ภาคดุริยางคศิลปศกึ ษา คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปการศึกษา 2543
1. ระนาดเอกยอสวนของครูเตือน พาทยกุล
2. การถายทอดเพลงเดี่ยวซอดวงของ อาจารยเบญจรงค ธนโกเศศ
3. กลองทัด บทบาทหนาที่ในสังคมไทย
4. เพลงพื้นเมืองภาคกลาง
5. แบบฝกหัดทักษะการตีฆองวงเล็กเบื้องตน
6. ศึกษาหนาทับพิเศษในระบําสี่บท
7. การพัฒนาการเรียนการสอนวอดวงขั้นพื้นฐานโดยการใชแบบฝกทักษะ
8. ปญหาและความตองการดานการเรียนการสอน
9. ศึกษาเพลงระบําจักสาน
10. ศึกษาการถายทอดซอกลางของนายปุน (แมว) มงคลชาติ
11. เครื่องดนตรีไทยในภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
12. แบบฝกทักษะการดีดพิณอีสานขั้นเบื้องตน

ปการศึกษา 2545
1. การบรรเลงขิมแบบการเดินคอรดเบื้องตน
2. การสรางซอสามสายกรณีศึกษา ชางธีรพันธุ กรรมานุกุล
3. วงกันตรึม : ในวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุรินทร
4. การสอนเครื่องสายไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี
5. การสอนปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปะ
6. เพลงขับรองมโหรีในสมัยอยุธยา

ปการศึกษา 2546
1. การผลิตขิมไมสักตอลายกรณีศึกษา ชางวินิจ พุกสวัสดิ์
2. ความคิดเห็นของครูผูสอนซอดวงตอแบบฝกทักษะการสีซอดวงขั้นพื้นฐาน
3. วงปชวากลองมลายู : บทบาทและหนาที่ในสังคมไทย
4. วงปไฉนกลองชนะ : บทบาทและหนาที่ในสังคมไทย
5. การเลนสักวา
6. เพลงเชิดจีน : กรณีศึกษาทางพระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร)
7. ศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีโนตสากล

ปการศึกษา 2547
1. ศึกษาวิธีการดําเนินทํานองขลุยเพียงออ ตามแนวทางของ อาจารยปบ คงลายทอง
2. ศึกษาการสอนขับรองเพลงสากลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยนาฏศิลป
3. การสรางซึงลูกสาม กรณีศึกษา ครูวิเทพ กันธิมา
4. การสอนเครื่องหนังในวิทยาลัยนาฏศิลป
5. วิเคราะหเพลงพมาหาทอน สามชั้น ทางพระยาประสานดุริยศัพท
6. การศึกษาเชิงวิเคราะหเพลงขับรองในบทพระราชนิพนธ เรื่อง เงาะปา
7. ปพาทยมอญสกุลดนตรีเสนาะ และสกุลดนตรีเจริญ
8. วิเคราะหการดําเนินกลอนซอดวง เพลงสารถี เถา

ปการศึกษา 2548
1. การสรางแบบฝกหัดเบื้องตนสําหรับพิณเปย ะ 5 สาย
2. ลักษณะพิเศษของเพลงขับรองละครดึกดําบรรพ
3. กลวิธีการไลระนาด สํานักหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
4. ขั้นตอนและเทคนิควิธกี ารอํานวยเพลง วงดุริยางคเบื้องตน

5. แนวคิดและวิธีการปรับวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวเพลงแขกลพบุรี 3 ชั้น
6. การซอมแซมเครื่องดนตรีไทย กรณีศึกษาบานเปรมใจ โรงพยาบาลเครื่องดนตรีไทย
7. โหมโรงกลางวัน : กรณีศึกษาเพลงกราวในสามทอน
8. วงปชวากลองแขก : กรณีศึกษาเพลงและหนาทับที่ใชในการตอสูดวยอาวุธโบราณ
9. การถายทอดการบรรเลงขิมของครูศิลป ตราโมท
10. เพลงชุดโหมโรงกลางวันทางของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต

ปการศึกษา 2549
1. ดนตรีรวมสมัย กรณีศึกษาวงบางกอก – อคูสติก
2. วงมโหรีโคราช กรณีศึกษาวงรวมมิตรหนองจอก
3. เพลงสําหรับการไลระนาดเอก กรณีศึกษา เพลงเรื่องฉิ่งมุลง ชั้นเดียว
4. การศึกษาเพลงราตรีประดับดาว เถา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว
5. กรรมวิธีการประดิษฐซอสามสาย กรณีศึกษา : ชางบุญรัตน ทิพรัตน
6. การศึกษาวิเคราะหเพลงในบทละครนอกฉบับปรับปรุง กรมศิลปากร
7. ศึกษากระบวนการสรางสะลอลูกสามของ ครูวิเทพ กันธิมา
8. การดําเนินทํานองทางเดี่ยวขลุยเพียงออ ตามแนวทางอาจารยปบ คงลายทอง :
กรณีศึกษา เพลงการเวก 3 ชั้น
9. วงประโคมที่ใชในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอูพระเจาหลานเธอพระองคเจา
ทีปงกรรัศมีโชติ
10. พระประณีตวรศัพท (เขียน วรวาทิน)ศาสตรศิลปะแหงบานปลื้มปรีชา
11. วิเคราะหเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง เรื่องอาวุธสวรรค ของคณะจรูญนอย
หัวไทร
12. ศึกษาทางเดี่ยวขิมเพลงลาวแพนของครูมนตรี ตราโมท

13. การศึกษากระบวนการถายทอดปชวาตามแนวทางของครูปบ คงลายทอง
14. การสรางแบบฝกทักษะเครื่องหนังไทยตะโพน – กลองทัด

ปการศึกษา 2550
1. ศึกษาเพลงที่ใชดําเนินทํานองดวยปใน การโหมโรงและเชิดชูรูปหนังตะลุงของมือปใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. กรรมวิธีการประดิษฐทับ : กรณีศึกษานายทวี สมพงศ
3. วิเคราะหเพลงไทยสากลในละคร เรื่องเลือดสุพรรณของหลวงวิจิตรวาทการ
4. การศึกษาดนตรีจีนกลุม เหลี่ยงอิ้ว ในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
5. กระบวนการสอนดนตรีไทยของ อาจารยศิวศิษฏ นิลสุวรรณ
6. ศึกษาตนแบบเพลงรองละครในจากบทพระราชนิพนธ เรื่องอิเหนา
7. ศึกษาการตีกลองยาวคณะศรีสุพรรณ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
8. ศึกษากระบวนการถายทอด เพลงตับขะแมร กอฮอม 3 ชั้น
9. ดนตรีเขมร กรณีศึกษาวงเครื่องสายผสมขิม วงนายเตือน ชายแดน
10. กรรมวิธีการประดิษฐ และการบรรเลงปจุมหา กรณีศึกษานายกวน เชียงตา
11. วงกาหลอ กรณีศึกษาคณะนายสมพงศ บุญมาเกิด อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
12. ศึกษาการถายทอดทางเดี่ยวฆองวงเล็กเพลงสารถี 3 ชั้น ของครูฉลาก โพธิ์สามตน
13. ศึกษาการแปรทํานอองหลักเปนทางระนาด

ปการศึกษา 2551
1. หนาทับพิเศษ กรณีศึกษาการขึ้นหนาทับเขากับทางรอง เพลงระบําสี่บท
2. วิเคราะหทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
3. การวิเคราะหทํานองเพลงในรายวิชาการขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก

4. ศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุมเพลงจีนขิมใหญ 2 ชั้น ของครูบุญยงค เกตุคง
5. ศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนนอกระบบ กรณีศึกษาโรงเรียนพาทยกุล
6. การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงในละครเพลง เรือ่ งบัลลังกเมฆ 50
7. การศึกษาทางขับรองเพลงแขกสาหราย เถา ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะ
บรรเลง
8. ศึกษากระบวนการดีดกระจับปของอาจารยปกรณ รอดชางเผื่อน
9. ศึกษากระบวนการถายทอดซออูตามแนวทาง ครูฉลวย จิยะจันทน
10. การละเลนเพลงพวงมาลัย คณะครูบัว สังขวรรณะ
11. การผูกเพลงเรื่องแวนทอง กรณีศึกษาครูพนิ ิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปนแหงชาติ)
12. วิเคราะหเทคนิคการขับเสภา ของครูแจง คลายสีทอง กรณีศึกษาเรื่องไกรทอง
13. โพน : กรรมวิธีการประดิษฐโพนของ พระสมุหอน จนทสโร
14. ศึกษาประวัติและผลงานดานดนตรีสากล อาจารยกิตติคุณ สุดประเสริฐ
15. จังหวะพิเศษ กรณีศึกษา ฉิ่ง
16. ดนตรีประยุกตในหนังตะลุง : กรณีศึกษาหนังตะลุงคณะเสงี่ยมศิลป
17. การศึกษารูปแบบการประพันธเพลงระบํา กรณีศึกษาครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง

ปการศึกษา 2552
1. จะเขมอญเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เทคนิคและวิธีการบรรเลงซออูเพลงหุนกระบอก : กรณีศึกษาครูเบญจรงค ธนโกเศศ
3. ศึกษาดนตรีที่ใชประกอบการแสดงระบําชุดโบราณคดีของครูมนตรี ตราโมท
4. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนเครื่องสายไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
5. วิเคราะหทางขับรองเพลงจักรีรําลึก เถา : กรณีศึกษาผลงานประพันธครูสาํ รวย แกว
สวาง

6. การบรรเลงเพลงมอญพิธีกรรมงานศพ : : กรณีศึกษาวงพาทยโกศล ตามหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (5 ป) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
7. การสรางตะโพนไทย : กรณีศึกษานายสนั่น บัวคลี อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
8. การวิเคราะหเพลงมอญประจําวัดทางครูสุม ดนตรีเจริญ สืบทอดโดยครูพินิจ
ฉายสุวรรณ (ศิลปนแหงชาติ)
9. การฝกทักษะการบรรเลงซอสามสาย : กรณีศึกษาอาจารยเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ
10. เพลงในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
11. เพลงเรื่องสีนวล : กรณีศึกษาครูสอน วงฆอง ผูถายทอดใหกับวิทยาลัยนาฏศิลปะ
12. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมในรูปแบบการตูน เรื่อง เจาะตํานานจะเขเครื่องดีดในวง
เครื่องสายไทย
13. เพลงนางหงส งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒน กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
14. ปจุม : ภูมิปญญาดนตรีพื้นบานลานนา
15. วงโปงลาง : กรณีศึกษาอาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย
16. แหนก : ภูมิปญญาดนตรีพื้นบานจังหวัดลําปาง

ปการศึกษา 2553
1. ศึกษาวงขับรองประสานเสียง The Bangkok Voices
2. ศึกษาแนวคิดในการประพันธเพลงเพื่อชีวิตของแอด คาราบาว
3. การทําลูกฆอง (ฆองวงใหญ) : กรณีศึกษานายบุญเทิด บัวทองคํา
4. การสรางแบบฝกทักษะการตีโปงลาง
5. หนาทับกลองประกอบการรําโนราประสมทา กรณีศึกษาโนรานอม คงเกลี้ยง
6. เพลงเรื่องลงสรง : กรณีศึกษาสํานักการสังคีต ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

7. วงดนตรีพื้นบานอีสาน กรณีศึกษา : คณะโหวดเสียงทอง
8. ภูมิปญญาในการสรางสรรคดนตรีและการแสดงพื้นบานอีสานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมการ
เสี่ยงทาย กรณีศึกษา : ฟอนดึงครก ดึงสาก วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
9. กระบวนการถายทอดซอสามสายของครูเฉลิม มวงแพรศรี
10. ดนตรีไทยในโรงพยาบาลกลาง
11. การศึกษาทางรองเพลงเขมรโพธิสตั ว เถา
12. ศึกษาแบบฝกทักษะการดีดจะเขของอาจารยอภิชัย พงษลือเลิศ
13. ศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุมเพลงกราวใน ทางครูพุม บาปุยะวาทย
14. ศึกษาทางปในเพลงเรื่องฉิ่งตรัง กรณีศึกษาอาจารยปบ คงลายทอง
15. กลวิธีและเทคนิคการสอนขับรองสากลของครูวณี ลัดดากลม
16. การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การปฏิบัติขลุย
เพียงออเบื้องตน รายวิชาเลือกเสรี (ขลุย) ศ 40223 ระดับชั้น ปวช. ปที่ 1-3 วิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี
17. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
18. การศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินทํานองปนอกกับปในเพลงเหาะ 3 ระดับเสียง
กรณีศึกษาทางอาจารยปบ คงลายทอง
19. ศึกษาวิธีการถายทอดเพลง และกลวิธีการขับรองเพลงทะแย สามชั้น และเพลงพญา
โศก สามชั้น ของครูวัฒนา โกศินานนท
20. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E – Book) ประกอบการเรียนการสอน : ทักษะขิม
21. การพัฒนารูปแบบอังกะลุงของสํานักบานบัวทั่ง ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(5 ป) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
22. เพลงบาทสกุณี : การบรรเลงในพิธีไหวครูและการแสดง
23. วงดนตรีมังคละ : กรณีศึกษาหนาทับกลองสองหนา คณะ ศ.ราชพฤกษ จังหวัดสุโขทัย
และคณะทองอยู จังหวัดพิษณุโลก

24. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิดสมองเปนฐาน ในกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (ดนตรี –นาฏศิลป) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดทา
สะตอย ปการศึกษา 2553
25. ซึง : ดนตรีพื้นเมือง รูปแบบเจาสุนทร ณ เชียงใหม
26. แนวคิดการประพันธเพลงพื้นบานลานนา : กรณีศึกษาครูรักเกียรติ ปญญายศ
27. การสรางแบบฝกโสตทักษะพื้นฐานทางดนตรีสากล

