
 
 
 

EARLY YEARS PROJECT  
Y.A.N (Young Artist Network) 
Incubating Projects for Young Artists 
 
โครงการสนบัสนนุผลงานของศลิปินรุน่ใหม ่
ด าเนนิงานโดย หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
 
ประกาศรบัผลงานศลิปะ 
ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธเ์พือ่เปิดรับสมัครผลงานศลิปินรุ่นใหม่
จากโครงการ Early Years Project ซึง่เป็นโครงการสนับสนุนและกระตุน้การท างานของศลิปินใหม้กีารสรา้ง  
สรรคผ์ลงาน การจัดแสดงผลงาน พัฒนาผลงานของศลิปินในชว่งเริม่ตน้ใหเ้คลือ่นตัวตามเสน้ทางสาขาอาชพี 
ในปีนี้จะเป็นการเปิดรับสมัครผลงานของศลิปินเขา้ร่วมโครงการเพือ่คัดเลอืก โดยผูส้มัครจะตอ้งสง่ ภายใน
วนัที ่8  มกราคม 2560 โดย 12 ผลงานจะถูกเชญิใหเ้ขา้ร่วมโครงการระหว่าง วันที่ 18 มกราคม ถงึ                    
วันที ่26 มนีาคม 2560 เพือ่น ามาจัดแสดงบนพืน้ทีช่ัน้ 7  หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถงึ
ศลิปินผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งน าเสนอกระบวนการสรา้งสรรค ์และเขา้ร่วมโครงการ Y.A.N (Young Artist Network)                  
ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมปฏบิัตกิารและสัมมนา เพื่อบ่มเพาะความรูแ้ละทักษะเฉพาะส าหรับศลิปินรุ่นใหม ่ 
ในชว่งเวลาดังกลา่ว ในกระบวนการทา้ยสดุของโครงการจะเป็นการคัดเลอืกผลงานดเีด่น เพือ่รับทุนสนับสนุน
การเดนิทางของศลิปิน (Mobility Funding) จ านวน 1 ทุนรางวัล และทุนในการเป็นศลิปินพ านัก (Artist 
Residency) จ านวน 1 ทนุรางวัล 
 
ทีม่าและหลกัการ 
จากภาวะสังคมทีเ่ตบิโตและพัฒนามากขึน้ในยุคเทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบัน สรา้งความลักลั่น           
ต่อมุมมองในการสนับสนุนศลิปินรุ่นปัจจุบันและรุ่นในอนาคตทีก่ าลังตามมาอย่างกระชัน้ชดิ ฐานสนับสนุน
ศลิปินรุ่นใหมใ่นโครงการนี้ มาจากการตอบโจทยห์ลักการสนับสนุนศลิปินทีเ่ชือ่มไปกับความเปลีย่นไปของ
สภาพสงัคม ซึง่หมายถงึการขบัเคลือ่นศลิปินทีไ่มอ่ยูเ่พยีงจากฐานของโลกศลิปะตามโครงสรา้งทีเ่ป็นอยูเ่ดมิ
เทา่นัน้ แตย่งัหมายถงึการขยายฐานผ่านการใชห้ลักการบรูณาการความคดิและการปฏบิัตงิานทีก่ารสนับสนุน
เชื่อมไปกับการเกดิขึน้ของกลุ่มความคดิย่อยและวัฒนธรรมของการสรา้งสรรค์งานของศลิปินที่ด าเนิน              
อยูใ่นมมุตา่ง ๆ  
 
ในโครงการนี้ การบ่มเพาะและสนับสนุนศลิปินรุ่นใหม่ จงึเป็นการสรา้งพันธกจิในการท างานทัง้ภายในและ
ต่างประเทศที่สรา้งโอกาสใหศ้ลิปินจากหลากพื้นที่และความตอ้งการไดม้ีเครื่องมือทางความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ์ และช่องทางเพือ่ประยุกตใ์ชใ้นการเคลือ่นตัวตามเสน้ทางอาชพี โดยมุ่งเนน้ไปทีก่ารพัฒนา
ปัจจัยส าคัญ เช่น การผลิตผลงาน การจัดแสดงผลงานในพื้นที่สาธารณะ การสรา้งทักษะและการให ้
ประสบการณ์การท างานดว้ยความเป็นมอือาชพี การคดิวเิคราะห ์วพิากษ์ถงึความหมายของผลงานผ่านฐาน
เครอืข่ายศลิปิน หรอืผูท้ างานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ภัณฑารักษ์ นักวจิารณ์ นักวชิาการ รวมถงึการมองเห็นวธิกีาร
ท างานและทัศนคติทางศลิปะในความหมายที่เป็นของยุคสมัย การพัฒนาในปัจจัยเหล่านี้ หมายถงึการ
ปรับเปลีย่นแนวทางและวธิกีารศกึษาผลงานของศลิปินเพือ่ใหไ้ดเ้ห็นวาทกรรมหรอืแนวคดิ รวมถงึประเด็น
ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นความสนใจของศลิปินรุ่นใหมเ่พือ่น าไปสูห่ลักท าความเขา้ใจ รวมถงึการประเมนิคุณค่าทีม่าจาก
ดัชนชีีว้ัดของยคุสมยั รวมถงึแนวคดิทีท่บทวนการนยิามความหมายและคุณค่าทางศลิปะ การเขา้ถงึและการมี
สว่นรว่มของสาธารณชน เพือ่เปิดไปสูป่ฏบิตักิารทางศลิปะทีเ่ป็นววิัฒนาการจากทีเ่ป็นอยูเ่ดมิ  
 
หลักส าคัญในโครงการคอืการเป็นฐานบม่เพาะศลิปินและในขณะเดยีวกนัสรา้งเครอืขา่ยทีเ่ป็นแหลง่การท างาน
รว่มกนัระหวา่งบคุคล และภาคสว่น ในการเขา้ถงึความรูแ้ละวทิยาการจากหลากหลายสาขา โดยท างานผสาน
ศาสตร์ ที่ใหโ้ลกทัศน์และการท างานกับกลุ่มคนที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อศิลปิน  ในการพัฒนา
ความสามารถทีเ่ป็นแบบเฉพาะของตนใหเ้กดิอาชพีทีด่ ารงอยูไ่ดท้ัง้ในภาคศลิปะ ภาคธรุกจิ หรอืภาคสาธารณะ
ประโยชน ์โครงการนีมุ้ง่หวังทัง้ในดา้นการคน้ควา้ การตคีวาม การทบทวนโลกทัศน์ และสนับสนุนบทสนทนา
ระหวา่งระเบยีบวธิทีางศลิปะตา่งแขนง  เพือ่ชว่ยเพิม่พูนความรู ้สนับสนุนความเป็นพันทางภาคปฏบิัตขิองการ
ท างานผ่านตัวงานของศลิปินแต่ละคนรวมถงึเป็นฐานขอ้มูลในการพัฒนาโครงการสนับสนุนศลิปินรุ่นต่อไป              
ทีส่ามารถเตบิโต และพัฒนาตนสูผู่ท้ างานศลิปะทีด่ ารงอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีณุภาพ 
 
 
 
 



 
 
 

ลักษณะของโครงการ 
ลักษณะโครงการเป็นการสนับสนุนศลิปินในระยะเริม่ตน้ ผ่านกระบวนการเปิดรับสมัครผลงานจากสาธารณะ 
โดยคัดเลอืก 12 ผลงานเพือ่สรา้งสรรคแ์ละจัดแสดงบนพืน้ทีช่ัน้ 7 หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โดยการจัดแสดงบนพืน้ทีด่ังกล่าวจะเป็นการจัดแสดงผลงานและการใชพ้ืน้ทีจั่ดสรรในการแสดงกระบวนการ
ท างานทางความคดิและการสรา้งสรรคข์องศลิปิน โดย 12 ผลงานนี้จะถูกจัดแสดงและทา้ยสุดคัดเลอืก 2 
ผลงานเพือ่รับ 2 ทนุรางวัล ทุนในการสนับสนุนการเป็นศลิปินพ านักต่างประเทศ (Artist Residency) จ านวน 
1 ทุนรางวัล และทุนในการสนับสนุนการเคลือ่นตัว 1 ทุนรางวัล  โดยโครงการเนน้การสนับสนุนผลงานของ
ศลิปินทีส่ามารถแสดงความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  การแสดงผลงานบนพืน้ที ่และความสามารถใน
การสือ่สารขัน้กระบวนการความคดิและการน าเสนอผลงานตอ่สาธารณะ  
 
ในส่วนของการท างานทีด่ าเนนิงานคู่ไปกับการแสดงผลงานคอืโครงการ Y.A.N (Young Artist Network)              
ซึง่เป็นโครงการสรา้งสง่เสรมิการพัฒนาอาชพีของศลิปินรุ่นใหมผ่่านกระบวนการสรา้งเครอืขา่ยในการท างาน 
โดยในปีนี้เป็นโครงการอบรมทักษะและความรูพ้ื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการขับเคลื่อนทางอาชพีของศลิปิน
ในชว่งเริม่ตน้ ผา่นรปูแบบกจิกรรมการเยีย่มชมสถานที ่การเสวนา การปฏบิตักิาร 
 
สถานที ่ 
หอ้งนทิรรศการหลัก ชัน้ 7 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร   
 
ก าหนดการด าเนนิงาน 
8 ม.ค. 2560:  ปิดรับสมคัรขอ้เสนอโครงการ 
12-13 ม.ค. 2560: คัดเลอืก 12 ผลงานเขา้รว่มโครงการ / ประชมุคณะกรรมการคดัเลอืก 
17 ม.ค. 2560:  ประกาศผล 12 ผลงานทีผ่า่นการคดัเลอืก 
21 ก.พ. 2560:  เปิดนทิรรศการ  
17 ม.ีค. 2560:  ประกาศผล 2 ผลงานทีไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ Artist Residency  

และทนุในการเดนิทาง 
 
ศลิปินผูม้สีทิธใินการรว่มโครงการ  
1) ศลิปินผูม้สีทิธริว่มโครงการตอ้งมเีชือ้ชาตไิทย สญัชาตไิทย ทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 
2) มอีายรุะหวา่ง 25-40 ปี 
3) มปีระสบการณ์ท างานศลิปะอยา่งนอ้ย 3 ปีขึน้ไป 
4) มกีารสรา้งสรรคง์านในแขนงงานศลิปะรว่มสมยั 
5) สามารถเขา้รว่มโครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้นระหวา่งวันที ่18 มกราคม 2560  

ถงึ 26 มนีาคม 2560 
หมายเหต ุ

 ส าหรับการเสนองานเป็นกลุม่ทีม่ากกวา่ 1 คนขึน้ไป หรอื การท างานเป็นกลุม่ (Collective)                
กลุม่ศลิปินดังกลา่วจะตอ้งมปีระสบการณ์ในการท างานรว่มกนัอยา่งนอ้ย 3 งานขึน้ไป  

 
ประเภทของผลงาน 
โครงการสนับสนุนศลิปินรุน่เยาว ์ครัง้ที ่1 นีเ้ปิดรับผลงานสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัโดยไมจ่ ากดัรปูแบบ                        
อาทเิชน่ 

 ผลงาน จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์สือ่ผสม  
 ผลงาน สือ่ศลิปะ อปุกรณ์เทคโนโลย ีเสยีง คอมพวิเตอร ์วดีโีอ ภาพถา่ย 

 ผลงาน ศลิปะจนถงึการท างานศลิปะทีเ่กีย่วกบัพืน้ที ่ 
 ผลงานศลิปะทีม่รีปูแบบของการท างานดว้ยการผสมผสานระเบยีบวธิทีีห่ลากหลาย 

)Multidiscipliniry Art(  
 ผลงาน ศลิปะทีท่ างานดว้ยปฏสิมัพันธข์องสงัคมและผูช้ม  

 
โดยผลงานดังกล่าวทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นศลิปะในตัวงานและความเชือ่มโยง              
กบับรบิทของศลิปะรว่มสมยั 
 
 
 
 



 
 
 

ขัน้ตอนการสง่ผลงานเขา้รว่มโครงการ 
1) ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดจ้าก www.bacc.or.th (คลกิทีน่ีเ้พือ่ดาวนโ์หลดใบสมคัร) 
2) ผูเ้ขา้รว่มโครงการตอ้งกรอกรายละเอยีด ชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู ่และรายละเอยีดอืน่ ๆ ในใบสมคัร                            

อยา่งชดัเจนครบถว้น 
3) แนบโครงการทีต่อ้งการน าเสนอโดยระบขุอ้มลูดังตอ่ไปนี้ 

 ชือ่โครงการและการบรรยายแนวความคดิภายใน 1 หนา้ A4 
 งานเสก็ตชต์น้แบบหรอืภาพถา่ยผลงานสง่รว่มโครงการ  
 แบบแผนการน าเสนอกระบวนการความคดิและการด าเนนิงานของผลงาน โดยขัน้ตอนการ

น าเสนอจะตอ้งระบรุายละเอยีดทีร่วมถงึรปูแบบการจัดแสดงผลงานโดยท างานกบัพืน้ทีช่ัน้ 7 
หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 

 แผนงานการใชง้บประมาณในการสรา้งสรรคภ์ายใตง้บประมาณ 80,000 บาท 
 สนับสนุนจากแหลง่อืน่ทีน่อกเหนอืจากทนุในการสรา้งสรรคด์ังกลา่ว 

4) ผูส้มคัรสามารถสง่ผลงานเขา้รว่มโครงการไดค้นละ 1 โครงการเทา่นัน้และผลงานรวมถงึแนวความคดิ
ดังกลา่วผูส้มคัรจะตอ้งเป็นเจา้ของโดยชอบธรรมและไมเ่คยน าออกแสดงหรอืสง่เขา้รว่มโครงการ                         
ทีใ่ดมากอ่น 

5) สง่ใบสมคัรทีก่รอกรายละเอยีดขอ้มลู แนบไฟล ์cv และโครงการหรอืผลงานศลิปะของผูส้มคัร                     
รวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโดยอพัโหลดทีจ่ดัเก็บขอ้มลูออนไลน ์เชน่ Dropbox หรอืสง่ทางอเีมลม์าที ่
earyllears@rojectpgaaiy.coa โดยทางฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร
ไมรั่บขอ้มลูทีส่ง่มาทางไปรษณีย ์

 
ทนุสนับสนุนและทนุรางวัล 
ทนุสนับสนุนและทนุรางวัลในโครงการประกอบไปดว้ย 

ชว่งแรก  

 ทนุสนับสนุนในการสรา้งสรรคผ์ลงานทนุละ 80,000 บาท จ านวน 12 ทนุ  
ส าหรับการสรา้งงานบนพืน้ทีช่ัน้ 7 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  

ชว่งทีส่อง 
 ทนุสนับสนุนการเป็นศลิปินพ านักตา่งประเทศ 1 ทนุรางวัล 
 ทนุสนับสนุนการเดนิทางตา่งประเทศ Mobility Funding 1 ทนุรางวัล 

 
การสนับสนุนนอกเหนอืจากทนุสรา้งสรรคแ์ละทนุรางวัล 
ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานครจะใหค้วามชว่ยเหลอืและการสนับสนุนศลิปินในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานและการเขา้รว่มโครงการดังตอ่ไปนี ้

 การตดิตัง้งานและการจัดแสดงงานบนพืน้ทีช่ัน้ 7 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพหมานคร 
 การผลติสือ่สิง่พมิพป์ระชาสมัพันธแ์ละสจูบิตัรทีเ่กีย่วกบัผลงาน 
 การเชือ่มตอ่ผลงานศลิปะของศลิปินกบัผูช้มและสาธารณะ 
 การเขา้รว่มกจิกรรม  Critic  ession ซึง่เปิดโอกาสใหผ้ลงานของศลิปินไดรั้บการพัฒนาผา่น

วธิวีเิคราะห ์ถกเถยีง คดิเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นประเด็นตา่งๆ ตามหลักเกณฑแ์ละหลกัการของ
ศลิปะ ทัง้ในดา้นสนุทรยีศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และสาระอืน่ๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้คดิน าไปปรับปรงุ
พัฒนาผลงานศลิปะ 

 การเขา้รว่มโครงการ Y.A.N ซึง่เป็นโครงการพัฒนาอาชพีของศลิปินรุน่ใหมผ่า่นการท างาน
ทางเครอืขา่ย โดยในปีนีเ้ป็นโครงการอบรมทกัษะและความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ขบัเคลือ่นทางอาชพีของศลิปินในชว่งเริม่ตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bacc.or.th/
http://edm.bacc.or.th/upload/loveandrelationship_application.pdf


 
 
 

หลกัการในการประเมนิผลงานเกณฑก์ารตดัสนิรางวัล 
1) การตดัสนิผลงานใชเ้กณฑก์ารตัดสนิจากแนวคดิ การปฏบิตั ิรวมถงึการจัดแสดงผลงานทีส่ามารถแสดง

ใหเ้ห็นถงึขัน้ตอนการท างานทีก่ระจา่งชดัโดยยดึถอืความสมบรูณ์กระบวนการทัง้หมดในการสรา้งสรรค์
ผลงานเป็นส าคญั  

2) การแสดงสมมตฐิานทีม่ตีอ่ความเป็นศลิปะรว่มสมยั หรอืความเชือ่มโยงศลิปะตอ่สภาพสงัคมและความ
เป็นไปในปัจจบุนั รวมถงึการน าเสนอทักษะ รปูแบบ ในความคดิทีต่อบสนองตอ่ยคุสมยั 

3) ความสามารถในการส ารวจการเกดิขึน้ของการตอบสนองการรับรู ้พฤตกิรรม ความคดิ อทิธพิล และ
ผลกระทบของงานศลิปะในเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีเ่ป็นผลมาจากการทีผ่ลงานมปีฏสิมัพันธก์บัผูช้มและ
สาธารณะทัง้ในเนือ้หาและกระบวนการจดัแสดงผลงานในพืน้ที ่ 

4) ความสามารถสือ่สารดว้ยภาษาทางความคดิวเิคราะห ์มอีงคป์ระกอบของความคดิ การแสดงใหเ้ห็นการ
เชือ่มโยงความคดิเขา้สูผ่ลงาน รวมถงึคณุสมบตัเิปิดในการใหผ้ลงานศลิปะสามารถถกูถกเถยีง ส ารวจ 
ศกึษา วพิากษ์ วจิารณ์จากระเบยีบวธิทีีห่ลากหลาย 

 
การประกาศผลผูเ้ขา้รว่ม 
การแจง้ผลผูเ้ขา้รว่มจะประกาศใน 3 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่ทางโทรศัพท ์ทางอเีมล ์และทางเว็บไซต ์
www.bacc.or.th และ Facebook/baccpage ในวันที ่17 มกราคม 2560 
 
โครงการ Eirly Yeirs project ด าเนนิงานโดยฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  
ตดิตอ่และสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี:่ 
 
ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  
939 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่
เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330  
โทร: +66 2 214 6630-8  ตอ่ 531  
อเีมล: eirlyyeirsproject@gmiil.com 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/baccpage/
mailto:earlyyearsproject@gmail.com


 
 
 

       
 

About Earyl Years Project 
โครงการสนับสนุนศลิปินในการท างานระยะเริม่ตน้ ในรปูแบบการคัดเลอืกผลงานจากสาธารณะชนเพือ่เขา้ร่วม
โครงการ มจีุดประสงคเ์พือ่ผลักดันศลิปินรุ่นใหมใ่นการเคลือ่นตัวบนเสน้ทางการท างานศลิปะทัง้ในไทยและ
ต่างประเทศ โดยโครงการนี้มขีอบเขตระยะยาวเพือ่สรา้งฐานสนับสนุนศลิปิน 1 รุ่นในชว่งเวลาหนึง่ และเป็น
การสรา้งพันธกจิเพือ่เปิดโอกาสใหศ้ลิปินจากหลากหลายพื้นทีแ่ละความตอ้งการไดม้เีครือ่งมอืทางความรู ้
ทักษะ และประสบการณ์ทีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นการเตบิโตตามเสน้ทางอาชพีของตน โครงการนี้มุง่เนน้ไปที่
ปัจจัยส าคัญ เชน่ โอกาสในการสรา้งสรรคผ์ลงาน การจัดแสดงผลงาน การมปีระสบการณ์แลกเปลีย่น รวมถงึ
การพัฒนาวธิกีารท างานอยา่งเป็นมอือาชพี และสรา้งทัศนคตทิางศลิปะในความหมายทีเ่ป็นของยุคสมัย ซึง่
เป็นการท างานควบคูภ่ายในโครงการในการศกึษาผลงานของศลิปินทีจ่ะถูกน ามาอธบิายดว้ยเครือ่งมอืวัดและ
แนวคดิที่ทบทวนการนิยามความหมายและคุณค่าทางศลิปะ การเขา้ถงึและการมสี่วนร่วมของสาธารณชน      
เพือ่เปิดไปสูป่ฏบิตักิารทางศลิปะทีเ่ป็นววิัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
About Y.A.N (Young Artist Network by BACC) 
Young Artist Network หรอื Y.A.N คอืโครงการทดลองในการสนับสนุนผลงานและการท างานของศลิปินรุ่น
ใหมโ่ดยมจีดุประสงค ์ในการกระตุน้ใหเ้กดิความเคลือ่นไหวทางศลิปะส าหรับศลิปินรุ่นเยาวท์ีอ่ยูใ่นชว่งเริม่ตน้
ของการท างานสรา้งสรรค์ จุดประสงค์ของ Y.A.N คือการเป็นฐานรองรับโครงการย่อยหลากโครงการ
ด าเนนิงานในโครงสรา้ง การสนับสนุนทีย่ดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ดว้ยการสรา้ง
พันธกจิรูปแบบเครือข่ายในการกระจายฐานความรู ้ภายใตร้่มความคดิและวธิีการที่หลากหลาย โดยทัง้นี้
เพือ่ใหเ้กดิการสนับสนุนผลงานของศลิปินรุน่เยาว ์ในการสง่เสรมิความคดิวเิคราะห ์การพัฒนาทักษะในความ
เป็นมอือาชพี การสรา้งโอกาสในการเคลือ่นตัวเชงิเครอืขา่ยในทัง้ระดับประเทศและระดับนานาชาต ิรวมถงึการ
ขบัเคลือ่นใหเ้กดิการสรา้งสรรคง์านศลิปะ อยา่งตอ่เนือ่งของศลิปินในชว่งเริม่ตน้ 
 
 
 


