โครงสร้างคณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปศึกษา
คณะกรรมการประจาคณะ

ภาควิชานาฎศิลป์ศึกษา

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

สาขาวิชานาฎศิลป์
ไทยศึกษา
สาขาวิชานาฎศิลป์
สากลศึกษา

ภาควิชาการศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์
ไทยศึกษา

สานักงานเลขานุการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา

ภาควิชาดุรยิ างคศิลป์ศึกษา

งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์
สากลศึกษา

ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สตั ว์
คณบดีคณะศิลปศึกษา
ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุ
รองคณบดี

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
รองคณบดี

ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

ผศ.สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์

ผศ.ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง

นางสาวพิชญา ดานิล

คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา

คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุ

ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร

ผศ.บวรนรรฏ อัญญะโพธิ์

นายชรินทร์ พรหมรักษ์

นายบัณฑิต เข็มทอง

น.ส.พัชรินทร์ จันทรัดทัต

น.ส.มรกต ไพรศรี

นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์

นางสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์

น.ส.อุษาภรณ์ บุญเรือง

น.ส.ศุทธิมาส คาดี

ผศ.ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร

ผศ.ดร.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น

นายไชโย นิธิอุบัติ

นางพิมลภรณ์ รอดแก้ว

นายกิติพนธ์ สิริไวทยางกูร

น.ส.จริยา ตะลังวิทย์

คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ผศ.สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา

นายศรายุทธ หอมเย็น

นายวัชรากร บุญเพ็ง
ว่าที่ ร.ต.ธราธิป สิทธิชัย

ว่าที่ ร.ต.วิชัย ภู่เพ็ชร์

บุคลากรสายสนับสนุนประจาสาขาวิชา

ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการ

นายอธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะ
นักจัดการงานทั่วไป

นายโอภาส ชานาญกิจ
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ชุลิตา ภควรรณ
นักวิชาการศึกษา

นายจิรพนธ์ ฉัตรทอง
นักวิชาการศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศึกษา
นายธีรพงษ์ ฉลาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวตรีฉัตร ทองเลิศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสิริณัฏฐ์ โพธิ์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอังศุมา ประยูรพงษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอโนชา จบกลศึก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายชาญสิริ ฤกษ์ผ่องศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิมลรัตน์ ขาวฉลาด
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนรรธร เลิศบาเพ็ญทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

นายชริน สิทธิสังข์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุภาดา โพธิ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรพินท์ ยุวะพุกกะ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายพิชญ์ ยอดเณรแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

นายประมวล กริ่งกรับ
พนักงานขับรถยนต์

สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ คานวณดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
คณาจารย์ประจาสาขาวิชา
นายดิเรก ทัศมาลัย

คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา

บุคลากรสายสนับสนุนประจาสาขาวิชา

น.ส.ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์

สานักงานเลขานุการ คณะศิลปศึกษา

น.ส.นันทนา สาธิตสมมนต์
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ทิพารินทร์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน
นักวิชาการศึกษา

นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุนประจาสาขาวิชา
ว่าที่ ร.ต. จตุพร ภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
อาจารย์
น.ส.อรอุมา สุขิตโภคากุล
นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

น.ส.ดารารัตน์ หุตะวัฒนะ

นายพงศกร ศักดิ์ศิลปอุดม

นายจีรวัฒน์ แสงอนันต์
บุคลากรสายสนับสนุนประจาสาขาวิชา
นางสาวธนกร วิริยาลัย
นักจัดการงานทั่วไป

นายพิจักษณ์ ถาวรานุรักษ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัณฑิมา วงษ์หุ่น
นักวิชาการศึกษา

จานวนบุคลากร คณะศิลปศึกษา
ลาดับ
1
2

1
2
1
2

ตาแหน่ง
ครู/อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
รวม

2559 2560
จานวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
28
26
5
4
33
30

จานวนบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ
กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู)
6
6
กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)
8
8
รวม
14
14
ลูกจ้างเหมาที่ทาสัญญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป
กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู)
7
8
กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)
13
12
รวม
20
20
รวมทั้งสิ้น
67
64

หมายเหตุ : ข้อมูลจากคณะศิลปศึกษา ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

จานวน
2561 2562
26
4
30

29
6
35

6
8
14

3
7
10

8
12
20
64

7
12
19
64

2563

รวม

หมายเหตุ
รวม ขรก.มาช่วย
ราชการคณะ1 คน

ลูกจ้าง (เชี่ยวชาญ)
ลูกจ้าง (สนับสนุน)

