมัติให้นายอิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่  22 
กรกฎาคม 2563) 
    3.15 อนุมัติให้นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์  ต าแหน่งครู     
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2563) 
    3.16 อนุมัติให้นายโยธิน พลเขต ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 
    3.17 อนุมัติให้นายนคร วงศ์ชัยรัตนกุล ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่  22 
กรกฎาคม 2563) 
    3.18 อนุมัติให้นางสาวปภาอร แก้วสว่าง ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่  22 
กรกฎาคม 2563) 
    3.19 อนุมัติให้นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 
    3.20 อนุมัติให้ว่าท่ีร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 

(9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ของสถาบัน 
 

อนุมั ติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไ ด้ของสถาบัน  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้ 
1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพิ่มเติม ส าหรับหน่วยงานในสังกัด 6 หน่วยงาน จ านวนเงินท้ังส้ิน 
12,641,300 บาท (สิบสองล้านหกแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
(ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563) 
2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 125,201,212 บาท 
(หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) (ประชุม
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 
3. รับทราบการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประชุมครั้งที ่1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563) 
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4. รับทราบการขอปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประชุมครั้งที ่1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563)       

(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน 
 

1. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 
(ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562) 
2. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
3.  ระ เบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่ าด้วยค่าบ ารุ งการ ศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
4 .  ระ เบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่ า ด้วยค่าบ ารุ งการ ศึกษา 
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี (ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ. 2563 
(ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
5. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งที่ 
5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
6. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พ.ศ. 2563 (ประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันที่ 11 
มิถุนายน 2563) 

(11) แต่งต้ังคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
 

ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใดท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 
ตุลาคม 2562)    
2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562)     
3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562)   
4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)  
5. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศึกษา (ประชุมครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563) 
6. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563) 
7. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบัน
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บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)  
8. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปวิจิตร (ประชุมครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) 
9. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ประชุมครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)  
10. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
(ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)  
11. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
(ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)  
12 . แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช (ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)  
13. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
14. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
15. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล   
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)  
16. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
รายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงาน
บุคคล มีมติเห็นชอบเรื่องท่ีส าคัญ ดังนี้ 
     1.การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
วิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 4 ราย 
     2. การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็น
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 5 ราย   
     3. การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็น
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จ านวน 2 ราย 
     4. การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 1 ราย 
     5. การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
     6. การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ ระดับช านาญการพิเศษ 
จ านวน 1 ราย 
     7. การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารง
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ต าแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ
พิเศษ จ านวน 1 ราย 
     8. การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ สายวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ
พิเศษ จ านวน 1 ราย 
     9. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 7 ราย 
     10. การให้โอนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย 
     11. การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย 
     12. การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 17 อัตรา 
     13. การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 7 อัตรา  
     14. การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 1 อัตรา 
     15. การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 8 ต าแหน่ง 
     16. การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 ราย 
     17. การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 15 ต าแหน่ง 
     18. การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 9 ต าแหน่ง 
     19. การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
     20. การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป เป็นต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 1 
ต าแหน่ง 
     21. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและตัดโอนอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และครูผู้ช่วย    
เป็นต าแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา 

(12)พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
กิจการของสถาบันตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ ในอ านาจและ
หน้าท่ีของสภาสถาบันได้ 

พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี (ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
2. อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
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อ านาจหน้าที ่ ผลการด าเนินงาน 
 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563)  
3. เห็นชอบประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 4 ฉบับ (ประชุมครั้งที่ 
5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563)   
4. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 
2564 (น าไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 
ตุลาคม 2562) 
5. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563) 
6. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563) 
7. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ (ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)  

(13) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในกิจการ 
ของสถาบันฯ ต่ออธิการบดี 

ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี ท่ีส าคัญ 
ดังนี้ 
1. สถาบันฯ ควรก าชับและก ากับติดตาม กรณีการใช้จ่ายเงินเกินกรอบ
วงเงินท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
2. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3. การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
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2.6.7 ผลการด าเนินงานสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
การด าเนินการของสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีบทบาทหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน    
การวิจัย การวัดผลการศึกษา การขอยกเลิกหลักสูตร เป็นต้น การด าเนินงานของสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ด าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภา
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง 

ครั้งท่ี 7/2562   วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

ครั้งท่ี 1/2563  วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

ครั้งท่ี 2/2563  วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. 

   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

ครั้งท่ี 3/2563  วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. 

   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

ครั้งท่ี 4/2563  วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

อ านาจและหน้าท่ีตามมาตรา 20 สภาวิชาการมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนด เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 

(2) เสนอความเห็นเกี่ยวข้องกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภาสถาบัน 
(3) เสนอความเห็นเกี่ยวข้องกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของสถาบันต่อสถาบัน 
(4) พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน 
(5) ส่งเสริมการวิจัยท่ีสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันและความต้องการของชุมชุน 
(6) แต่งต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจ

และหน้าท่ีของสภาวิชาการ 
(7) ปฏิบัติภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
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ดังมีผลงานส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
 
อ านาจหน้าที ่ ผลการด าเนินงาน 

(1) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย 
การวัดผลการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตร ฐ าน ท่ี คณะ กร ร มก า รก า ร
อุดมศึกษา ก าหนด เพื่อเสนอต่อสภา
สถาบัน 

 

1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต   
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
2.การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.2560) วิชาเอกประติมากรรม 
(ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563) 
3. การพิจารณาเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563) 
4. การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึ่งประสงค์ของสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป์ 
(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563) 
5.การพิจารณาการปรับค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    
4 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563) 

(3) พิ จ า รณา ให้ ค ว าม เห็ น ใน เ รื่ อ ง ท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาการของสถาบันต่อ
สภาสถาบัน 

 

1. การพิจารณาขอปรับแผนรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
(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 ผลการด าเนินงานสภาคณาจารย์และบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สภาคณาจารย์และบุคลากร แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 21 ให้
มีสภาคณาจารย์และบุคลากร ประกอบด้วย ประธานและกรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจ าสถาบัน ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน รวมท้ังส้ิน 18 คน ด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี 

อ านาจและหน้าท่ีตามมาตรา 22 สภาคณาจารย์และบุคลากร มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบัน และอธิการบดีในกิจการต่าง ๆ ของสถาบัน 
(2) ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการท างานท่ีดีของคณาจารย์ประจ าสถาบัน ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน 
(3) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณาจารย์ประจ าสถาบัน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน 
(4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การด าเนินงานของสภาคณาจารย์ ด าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) คณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร มีการประชุมรวม 
3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1  วันจันทร์ที่ 28 - วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 - 16.30 น. 
   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 
 ครั้งท่ี 2  วันพฤหัสบดีท่ี 12 - วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 16.30 น. 
   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 
 ครั้งท่ี 3  วันอังคารที่ 25 - วันพุธท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 16.30 น. 
   ณ ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 ตึกส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 
 
ดังมีผลงานส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

อ านาจหน้าที ่ ผลการด าเนินงาน 
(2) ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการ
ท างานท่ีดีของคณาจารย์ประจ าสถาบัน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน 

  
 

สภาคณาจารย์และบุคลากรพิจารณาก าหนดโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้
ได้รับรางวัลท้ังส้ินจ านวน 15 คน ดังนี้ 
 3.1 รางวัลผู้บริหารดีเด่น จ านวน 2 คน ได้แก่ 
  - นายวิฑูรย์  พูนสวัสด์ิ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักดิ์ 
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อ านาจหน้าที ่ ผลการด าเนินงาน 
 3.2 รางวัลอาจารย์ดีเด่น จ านวน 2 คน ได้แก่ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินท์พร  ฟันเฟื่องฟู 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา  รู้สมัย 
 3.3 รางวัลครูดีเด่น จ านวน 7 คน ได้แก่ 
  - นางจุฬาลักษณ์  สุทิน 
  - นางทรงศิลป์  พิศชาติ 
  - นางกิ่งดาว  สวัสดี 
  - นายนาวี  สาสงเคราะห์ 
  - นางธนันญภา  บุญมาเสมอ 
  - นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น 
  - นายพิเศษ  โพพิศ 
 3.4 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จ านวน 4 คน ได้แก่ 
  - นางแสงแข  โคละทัต 
  - นายเอกชัย  แสงแก้ว 
  - นางประภารดี  จ่ันรอด 
  - นายวัทธิกร  แสวงผล 

(4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภาสถาบันหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
 
 

1. สภาคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมประชุมและสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมของสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งก าหนดจัดเป็นประจ าทุกเดือน การประชุมใช้สถานท่ี
ประชุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายท่ัวประเทศ ท้ังนี้หากจัด
ประชุมในสถาบันท่ีใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลป/วิทยาลัยช่างศิลปใน
จังหวัดใด คณะกรรมการมีมติมอบกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ในส่วน
ภูมิภาคใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซี่งเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่าน
มา สภาคณาจารย์ฯได้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญท้ังส้ิน 9 ครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมอยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2.  สภาคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ      
ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทนภายใต้บริบท
โลก (The Future of Thai Higher Education in Global Context)” 
ในวันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2562 
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 2.6.9 ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านวินัย 
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล 

ในปีงบประมาณ 2563 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านวินัย คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการบริหาร
บุคคล ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.6.9.1 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีหน้าท่ีเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง และประกาศ ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีการจัดท าร่างและตรวจ สอบความ 
ถูกต้องของร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง และประกาศ ก่อนเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการ
พิจารณาวินิจฉัย และตีความปัญหาข้อกฎหมายท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังตอบข้อหารือในประเด็นข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ หรือคดีความท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  
 โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ และพิจารณาตอบข้อหารือในประเด็นข้อกฎหมาย จ านวนท้ังส้ิน 24 ฉบับ ดังนี้ 
 1) ข้อบังคับ จ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 
(2) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
(3) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับต าแหน่งครูท่ีมีวิทยฐานะ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ        
รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

 (4) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยข้อก าหนดการด าเนินงานด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 

(5) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... 

(6) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. .... 

2) ระเบียบ จ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ 
(1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พ.ศ. 2563 
(2) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย 

ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
(3) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
(4) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี..)   พ.ศ. .... 
(5) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
(6) ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาต าแหน่ง     

ทางวิชาการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
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3) ประกาศ จ านวน 4 ฉบับ  
(1) ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 
(2) ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักจริยธรรมการรวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 
(3) ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
(4) ร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. .... 
4). ส่งร่างให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการน าเข้าคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทบทวนร่างอีกครั้งหนึ่ง 

จ านวน 4 ฉบับ  
(1) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี

และผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับท่ี..) 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 จ านวน 4 ฉบับ  

(1) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. .... 

(2) ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (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 มีหน้าท่ีพิจารณา และวินิจฉัยช้ีขาดเรื่องการด าเนินการทาง
วินัยและรายงานการด าเนินการทางวินัยของคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังพนักงาน
ราชการ   ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการด าเนินการแทนสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเมื่อ
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วให้แจ้งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ โดยคณะอนุกรรมการด้านวินัยยังด าเนินการ
พิจารณา ค าร้องเรียนกล่าวโทษท่ีเกี่ยวกับวินัยของคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ัง
พนักงานราชการ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของ
คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังพนักงานราชการ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ด้วย  

โดยคณะอนุกรรมการด้านวินัย ได้พิจารณากล่ันกรองการด าเนินการด้านวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 เรื่อง 
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 2.6.9.3 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าท่ีกล่ันกรองการอุทธรณ์ และการ
พิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับค าส่ังการลงโทษทางวินัยของคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมท้ังพนักงานราชการ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณา 
รวมไปถึงการกล่ันกรองการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ ในกรณีท่ีคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมท้ังพนักงานราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
เพื่อน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณา  

โดยคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้พิจารณากล่ันกรองการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 เรื่อง 
  2.6.9.4 ผลการด าเนินงานของอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
  ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 มาตรา 17 (11) สภาสถาบันมี
อ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบันและโดยเฉพาะ ให้มีอ านาจหน้าท่ีแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้    
       1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แทนสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  
     (1) การพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด เพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา 
     (2) การแต่งต้ังกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยและการแต่งต้ังครู
ผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
   (3) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะช านาญการและ
ช านาญการพิเศษ 
   (4) การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   
ตามมาตรา 38 ค. (2) ข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
  (5) การโอน ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (6) การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (7) การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
    2) พิจารณากล่ันกรองเรื่องการบริหารงานบุคคล เพื่อน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พิจารณา ได้แก่ 
    (1) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญและ
เช่ียวชาญพิเศษ   
  (2) การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือน
วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
   (3) การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น    
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ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร 
   (4) การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (5) การปรับเปล่ียนการก าหนดต าแหน่งและตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

     การด าเนินงานของอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการโดย
ผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) มีการ
ประชุมรวม 9 ครั้ง สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
    ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
   ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 13 มกราคม 2563 
   ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 2563 
   ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี  9 มีนาคม 2563 
   ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
   ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 
   ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 
   ครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
   ครั้งท่ี 8/2563 วันท่ี 17 กันยายน 2563 
     1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แทนสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
     1.1) เห็นชอบพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด เพื่อแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน 11 กลุ่ม และจ านวน 10 สายงาน 
   (1) การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
   (1.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จ านวน 1 ราย 
   (1.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จ านวน 1 ราย 
  (1.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จ านวน 1 ราย 
   (1.4) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน 1 ราย 
   (1.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 ราย 
   (1.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ราย 
  (2) การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการ ชุดท่ี 1 ประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 ขอเล่ือนเป็น วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 4 
กลุ่ม ดังนี้  
        (2.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย (ละคร) จ านวน 1 ราย 
        (2.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน 1 ราย 
        (2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จ านวน 3 ราย 
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 (2.4) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จ านวน 2 ราย 
   (2.5) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จ านวน 1 ราย 
  (2.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 1 ราย 
  (3) การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการ ชุดท่ี 1 ประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 ขอเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จ านวน 1 กลุ่ม คือ 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย จ านวน 1 ราย 
  (4) การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ท่ีขอเข้ารับการประเมินผลงานทาง
วิชาการ   เพื่อเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ จ านวน 5 สายงาน ดังนี้ 
   (4.1) สายงานจัดการงานท่ัวไป   
  (4.2) สายงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (4.3) สายงานนิติการ   
   (4.4) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์   
    (4.5) สายงานตรวจสอบภายใน  
   (5) การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารง ต าแหน่งประเภท
วิชาการ  ระดับช านาญการจ านวน 5 สายงาน ดังนี้ 
  (5.1) สายงานจัดการงานท่ัวไป   
  (5.2) สายงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (5.3) สายงานนิติการ   
   (5.4) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์   
    (5.5) สายงานตรวจสอบภายใน  
  1.2) การแต่งต้ังกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย และการแต่งต้ังครู
ผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน 10 ราย 
  1.3) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะช านาญการและ
ช านาญการพิเศษ 
    (1) การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน 7 ราย     
    (2) การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ จ านวน 3 ราย 
   1.4) การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   
ตามมาตรา 38 ค. (2) ข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน ประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
  (1) การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       
ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 ราย  
  (2) การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการจ านวน 5 ราย  
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   (3) การเล่ือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน จ านวน 2 ราย  
  1.5) การโอน ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (1) การให้โอนและรับโอนข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 8 ราย  
   (2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10 ราย  
     1.6) การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (1) การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 6 อัตรา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 7 อัตรา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 1 อัตรา 
  (2) การเรียกบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 2 ราย 
   (3) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 41 อัตรา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 11 อัตรา 
  (4) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จ านวน 5 อัตรา  
     1.7) การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 3 ต าแหน่ง  
   2) พิจารณากล่ันกรองเรื่องการบริหารงานบุคคล เพื่อน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พิจารณา ได้แก่ 
    2.1) การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะ           
ครูเช่ียวชาญ จ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย จ านวน 2 ราย 
  2.2) การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 23 อัตรา 
      2.3) การปรับเปล่ียนการก าหนดต าแหน่งและตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 7 ราย 
 2.4) การก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา  38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานท่ี
ขึ้นตรงต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
   2.5) การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
    2.6) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสาย
งานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
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 2.8	แนวทางการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

  จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 สถ�บันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ด้�นศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ก�รสร้�งง�นวิจัย 

ง�นสร้�งสรรค์ นวัตกรรมองค์คว�มรู้ ก�รบริก�รวิช�ก�ร และส่งเสริมสนับสนุน ก�รอนุรักษ์ พัฒน� สืบส�นและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 แล้ว และจะสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ด้�นศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564 ต�มแนวท�งก�รพัฒน�

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

   1. พัฒน�ประสิทธิภ�พด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน เช่น อบรมครู อ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

เพื่อให้มีทักษะในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน และทักษะในก�รใช้เทคโนโลยีสร้�งนวัตกรรมท�งก�รศึกษ� รวมทั้งทักษะ

ในก�รให้คำ�ปรึกษ�และแนะแนว

  2. พัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในระดับบัณฑิตศึกษ� โดยก�รพัฒน�คุณภ�พของกระบวนก�ร

ติดต�มดูแลก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ของนักศึกษ� และพัฒน�ศักยภ�พก�รเขียนบทคว�มเพื่อเผยแพร่วิทย�นิพนธ์ ทั้งใน

ระดับช�ติและน�น�ช�ติ 

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออนไลน์อย่�งเป็นรูปธรรม

  4. พัฒน�ม�ตรฐ�นหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษและพัฒน�ศักยภ�พผู้เรียนด้�นก�รใช้เทคโนโลยี ให้มีคุณภ�พ

สอดคล้องกับก�รเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 



ส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่น
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 3.1	ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีก�รดำ�เนินก�รที่เป็นผลง�นดีเด่นของ

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

  1)	นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารค	เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562

  สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ�นักเรียน นักศึกษ�ร่วมจัดก�รแสดงท�งศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ

ในง�นนิทรรศก�รองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รค 

เนื่องในพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช 2562 ระหว่�งวันที่ 25 ตุล�คม - 11 พฤศจิก�ยน 2562 ณ พื้นที่

นิทรรศก�ร ส่วนท่ี 2 ล�นก�รแสดงเรือพระท่ีน่ัง 4 ลำ� ณ ท้องสน�มหลวง ประกอบด้วยก�รแสดงประกอบแสง สี เสียง 

ก�รแสดงโขน และก�รแสดงละครของหน่วยง�นในสังกัด ได้แก่ คณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ คณะศิลปศึกษ� วิทย�ลัยน�ฏศิลป 

วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ�่งทอง วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด
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  2)	การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน	ครั้งที่	35

  กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหม�ยจ�กรัฐบ�ลให้ดูแลก�รแสดงในพิธีเปิดก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�

อ�เซียน ครั้งที่ 35 โดยกระทรวงวัฒนธรรมมอบหม�ยให้สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดก�รแสดงต้อนรับผู้นำ�ประเทศ

ที่เข้�ร่วมก�รประชุม โดยนักเรียนและนักศึกษ� กว่� 200 คน จ�กวิทย�ลัยน�ฏศิลป วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง และ

วิทย�ลัยน�ฏศิลปลพบุรี ร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด “โขนเรือ” ชุด “รอยอ�รยะ อ�เซียน” และชุด 

“อ�เซียนยั่งยืน” ในวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2562 ณ อิมแพคอ�รีน�่ เมืองทองธ�นี

ก�รแสดงพิธีเปิด ชุด “โขนเรือ”  ชุด “รอยอ�รยะ อ�เซียน” และชุด “อ�เซียนยั่งยืน”
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 3.2	ผลงานดีเด่นของนักเรียน	นักศึกษา	

 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษ�เข้�ร่วมก�รประกวดในเวทีต่�งๆ เพ่ือพัฒน�

ศักยภ�พต�มคว�มถนัดและคว�มส�ม�รถของตนเอง โดยมีผลง�นดีเด่นที่ได้รับร�งวัล ดังนี้

  3.2.1	ระดับนานาชาติ	จำานวน	1	ผลงาน	ดังนี้

  วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครร�ชสีม� ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จ�กก�รแข่งขัน            

วงโยธว�ทิตโลก Thailand World Music Championships 2019 ชิงถ้วยพระร�ชท�น พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทร

ร�ม�ธิบดีศรีสินทร มห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว ณ จังหวัดศรีสะเกษ

  3.2.2	ระดับชาติ	จำานวน	27	ผลงาน	ดังน้ี

   3.2.2.1 วงป่ีพ�ทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย คณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ 

คณะศิลปศึกษ� และวิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลชนะเลิศ รวมวงประเภทวงป่ีพ�ทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ จ�กก�รประกวด

ดนตรีไทย คร้ังท่ี 12 ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี 

จัดขึ้น ณ กองดุริย�งค์ทห�รเรือ โดยมูลนิธิร�ชสกุลอ�ภ�กร

             3.2.2.2 วงป่ีพ�ทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย คณะศิลปน�ฏดุริย�งค์ 

คณะศิลปศึกษ� และวิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลผู้บรรเลงเครื่องดนตรีดีเด่น จำ�นวน 9 เครื่องมือ จ�ก 11 เครื่องมือ 

(ระน�ดเอก ระน�ดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก กลองแขกตัวผู้ กลองแขกตัวเมีย เปิงม�ง ฉ่ิง และขับร้อง) ประเภทวงป่ีพ�ทย์

ไม้แข็งเคร่ืองคู่ จ�กก�รประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี จัดขึ้น ณ กองดุริย�งค์ทห�รเรือ โดยมูลนิธิร�ชสกุลอ�ภ�กร
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   3.2.2.3 วิทย�ลัยน�ฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับร�งวัลชนะเลิศ จ�กก�รประกวดดนตรีและ

ก�รแสดงพ้ืนบ้�น พุทธศักร�ช 2563 “รวมศิลป์ แผ่นดินสย�ม” แข่งขันชิงถ้วยร�งวัลพระร�ชท�น สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

   3.2.2.4 วิทย�ลัยน�ฏศิลปลพบุรี น�ยธรณ์ ชูชม ได้รับร�งวัลชนะเลิศ จ�กก�รประกวด

บรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ประเภทระน�ดเอก รับพระร�ชท�นถ้วยร�งวัลหน้�พระบรมฉ�ย�ลักษณ์พระบ�ทสมเด็จ 

พระเจ้�อยู่หัว ณ หอประชุมคณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ บ�งเขน 
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   3.2.2.5 วิทย�ลัยน�ฏศิลป เด็กหญิงป�นชีว� มนต์สิริ ได้รับร�งวัลชนะเลิศ จ�กก�รประกวด

สื่อสร้�งสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำ�นึกคว�มรักช�ติ” ในบทเพลง ภูมิใจไทย รับเงินร�งวัลและโล่เชิดชูเกียรติ 

จ�กน�ยอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

   3.2.2.6 วงโปงล�ง วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์ ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ประเภทถ้วย ก ถ้วย

ร�งวัลพระร�ชท�น สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ณ จังหวัดก�ฬสินธ์ุ 
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   3.2.2.7 วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลชนะเลิศ จ�กก�รแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม 

ง�นเปิดบ้�นช่�งทองหลวง ณ ก�ญจน�ภิเษกวิทย�ลัยช่�งทองหลวง ตำ�บลศ�ล�ย� อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

  3.2.2.8 วงประหัตหรรษ์ วิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลที่ 1 ประเภท บทเพลงอ�เซียนยั่งยืน 

จ�กโครงก�รประกวดวงดนตรี และขับร้องเพลงสำ�หรับก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของไทย ณ โรงละครวังหน้� สถ�บัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  3.2.2.9 น�งส�วเบญจ� กำ�จ�ย วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุโขทัย ได้รับพระร�ชท�นโล่เกียรติยศ ประเภท

เด็กและเย�วชนดีเด่นแห่งช�ติ ส�ข�ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอก�สวันเย�วชนแห่งช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 จ�กกรม

กิจก�รเด็กและเย�วชน กระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ 

  3.2.2.10 น�งส�วปร�รถน� แสงวรรณเทศ วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลเด็กและเย�วชนดีเด่น 

ประจำ�ปี 2563 เนื่องในง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 
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  3.2.2.11 น�งส�วส�วิก� โสมดี วิทย�ลัยน�ฏศิลปจันทบุรี ได้รับร�งวัลเด็กและเย�วชนดีเด่น ประจำ�ปี 2563 

เนื่องในง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

  3.2.2.12 น�งส�วชิดชนก ทิศโหล วิทย�ลัยน�ฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับร�งวัลเด็กและเย�วชนดีเด่น 

ประจำ�ปี 2563 เนื่องในง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 
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  3.2.2.13 น�งส�วพัชร�ภ� ปัจฉิมวัย วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับร�งวัลเด็กและเย�วชนดีเด่น 

ประจำ�ปี 2563 เนื่องในง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

  3.2.2.14 เด็กช�ยภูเทพ โพธิ์หอม วิทย�ลัยน�ฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับร�งวัลเด็กและเย�วชนดีเด่น 

ประจำ�ปี 2563 เนื่องในง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

  3.2.2.15 วิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลที่ 1 ประเภทวงมโหรี ถ้วย ก จ�กก�รประกวดดนตรีไทย 

ระดับมัธยมศึกษ� “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ครั้งที่ 34/2562

  3.2.2.16 วิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลประเภทเดี่ยวปี่ใน ก�รประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษ� 

“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี ครั้งที่ 34/2562

  3.2.2.17 วิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลประเภทเดี่ยวฆ้องวงเล็ก จ�กก�รประกวดดนตรีไทย ระดับ

มัธยมศึกษ� “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ครั้งที่ 34/2562

  3.2.2.18 วิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลประเภทเดี ่ยวระน�ดเอก จ�กก�รประกวดดนตรีไทย 

ระดับมัธยมศึกษ� “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ครั้งที่ 34/2562
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  3.2.2.19 วิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัลขับร้องเพลงไทย จ�กก�รประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษ� 

“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี ครั้งที่ 34/2562

  3.2.2.20 วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลชนะเลิศก�รแข่งขันพูดภ�ษ�อังกฤษ จ�กก�รแข่งขันทักษะ

ท�งวิช�ก�ร สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 ณ วิทย�ลัยน�ฏศิลปลพบุรี และโรงเรียนวินิตศึกษ� ในพระร�ชูปถัมภ์ 

จังหวัดลพบุรี  
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  3.2.2.21 วงดนตรีลูกทุ่ง “NSK BAND วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์ ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ร�งวัลแดนเซอร์ยอดเยี ่ยม จ�กก�รประกวดในร�ยก�ร “ประกวดวงดนตรีลูกทุ ่ง KSU คอนเทสต์ ครั ้งที ่ 1” 

ณ ล�นพระพิรุณทรงน�ค มห�วิทย�ลัยก�ฬสินธุ์ 

  3.2.2.22 วงเภรีศิลป์ วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยร�งวัล 

จ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม จ�กก�รประกวดก�รแสดงรวมศิลป์แผ่นดินสย�ม ระดับภ�คกล�ง 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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  3.2.2.23 วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททักษะก�รสร้�งสรรค์เคร่ืองประดับ

ด้วยส่ือประสม จ�กก�รแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ง�นเปิดบ้�นช่�งทองหลวง ณ ก�ญจน�ภิเษกวิทย�ลัยช่�งทองหลวง 

ตำ�บลศ�ล�ย� อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  3.2.2.24 วิทย�ลัยน�ฏศิลปนครร�ชสีม� ได้รับร�งวัลชมเชย จ�กก�รแข่งขันก�รโชว์น�งไหและหม�ก๊ับแก๊บ 

โครงก�รสืบส�นศิลปวัฒนธรรมไทย มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น ครั้งที่ 15 ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลอีส�น จังหวัดนครร�ชสีม� 
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  3.2.2.25 น�ยกฤษณ สว่�งแจ้ง วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลชมเชย จ�กโครงก�รประกวดว�ดภ�พ

ระบ�ยสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 หัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่�ไม่สิ้นสุด” ณ Toyota Buzz วิภ�วดี 

Hubba ห้อง P201 ชั้น 5 กรุงเทพมห�นคร 

  3.2.2.26 น�ยพณวรรธน์ ทองแสง วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลพิเศษ จ�กโครงก�รประกวดว�ด

ภ�พเย�วชน ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 14 หัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข” 

  3.2.2.27 น�งส�วพัฒน์นรี บุญมี วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลสนับสนุนพิเศษ จ�กโครงก�รประกวด

ว�ดภ�พเย�วชน ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 14 หัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข” 
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	 3.3	ผลงานดีเด่นของครู	อาจารย	์และบุคลากรทางการศึกษา

 ในงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ครู อ�จ�รย์และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีผลง�นดีเด่น โดยมีร�ยช่ือผู้มีผลง�นดีเด่น 

ดังนี้

  3.3.1 น�งทัศนีย์  ศิวบวรวัฒน� ตำ�แหน่ง ครูวิทยฐ�นะครูเชี่ยวช�ญ วิทย�ลัยน�ฏศิลปก�ฬสินธุ์และ

น�ยทวีวัฒน์  จิตติเวทย์กุล ตำ�แหน่ง อ�จ�รย์วิทย�ลัยช่�งศิลป ได้รับร�งวัลข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 

ด้วยสำ�นักง�นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งให้หน่วยง�นร�ชก�รดำ�เนินก�รคัดเลือกบุคล�กร เพื่อเข้�รับร�งวัล

ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562 ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น คือ ผู้ท่ีผ่�นก�รคัดเลือกต�มหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมก�รจัดง�นวันข้�ร�ชก�รพลเรือนกำ�หนด ผู้ได้รับก�รคัดเลือกเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น จะต้องเป็น

ผู้ประพฤติตนต�มกรอบคว�มดีง�ม 3 ประก�ร คือ ก�รครองตน ก�รครองคน และก�รครองง�น มีผลง�นดีเด่นเป็นที่

ประจักษ์ และเป็นแบบอย�่งที่ดีให้กับผู้อื่นได้ จึงถือได้ว่�เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ของง�น มีคุณธรรมจริยธรรม ดำ�รงตนอย่�ง

สมศักด์ิศรีข้�ร�ชก�ร ส่งเสริมให้ข้�ร�ชก�รท้ังหล�ยได้ยึดถือเป็นแบบอย่�งข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น จึงดำ�เนินก�รคัดเลือก

ข�้ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น 

  3.3.2 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ บุญพ�ด  ฆังคะมะโน ตำ�แหน่งอ�จ�รย์คณะศิลปวิจิตรได้รับร�งวัล 

“หม่อมง�มจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก” ร�งวัลสร้�งเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำ�ปี 2563 ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์

หม่อมง�มจิตต์ บุรฉัตร ขอคว�มร่วมมือให้เสนอร�ยช่ืออ�จ�รย์ระดับอุดมศึกษ�ผู้ทรงคุณธรรม มีผลง�นดีเด่นในก�รพัฒน�

คุณธรรมจริยธรรม และเพื่อน้อมรำ�ลึกถึงคุณูปก�รของหม่อมง�มจิตต์ บุคคลสำ�คัญของโลก ในก�รพัฒน�ผู้ด้อยโอก�ส

เพื่อสังคมและประเทศช�ติ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณอ�จ�รย์ที่เสียสละอบรมนิสิต นักศึกษ� 

ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลังที่มีคุณภ�พของประเทศช�ติต่อไปเข้�รับก�รคัดเลือกเพื่อรับร�งวัลหม่อมง�มจิตต์ 

บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก ร�งวัลสร้�งเสริมคนดี มีคุณธรรม จึงได้ดำ�เนนิก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อรับร�งวัลฯ  
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  3.3.3 น�งส�วอัจฉร� จันที ตำ�แหน่งครู วิทยฐ�นะครูชำ�น�ญก�รพิเศษ วิทย�ลัยน�ฏศิลป ได้รับร�งวัล

คุรุสดุดี ด้วยคุรุสภ� ดำ�เนินก�รคัดเลือกผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ� เพื่อรับร�งวัล คุรุสดุดี ให้สถ�บันก�รศึกษ�

ดำ�เนินก�รคัดเลือกบุคล�กรเข้�รับร�งวัลดังกล่�ว และมีคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�ผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ� 

ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กำ�หนดจรรย�บรรณของวิช�ชีพเป็นเกณฑ์ในก�รประพฤติปฏิบัติ

ตนของผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ� และเพ่ือเป็นก�รยกย่องผู้ประกอบวิช�ชีพ จนส�ม�รถเป็นแบบอย่�งและเป็นท่ี

เค�รพ ยกย่องอย่�งสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีคว�มเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่

วิช�ชีพตลอดระยะเวล�ของก�รปฏิบัติง�นให้มีขวัญและกำ�ลังใจที่จะปฏิบัติง�น ให้มีขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น

ในหน้�ที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�เพื่อรับร�งวัล 

คุรุสดุดี 

  3.3.4 พล.ต.ต.สุรศักด์ิ สุทธ�รมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับร�งวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์

ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ด้วยสำ�นักง�นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำ�เนินก�รคัดเลือก

ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีผลง�น

ส่งเสริม สนับสนุนก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของรัฐบ�ลและกระทรวงวัฒนธรรม ในก�รดำ�เนินง�นศ�สน� ศิลปะ 

วัฒนธรรมก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ หรือสร้�งนวัตกรรมท�งวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ 

  3.3.5 น�ยทวีวัฒน์  จิตติเวทย์กุล ตำ�แหน่งอ�จ�รย์ วิทย�ลัยช่�งศิลป และน�ยอภิวิชญ์ เหล่�อัน

ตำ�แหน่ง ครู วิทย�ลัยน�ฏศิลปอ่�งทอง ได้รับก�รคัดเลือกบุคล�กรผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศ�สน�เข้�ร่วม

โครงก�รส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศ�สนิกชนไปประกอบศ�สนกิจ ณ สังเวชนียสถ�น 4 ตำ�บล ประเทศอินเดีย-เนป�ล 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563  ด้วยกรมก�รศ�สน� ได้จัดโครงก�รส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศ�สนิกชนไปประกอบ

ศ�สนกิจ ณ สังเวชนียสถ�น 4 ตำ�บล ประเทศอินเดีย-เนป�ล โดยคัดเลือกบุคล�กรผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศ�สน� 

ท่ีดำ�เนินก�รหรือปฏิบัติก�รในด้�นศ�สน� เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศ�สนิกชนได้เข้�ถึงหลักธรรมในแหล่งกำ�เนิดพระพุทธศ�สน� 

จึงได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกบุคล�กรเพื่อเข้�ร่วมโครงก�ร
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 3.3.6 บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นจ านวนท้ังหมด 6 
รางวัลในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 4 และการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 3 “สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่าน
ศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ” ในระหว่างวันท่ี 13-15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อหน่วยงาน 
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Lopburi College 
Of Dramatic Arts 

ดุริยางคศิลป์ นายบุญเลิศ กร่างสะอาด ดนตรีประกอบพิธีท าน้ าอภิเษก
ของจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับ
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว : การปฏิบัติ
และคติความเช่ือ 

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี 

นาฏศิลป์ นายธวัชชัย ซ้ายศรี โต๊ะครึม : ดนตรีและนาฏกรรม
บ าบัดของชาวใต้ 

 

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

ทัศนศิลป์ นายพงษ์พิสุทธิ์ รัตนวิเชียร วัตถุแห่งความทรงจ าของความ
ทุกข์ 

โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

นางดวงเดือน แสงเมือง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโม
บายเลิร์นนิ่งบนคราวด์ร่วมกับ

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี 
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แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
ปีการศึกษา 2562 
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คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภาคผนวก ข

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภาคผนวก ค
คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สภาคณาจารย์และบุคคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภาคผนวก ง

คำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ
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ภาคผนวก จ
คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี

งบประมาน พ. ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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