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สารจากคณบดี
ในปการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556) คณะศิลปศึกษา ไดผลิต
บัณฑิตทั้งสิ้นจํานวน .....695..... คน โดยแบงเปนบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (5 ป) สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา จํานวน ....405..... คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา จํานวน ....15..... คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทยและคีตศิลปไทย จํานวน ....175..... คน และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากลและคีตศิลปสากล
จํานวน ...100...... คน
คณะศิลปศึกษา มีการจัดระบบการศึกษาที่มุงเนนใหพัฒนาความเปนเลิศของครูศิลปะ
ควบคูคุณธรรม มีความรู และประสบการณที่หลากหลายจากการเรียนในชั้นเรียน และกิจกรรมตางๆ
นอกหองเรียน มีศักยภาพในการบูรณาการการสอนศิลปะทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติอยางเปนระบบ
สามารถสรางสรรคและพัฒนาองคความรูสูการประยุกตไดอยางสัมฤทธิ์ผล เปนรูปธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนในสังคม และ
สามารถปรับตัวเขากับสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปจจุบันเพื่อผดุงรักษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในหลายรูปแบบ ไดแก
การจัดอบรมดานนาฏศิลป ดนตรีใหแกหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนตางๆเพื่อ
ใหความรูแกผูสนใจทั่วไปเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ และเผยแพรการแสดงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
คณะผูบริหารของคณะศิลปศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้จะเปนประโยชน
ตอหนวยงานตางๆและสาธารณชนที่สนใจการดําเนินงานของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

(นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว)
คณบดีคณะศิลปศึกษา

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตร
....................................
ปรัชญา
สืบสานสรางสรรคศาสตรแหงศิลป เพื่อพัฒนาความเปนครูศิลปะ สูสังคมอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักที่ผลิตครู และเปนแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลประดับชาติ
เพื่อกาวสูสากล และธํารงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
1. ผลิตครูและพัฒนาการเรียนการสอน ดานนาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลป ที่มีคุณสมบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู
2. วิจัย สรางสรรค นวัตกรรม เพื่อสรางองคความรู และพัฒนาการเรียนการสอนดาน
นาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลป
3. เปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมแกสังคม
4. ทํานุบํารุง สืบสาน และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลป
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค
1. ผลิตครูศิลปะที่มีความรูความสามารถและความคิดสรางสรรคทางดานนาฏศิลป ดนตรี และ
คีตศิลป และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพครู
2. พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณคาเปนที่ยอมรับ
3. เปนแหลงองคความรูและใหบริการทางวิชาการดานนาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลปสูสังคม
4. เพื่ออนุรักษ สืบทอด สรางสรรคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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หลักการทําแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศึกษา
แผนยุทธศาสตรของคณะศิลปศึกษา ไดกําหนดหลักการสําคัญโดยสามารถ
สนองตอบและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และพัฒนาประเทศดังนี้
1. สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 2554)
2. สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม
4. สอดคลองกับแผนการบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. สอดคลองกับการผลิตบัณฑิต สรางงานวิจัย ใหบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คุณลักษณะของบัณฑิต
บัณฑิตมีความรอบรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกติใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งทางรางกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของพลโลก

คานิยมรวม
Following Best Practice

Efficiency
Delight Communication

มุงมั่นในหลักธรรมาภิบาล ทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส เปนธรรม มีจิตสํานึก
รับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
บุคลากรมีสมรรถภาพ และปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของ
ผลงาน
เปนคณะวิชาที่มีการติดตอสื่อสารกันอยางสรางสรรค มี
ความสุขในการทํางานรวมกัน
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ความเปนมาของคณะศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษาเปนคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป นําไปสูอาชีพครู
ศิลปะ นักวิชาการศิลปะตามศาสตรดังกลาว คณะศิลปศึกษาจึงเปนแหลงสงถายความรูในศาสตรและ
ศิลปดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลปทั้งแนวการอนุรักษ พัฒนาและสรางสรรคจากผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานไปสูบัณฑิต และจากบัณฑิตในฐานะผูสอนไปสูเยาวชนของชาติไทยใหมีความรู เขาใจ ซาบซึ้ง
ในศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตครูนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลปทั้งไทยและ
สากลที่มีความเปนเลิศทางศิลปะควบคูคุณธรรม มีศักยภาพในการบูรณาการการสอนศิลปะทั้งในเชิง
ทฤษฎีและการปฏิบัติอยางเปนระบบ สามารถสรางสรรคและพัฒนาองคความรูสูการประยุกตไดอยาง
สัมฤทธิ์ผล เปนรูปธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในบทบาท
หนาที่ของตนในสังคม และสามารถปรับตัวเขากับสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปจจุบัน
เพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ยังเปนแหลงสรรพวิชาทางดานการศึกษา
กลาวคือเปนศูนยบริการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหนักศึกษาทั้งคณะศิลปศึกษา คณะศิลป
นาฏดุริยางค และคณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปศึกษา กอตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 มีหนาที่จัดการเรียนการสอน
ดานนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลปทั้งไทยและสากล ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (ตอเนื่อง) เริ่มเปดสอนนักศึกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2542 เปนปแรก ตอมาเมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการผลิตครู 5 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 คณะศิลปศึกษา จึงไดจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) และเปดสอนเมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2547 เปนปแรก และไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
หลักสูตรที่คุรุสภากําหนด และเริ่มใชหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2552)
กับนักศึกษารับเขาในปการศึกษา 2552 และตอมาไดปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป
( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด เปดสอนเมื่อปพ.ศ. 2555 เปนปแรก ดังนั้นปจจุบัน
คณะศิลปศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรนี้เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
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โครงสรางการบริหารงานคณะศิลปศึกษา
คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี

หัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป

รองคณบดี

หัวหนาภาควิชาการศึกษา

หัวหนาภาควิชา
ดุริยางคศิลปศึกษา

หัวหนาภาควิชา
นาฏศิลปศึกษา

หัวหนาสาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษา

หัวหนาสาขาวิชา
นาฏศิลปสากลศึกษา

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ

หัวหนาสาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

หัวหนาสาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

โครงสรางองคกร
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันบัณฑิตพํฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
สาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษา

ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา

สาขาวิชา
นาฏศิลปสากลศึกษา

สํานักงานเลขานุการคณะ
สาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

สาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
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คณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
การบริหารงานของคณะศิลปศึกษาในการจัดการศึกษานั้น คณะศิลปศึกษาจะทําการ
สรรหาคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะศิลปศึกษาและ
ภายในคณะศิลปศึกษา เพื่อเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแตงตั้ง โดยมีคณบดีคณะศิลปศึกษา
เปนประธานกรรมการ
( 1 เมษายน 2555 – ปจจุบัน )
1. รองศาสตราจารยมัณฑรา ธรรมบุตย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.สวภา เวชสุรักษ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. คณบดีคณะศิลปศึกษา
ประธานกรรมการ
4. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
กรรมการ
5. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
กรรมการ
6. หัวหนาภาควิชาการศึกษา
กรรมการ
7. หัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
8. หัวหนาภาควิชานาฏศิลปศึกษา
กรรมการ
9. หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา
กรรมการ
10. นายชาญสิริ ฤกษผองศรี
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศึกษา
1. นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
2. ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร ทับเกตุ
3. นางสาวศิริลักษณ ฉลองธรรม
4. ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา บัวมาศ
5. นางสาวศุทธิมาศ คําดี
6. นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร
7. นายดุษฎี มีปอม
8. นายชาญสิริ ฤกษผองศรี

คณบดีคณะศิลปศึกษา
ประธาน
รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
หัวหนาภาควิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชานาฏศิลปศึกษา
หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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ผลการดําเนินงาน
ดานการจัดการศึกษา
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การจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เปดสอน
การจัดการศึกษาภายในคณะศิลปศึกษา แบงออกเปน 4 ภาควิชา ไดแก
1. ภาควิชาศึกษาทั่วไป
2. ภาควิชาการศึกษา
3. ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
4. ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา
1. ภาควิชาศึกษาทั่วไป ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญพื้นฐานในระดับปริญญาตรี
ใหแกนักศึกษาทั้ง 3 คณะ คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปบัณฑิตจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา คณะศิลปวิจิตรและคณะ
ศิลปนาฏดุริยางค
ภารกิจหลักของภาควิชาศึกษาทั่วไป คือ
1) จัดการเรียนการเรียนการสอนวิชาสามัญใน 2 ลักษณะ ดังนี้
ก. รายวิชาที่บังคับเรียนรวมกันทุกสาขาวิชา
ข. รายวิชาที่กําหนดใหเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี
2) จัดดําเนินการสอบทั้งสถาบัน ปการศึกษาละ 4 ครั้ง
3) ภาควิชายังมีหนาที่จัดหาอาจารยพิเศษสอนวิชาสามัญพื้นฐานที่บังคับเรียนทั้ง 3 คณะ
ในกรณีที่อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไมเพียงพอ
2. ภาควิชาการศึกษา
ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะกลุม
วิชาชีพครู ประกอบดวยรายวิชาชีพครูบังคับและรายวิชาชีพครูเลือก
ภารกิจหลักของภาควิชาการศึกษา คือ
1) จั ด การเรี ย นการสอนให แ ก นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (5 ป )
ทางดานวิชาการศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการ
ประกอบวิชาชีพครู
2) พัฒนาบัณฑิตครูใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
3) พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูใหมีความเหมาะสม สดคลองกับสถานการณปจจุบัน
4) ศึกษา คนควา วิจัย เผยแพรความรูและใหบริการทางวิชาการแกสังคม
5) สนับสนุนใหคณาจารยและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทางดานการศึกษา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมเพื่อชวยบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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3. ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
ภาควิชานาฏศิลปศึกษา มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 5 ป ใน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลปสากล
ศึกษา ซึ่งประกอบดวยรายวิชาตางๆ ของกลุมวิชาชีพเฉพาะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมจํานวน
ไมนอยกวา 78 หนวยกิต อนึ่งคณาจารยของภาควิชารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแก
นัก ศึก ษาเฉพาะกลุมวิชาชีพ เฉพาะ ประกอบดว ย พื้น ฐานวิชาชีพ วิชาชีพ บั งคั บและวิชาชีพ เลือก
ยกเวนวิชาครู ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของภาควิชาการศึกษา
ภารกิจหลักของภาควิชานาฏศิลปศึกษา คือ
1) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ป) ใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
2) จัดกิจกรรมโครงการ ชมรม การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญในดานตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของนักศึกษาในศาสตรนาฏศิลปในเชิงลึกและกวาง
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
3) สงเสริมใหคณาจารยในภาควิชาฯคนควาศึกษางานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองค
ความรูทางดานนาฏศิลป และทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
4) สงเสริมใหคณาจารยในภาควิชาฯไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารยในภาควิชาฯ
5) สงเสริมใหคณาจารยเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ ตลอดจนนักศึกษาไดไปเผยแพร
ความรูและใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทั้งจัดโครงการเพื่อใหความรูแกสังคม
6) ทํานุบํารุงศาสนา เผยแพรและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา
ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทยและคีตศิลปไทย และ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา ศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากลและคีตศิลปสากล ซึ่งประกอบดวย
รายวิชาตางๆ ของกลุมวิชาชีพเฉพาะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยภาควิชาตางๆ ของ
กลุมวิชาชีพเฉพาะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมจํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต
ภารกิจหลักของภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา คือ
1) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ป) ใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทยและคีตศิลปไทย และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป
สากลศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากลและคีตศิลปสากล
2) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะตางๆใหแกนักศึกษา
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3) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาองคความรูนําไปสูการสอน
4) บริการวิชาการและเผยแพรทางดานศิลปวัฒนธรรมใหแกสังคม
5) สนับสนุนใหคณาจารยไดรับการอบรมพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการเรียนการสอน
คณะศิลปศึกษาจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) รวม
4 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
3.1 แขนงวิชาดนตรีไทย
3.2 แขนงวิชาคีตศิลปไทย
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
4.1 แขนงวิชาดนตรีสากล
4.2 แขนงวิชาคีตศิลปสากล

1. ขอมูลบุคลากร
1.1 ขอมูลจํานวนบุคลากรของคณะศิลปศึกษา ในปการศึกษา 2555
1.1.1 ขาราชการ ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศึกษามีอาจารยประจําทั้งสิ้นจํานวน 20 คน
จําแนกเปนอาจารยและผูบริหารในคณะ 17 คน อาจารยที่มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสถาบัน 3 คน
ดังตารางตอไปนี้
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ชื่อ-สกุล

1) อาจารยและผูบริหารในคณะจําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา 17 คน
วุฒิ/วิชาเอก
ตําแหนง
ตําแหนงบริหาร

1.นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
2. ผศ. วรินทรพร ทับเกตุ
3.น.ส.ศิริลักษณ ฉลองธรรม
4. นายดุษฎี มีปอม
5. นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร
6. ผศ.จิตติมา บัวมาศ
7. นางสาวศุทธิมาส คําดี
8. ดร. อุษา สบฤกษ
9. นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
10. ดร.ดิเรก ทัศมาลัย
11. นางสาวพิชญา ดํานิล
12. นายศรายุทธ หอมเย็น
13. น.ส.บวรนรรฏ เกตุสุวรรณ
14. นายภูริ วงศวิเชียร
15. นายกิติพนธ สิริไวทยางกูร
16. น.ส.ธัญญาลักษณ ใจเที่ยง
17. นายชรินทร พรหมรักษ

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย)
ศป.ม.มนุษยดุริยางควิทยา
ศศ.ม (วัฒนธรรมการดนตรี)
ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย)
คอ.ม. (หลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษา)
อ.ม. (ภาษาศาสตร)
ค.ม. (อุดมศึกษา)
ศศ.ม (วัฒนธรรมการดนตรี)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและ
ภาวะผูนํา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศศ.ม.(วัฒนธรรมการดนตรี)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (วิจัยการศึกษา)
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ศศ.ม (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย)

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ครู คศ.2

ค.ม.(การสอนภาษาไทย)
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)

หัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป
-

ครู คศ. 1
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

-

อาจารย

-

2) อาจารยที่มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสถาบัน 3 คน
ชื่อ-สกุล
วุฒิ/วิชาเอก
ตําแหนง
18. ผศ. ยุพา ประเสริฐยิ่ง
19. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
20. นางสาวอุษาภรณ บุญเรือง

คณบดีคณะศิลปศึกษา
รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศกึ ษา
หัวหนาภาควิชานาฏศิลปศึกษา
หัวหนาภาควิชาการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

ตําแหนงบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายแผน

1.1.2 พนักงานราชการครู ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศึกษามีพนักงานราชการ บุคลากร
ทางการศึกษา จํานวนรวม 12 คน จําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา ดังตารางตอไปนี้
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ชื่อ-สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

1. นางรัตติยะ วิกสิตพงศ

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

2. น.ส.มรกต ไพรศรี
3. น.ส.พัชรินทร จันทรัตทัด
4. นายบัณฑิต เข็มทอง
5. น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ

7. นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.ม(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.บริหารการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปสากล)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร)
ศษ.บ.(ดนตรีคีตศิลปไทย)
ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลปไทย

8. นายวัชรากร บุญเพ็ง
9. วาที่ ร.ต.วิชัย ภูเพชร
10. น.ส.ธนะวดี แสงคํานาย
11. นายจีรวัฒน แสงอนันต
12. นายชัยยศ ภมมินทร

ศศ.ม.(วัฒนธรรมการดนตรี)
ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลปไทย
ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลปไทย
ศษ.บ ดุริยางคศิลปสากล
ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

6. นางสุพัชรินทร วัฒนพันธุ

ตําแหนง
อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการสอน
นาฏศิลปไทย
ครู (นาฏศิลปไทย – ละครพระ)
ครู (นาฏศิลปไทย- ละครนาง)
ครู (นาฏศิลปไทย –โขนลิง)
ครู (นาฏศิลปสากล-บัลเลต)
อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการสอนคีตศิลป
ไทย
ครู (ดุริยางคไทย –ระนาดเอก)
ครู (ดุริยางคไทย – ระนาดเอก)
ครู (ดุริยางคไทย –ระนาดทุม)
ครู (ดุริยางคไทย – ซอดวง)
ครู (ดุริยางคสากล-กลอง)
ครู (ดุริยางคสากล-กลอง

1.1.3 ครูลูกจาง ในปการศึกษา 2555 มี 4 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางตอไปนี้
ชื่อ-สกุล
วุฒิ/วิชาเอก
สาขา
1. นายธราธิป สิทธิชัย
2. นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร
3. น.ส.นันทนา สาธิตสมมนต
4. น.ส.อรอุมา สุขิตโภคากุล

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคไทย – ปพาทย
ดุริยางคไทย –เครื่องสาย
นาฏศิลปไทย-ละครพระ
นาฏศิลปไทย-ละครนาง

1.1.4 บุคลากรฝายสนับสนุน ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศึกษามีพนักงานราชการ 1 คน
และลูกจาง จํานวน 5 คน รวม 6 คน จําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา ดังตารางตอไปนี้
ชื่อ-สกุล
วุฒิ/วิชาเอก
ตําแหนง
ตําแหนงงาน
1.นายชาญสิริ ฤกษผองศรี
2.น.ส.พิมลรัตน ขาวฉลาด
3. น.ส.บุศรินทร นอยสังข
4.น.ส.สุภาดา โพธิ์ทอง
5. น.ส.ภคมน เสงี่ยมจิตต
6.นายกัณฑเอนก กระตุฤกษ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
ศศ.บ.(เอกภาษาอังกฤษ)
ปวช.

พนักงานราชการ
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่การเงินและพัสดุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่บรรณารักษ
เจาหนาที่ยานพาหนะ
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จากตาราง จํานวนบุคลากรคณะศิลปศึกษาในปการศึกษา 2555 มีดังนี้ จํานวนขาราชการ 20
คน พนักงานราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ครู(ลูกจาง) 4 คนและบุคลากรฝายสนับสนุน
(ลูกจาง) 5 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน
1.3 จํานวนอาจารยพิเศษที่คณะศิลปศึกษาเชิญมาสอนรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร
ในปการศึกษา 2555 จากวิทยาลัยนาฏศิลป สํานักการสังคีต และผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยจาก
หนวยงานภายนอก จํานวน 73 คน จําแนกเปนอาจารยพิเศษในภาควิชาตางๆ คือ
ภาควิชาการศึกษา
จํานวน 3 คน
ภาควิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 4 คน
ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
จํานวน 29 คน
ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา จํานวน 37 คน

2. จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาจําแนกได ดังนี้
2.1 จํานวนนักศึกษาของคณะศิลปศึกษาที่ศึกษาอยูในสวนกลาง หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต 5 ป (นักศึกษาชั้นป 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) ใชหลักสูตรปรับปรุง ปพ.ศ. 2555
สวนนักศึกษา ป 2 – 4 ยังคงใชหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง ปพ.ศ. 2552)
จําแนกจํานวนนักศึกษาตามสาขาวิชาได ดังนี้

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) คณะศิลปศึกษา ปการศึกษา 2555
จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และระดับชั้นการศึกษา
สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา

รวม

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1
2
3
4
5

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา

63

67 110 91

74

405

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา

1

5

1

15

4

4

สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา

รวม

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1
2
3
4
5

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
3.1 แขนงวิชาดนตรีไทย
3.2 แขนงวิชาคีตศิลปไทย
รวม

38 35
4 15
42 50

30 30
4 3
34 33

13
3
16

175

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
4.1 แขนงวิชาดนตรีสากล
4.2 แขนงวิชาคีตศิลปสากล
รวม

19
7
26

7
8
15

11
4
15

100

26
9
35

7
2
9

132 157 163 137 106 695
รวมทั้งหมด
695

ที่มา : ขอมูลฝายทะเบียนและสถิติ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
จากตารางที่ 1 ในปการศึกษา 2555 มีจํานวนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป ที่
คณะศิลปศึกษาเปดสอน รวมทั้งสิ้น 695 คน
1. หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ชั้นป 1 จํานวน 63 คน, ชั้นป 2
จํานวน 67 คน, ชั้นป 3 จํานวน 110 คน, ชั้นป 4 จํานวน 91 คนและชั้นป 5 จํานวน 74 คน รวมทั้งสิ้น
405 คน
2. หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา ชั้นป 1 จํานวน 1 คน, ชั้นป 2
จํานวน 5 คน, ชั้นป 3 จํานวน 4 คน, ชั้นป 4 จํานวน 4 คนและชั้นป 5 จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 15
คน
3. หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ชั้นป 1 จํานวน 42 คน, ชั้น
ป 2 จํานวน 50 คน, ชั้นป 3 จํานวน 34 คน, ชั้นป 4 จํานวน 33 คนและชั้นป 5 จํานวน 16 คน รวม
ทั้งสิ้น 175 คน
4. หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา ชั้นป 1 จํานวน 26 คน,
ชั้นป 2 จํานวน 35 คน, ชั้นป 3 จํานวน 15 คน, ชั้นป 4 จํานวน 9 คนและชั้นป 5 จํานวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน
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สรุปรวมทุกสาขาวิชาชั้นปที่ 1 จํานวน 132 คน, ชั้นปที่ 2 จํานวน 157 คน, ชั้นปที่ 3
จํานวน 163 คน, ชั้นปที่ 4 จํานวน 137 คนและชั้นปที่ 5 จํานวน 106 คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น
695 คน
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแตละหลักสูตร คิดเปนรอยละ
จํานวนนักศึกษา
หลักสูตร
คน
รอยละ
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
405
58.27
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
15
2.16
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
175
25.18
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
100
14.39
รวม
695
100

3. จํานวนวิชาที่เปดสอน
จํานวนวิชาที่เปดสอนทุกหลักสูตรรวม 327 วิชา โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

จํานวนวิชาที่เปดสอน
75
70
92

แขนงวิชาดนตรีไทยและคีตศิลปไทย
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาดนตรีสากลและคีตศิลปสากล

90

รวม

327

ผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2555 มีบัณฑิตคณะศิลปศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตรรวมกัน
..255.. คน โดยแยกตามหลักสูตรไดดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา จํานวน......194......... คน
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลปสากลศึกษา จํานวน........-....... คน

16
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา จํานวน.......55...... คน
- แขนงวิชาดนตรีไทย
จํานวน......49......... คน
- แขนงวิชาคีตศิลปไทย
จํานวน........6...... คน
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา จํานวน.......6........ คน
- แขนงวิชาดนตรีสากล
จํานวน.......5........ คน
- แขนงวิชาคีตศิลปสากล
จํานวน.......1........ คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน....255...... คน
การจัดนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศึกษา โดยภาควิชาการศึกษาไดจัดนักศึกษาเขารับการฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 117 แหง แบงเปน 2 ภาคการศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 /2555
หลักสูตรสาขาวิชา
1. สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
2. สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
- แขนงวิชาดนตรีไทย
- แขนงวิชาคีตศิลปไทย
4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
- แขนงวิชาดนตรีสากล
- แขนงวิชาคีตศิลปสากล
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2 /2555
หลักสูตรสาขาวิชา
1. สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
2. สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
- แขนงวิชาดนตรีไทย
- แขนงวิชาคีตศิลปไทย

จํานวนนักศึกษา
79
2
10
3
8
3
105
จํานวนนักศึกษา
78
1
11
6

4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
- แขนงวิชาดนตรีสากล
- แขนงวิชาคีตศิลปสากล
รวม

8
104

การจัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนเปนการจัดในสถานการณจริงตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรครู 5 ป โดยสงนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปตามที่ภาควิชาการศึกษากําหนด มีอาจารยนิเทศกจากสถาบันและอาจารยนิเทศก
ฝายโรงเรียนใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือและพัฒนาสมรรถภาพทางดานความรู สมรรถภาพ
ทางดานเทคนิควิธี และสมรรถภาพทางดานคุณลักษณะ มีวัตถุประสงค และวิธีดาํ เนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณตรง
2. เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานนาฏศิลปและดนตรี
ตลอดจนเทคนิควิธีสอนแบบตางๆ ไปทดลองใชในสถานการณจริง
3. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมที่จะเปนครูที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน นักเรียนและชุมชน
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความศรัทธา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
วิธีดําเนินการ
1. ขอความอนุ เ คราะห ส ถานฝ ก ประสบการณ ส อนจากสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรุงเทพมหานคร
2. จัดสงนักศึกษาแตละสาขาไปยังสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับขนาดและ
ความตองการจําเปนของโรงเรียน
3. ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกปฏิบัติการสอน
4. จัดอาจารยเพื่อนิเทศการสอน
5. กําหนดชวงเวลาในการประเมินผลการฝกปฏิบัติการสอนทั้งฝายโรงเรียนและฝายสถาบัน
6. สัมมนานักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนระหวางฝกปฏิบัติการสอนและหลังฝกปฏิบัติการสอน
7. สัมมนาอาจารยนิเทศฝายโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
8. สรุปและประมวลผล
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ผลลัพธจากการประเมินความพึงพอใจ/ประโยชน/ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ
ผลตอบรับจากการจัดสงนักศึกษาตามโครงการดังกลาว เปนที่พึงพอใจของสถานศึกษาที่
ใหค วามอนุเ คราะหส นามฝกปฏิบัติการสอนจนกลายเปนเครือขายทางวิชาการของคณะศิลปศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาที่รับเขาฝกปฏิบัติการสอนรอยละ 90 ไดแสดงถึงศักยภาพของความเปนครูที่มีทักษะ
ทางดานนาฏศิลปและดนตรีเหนือกวาสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตในสาขาวิชาเดียวกัน หลักฐานคือ
หนังสือแจงความจํานงขอรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ

ศิลปนิพนธ สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อเรื่อง
1. การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอนพระลอเสี่ยงน้ํา

อาจารยคุมเลม
ประธาน : ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
อ.ที่ปรึกษา : อ.บวรนรรฏ อัญญะโพธิ์
2. ระบําครุฑ
ประธาน : อ.สมศักดิ์ ทัดติ
อ.ที่ปรึกษา : อ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
3. แสกเตนสาก : กรณีศึกษากลุมชนไทยแสกบานอาจสามารถ ประธาน : อ.สุรัตน จงดา
อ.ที่ปรึกษา : อ.ชรินทร พรหมรักษ
4. ศึกษาบทละคร เรื่องพระสมุท
ประธาน : อ.พิมณภัทร ถมังรักษสัตว
อ.ที่ปรึกษา : อ.บวรนรรฏ อัญญะโพธิ์
5. ระบํานักรบไทย
ประธาน : อ.ชรินทร พรหมรักษ
อ.ที่ปรึกษา : อ.พัชรินทร จันทรัดทัต
6. ละครรอง : กรณีศึกษาบทบาทสาวเครือฟา
ประธาน : อ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
อ.ที่ปรึกษา : อ.ฤดีชนก คชเสนี
7. โนราพลัด : กรณีศึกษาชุดกระบี่ตีทา
ประธาน : อ.จันทิมา ใหญยิ่ง
อ.ที่ปรึกษา : อ.พัชรินทร จันทรัดทัต
8. โขน : กรณีศึกษากระบวนทารบในบทรอง
ประธาน : อ.นิวัฒน สุขประเสริฐ
อ.ที่ปรึกษา : อ.สมศักดิ์ ทัดติ
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ศิลปนิพนธ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ลําดับ
ชื่อศิลปนิพนธ
1. จะเขมอญ คณะหงสฟารามัญ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

กรรมการควบคุม
อ.นิภา โสภาสัมฤทธิ์
อ.อธิพัชร สุวรรณวัฒนะ
ศึกษาการบรรเลงวงปพาทยมอญรูปแบบใหม ของ นายวัชรากร บุญเพ็ง
คณะประคองศิลป
นายวิชัย ภูเพ็ชร
ศึกษาฆองกระแตบานพาทยโกศล
นายวัชรากร บุญเพ็ง
นายวิชัย ภูเพ็ชร
ศึกษารูปแบบการถายทอดระบบ PQCT ของ
นางสาวศิริลักษณ ฉลองธรรม
ครูจีรพล เพชรสม
นางสาวธนะวดี แสงคํา
ศึกษาแนวคิดกี่ดีดจะเข เพลงตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้น 7
อ.นิภา โสภาสัมฤทธิ์
เสียงของอาจารยจีรพล เพชรสม
อ.อธิพัชร สุวรรณวัฒนะ
ดนตรีกันตรึมในพิธีกรรมปนโจรมมวต
นายศรายุทธ หอมเย็น
นายวิชัย ภูเพ็ชร
วิเคราะหทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงมารําสามชั้น
นายดุษฎี มีปอม
นายวิชัย ภูเพ็ชร
ศึกษาหนาทับเพลงลงสรงโทน
นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
นายภิรมย ใจชื้น
ศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุมเพลงมายอง สามชั้น
นายดุษฎี มีปอม
ทางครูพุม บาปุยะวาทย
นายวิชัย ภูเพ็ชร
ศึกษาทางเดี่ยวซออูเพลงพญาครวญ สามชั้น ของ นางสาวศิริลักษณ ฉลองธรรม
หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดูรยะชีวิน)
นางสาวธนะวดี แสงคํา
ศึกษาหนาทับเพลงหนาพาทย ตระโหมโรง
นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
นายภิรมย ใจชื้น
ศึกษาทางเดียวซอดวงเพลงจระเขหางยาวสามชั้น
นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร
ของอาจารยจีรพล เพ็ชรสม
นางสาวธนะวดี แสงคํา
ศึกษาทางเดี่ยวฆองวงเล็กเพลงพญาโศก สามชั้น
นายศรายุทธ หอมเย็น
ทางครูเพ็ชร จรรยนาฏย
นายธราธิป สิทธิชัย
ศึกษาการบรรเลงเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงทะแย สาม นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ
ชั้นทางพระยาเสนาะดุริยางค
นายวิชัย ภูเพ็ชร

ลําดับ
ชื่อศิลปนิพนธ
15. ศึกษาเพลงโหมโรงชาตรี คณะถนอม สะอาดศิลป
16.
17.
18.
19.

ศึกษากลวิธีการเดี่ยวระนาดเอกเพลงตอยรูป สาม
ชั้น ทางครูบุญยงค เกตุคง
กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ สามชั้น
ทางครูบุญยงค เกตุคง
ศึกษาเพลงที่ใชประกอบการละเลนวาวจุฬา ปกเปา

21.

ภูมิปญญาทองถิ่น : การสรางอังกะลุงของ
นายอุบล ทิพยโอสถ
ศึกษาการตีรํามะนาประกอบการแสดงพื้นบาน
กรณีศึกษาคณะโรงเรียนควนโดนวิทยา
ศึกษาหนาทับเพลงโลม – ตระนอน

22.

ศึกษาเพลงเสมอ : สําเนียงภาษา

23.

กระบวนการถายทอดการดีดจะเขเพลงฉิ่งมุลง ชั้น
เดียว
ของครูสุวัฒนา แสงทับทิม
ศึกษาการถายทอดวิธีการเปาปโนรา กรณีศึกษา
ครูอํานาจ นุนเอียด
การสรางแบบฝกอังกะลุงราว

20.

24.
25.
26.

27.

28.

ศึกษากลวิธีการเดี่ยวระนาดเอกเพลงตอยรูป สาม
ชั้น
ทางครูประสิทธิ์ ถาวร
ศึกษากลวิธีการเดี่ยวฆองวงเล็กเพลงสุดสงวน สาม
ชั้น
ทางครูเพ็ชร จรรยนาฏย
วิเคราะหทางเดี่ยวซอดวงเพลงสุรินทราหู สามชั้น
ทางอาจารยเฉลิม มวงแพรศรี

กรรมการควบคุม
นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
นายธราธิป สิทธิชัย
นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ
นายธราธิป สิทธิชัย
นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ
นายภิรมย ใจชื้น
นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
นายภิรมย ใจชื้น
อ.ศรายุทธ หอมเย็น
อ.ธราธิป สิทธิชัย
อ.ฐกฤต สุกุลกิตติไกร
อ.ธนะวดี แสงคํา
นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
นายภิรมย ใจชื้น
อ.บัณฑิต กลิ่นสุคนธ
อ.ภิรมย ใจชื้น
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
นายอธิพัชร สุวรรณวัฒนะ
นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
นายธราธิป สิทธิชัย
นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร
นายอธิพัชร สุวรรณวัฒนะ
อ.วัชรากร บุญเพ็ง
อ.ธราธิป สิทธิชัย
อ.ดุษฎี มีปอม
อ.ธราธิป สิทธิชัย
นางสาวศิริลักษณ ฉลองธรรม
นางสาวธนะวดี แสงคํา

29.

การวิเคราะหเพลงในบทพระราชนิพนธเรื่องเงาะปา

30.

ศึกษาทางรองเพลงใบคลั่งสามชั้น

31.

ศึกษาทํานองทางรองเพลงวิเวกเวหา สามชั้น

อ.สุพัชรินทร วัฒนพันธุ
อ.สุภาภรณ ลาสะอาด
อ.สุพัชรินทร วัฒนพันธุ
อ.สุภาภรณ ลาสะอาด
อ.สุพัชรินทร วัฒนพันธุ
อ.สุภาภรณ ลาสะอาด

ศิลปนิพนธ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา ปการศึกษา 2555
ที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่อง

1 การบันทึกเสียง : กรณีศึกษา
นายเทอดไทย ทองนาค
2 เทคนิคการประพันธเพลงของอาจารย
เทอดไทย ทองนาค : กรณีศกึ ษาเพลง
เปลืองหัวใจ
3 การศึกษาวิเคราะหเพลง ภัทรมหาราชา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
4 การซอมบํารุงไวโอลิน : กรณีศึกษา
นายสุพจน บัวเผื่อน

นางสาวอภิชญา วาสุเทพรังสรรค
นายสิริกร อิสริยานนท

อาจารยผูควบคุม
1. นางวณี ลัดดากลม
2. นายจีรวัฒน แสงอนันต
1. นายปริญญา มิตรสุวรรณ
2. นายจีรวัฒน แสงอนันต

นางสาวเกวรินทร วรรณวิจิตร

1. นางวณี ลัดดากลม
2. นายจีรวัฒน แสงอนันต
นางสาวอรุณทิพย อุดมหรรษากุล 1. นายปริญญา มิตรสุวรรณ
2. นายฆฤษณษาพัฒน ภมมินทร

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเขารวมงานวิชาการของนักศึกษา ปการศึกษา 2555
วันเดือน
ชื่องาน
สถานที่แสดง
รายวิชา
ชั้นป
สาขาวิชา
ป
25 ต.ค 55 The Performance of Music โรงละครวังหนา
วิชาแจสเบื้องตน
4 นาฏศิลปไทยและ

ก.พ. 56

and Dance Examination

สถาบันบัณฑิตพัฒน (วิชาเลือกเสรี 3)
ศิลป

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา

โรงละครวังหนา
ทักษะนาฏศิลปและการ
สถาบันบัณฑิตพัฒน ฝกประสบการณการ
ศิลป
แสดง

13 มี.ค. 56 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ

โรงละครวังหนา
ศิลปนิพนธ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป

นาฏศิลปสากล
ศึกษา

1-3 นาฏศิลปไทย

4

นาฏศิลปไทย
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การเขารวมงานวิชาการและการเขารวมประชุมของนักศึกษา ปการศึกษา 2555
วันเดือน
ชื่องาน
สถานที่
นักศึกษาที่เขารวมฟง
ผูจัด
ป
14 ธ.ค. 55

งานเสวนาวิชาการ 101 ปวัง
สวนกุหลาบ

วังสวนกุหลาบ

ตัวแทนนักศึกษาชั้นป 3 และ
ป4 จํานวน 10 คน

19 ก.ค.
55

โครงการเสวนาวิชาการและ
การแสดงนาฏดุริยางคศิลป
เฉลิมพระเกียรติ : กิจกรรม
เสวนาทางวิชาการเรื่อง
“ องคอุปถัมภนํางานดาน
ศาสตรศิลป ”
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามแผนการสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติด

โรงละครวังหนา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป

ทุกชั้นป

20 ส.ค.
55

ศูนยสังคีตศิลปธนาคาร
กรุงเทพ
รวมกับ
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป

โรงเรียน
วัดจันทรสโมสร

นักศึกษาชั้นป 4
1. น.ส.ภัททิราพร รอดผล
2. นายโกวิทย นนทะภา
3. นายณัฐพล ทองคํา

ปปส.

16 ส.ค.
55

โครงการสัมมนาผูนํานิสิต
นักศึกษาเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาค
กลาง

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1.นายเกษม ศรีสมบูรณ
2.น.ส.จารุวรรณ นาคบังเกิด
3.น.ส.ธนสุชาพร มิ่งขวัญ

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

24 ส.ค.
55

โครงการอบรมเครือขาย
สโมสรนักศึกษาในการกาวเขา
สูประชาคมอาเซียน
University Student Leaders
Seminar 'Role Of Student
Leaders in Getting Ready
for ASEAN'

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา (นศ.ป 3)
1.นายเกษม ศรีสมบูรณ
2.น.ส.จารุวรรณ นาคบังเกิด
3.น.ส.ธนสุชาพร มิ่งขวัญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ทุนการศึกษา
ในปการศึกษา 2555 นักศึกษาคณะศิลปศึกษาไดรับทุนการศึกษา
1. ทุนอิสระ ขาวละเอียด นักศึกษาคณะศิลปศึกษา ได 2 ทุน
รายชื่อ
ชั้น
สาขาวิชา
เอก
ป
1. นางสาวพิมพตะวัน โพะสูงเนิน
2. นายณัฐพล สุขปรุง

4
4

นาฏศิลปไทยศึกษา
นาฏศิลปไทยศึกษา

จํานวนเงิน

ละครพระ
โขนยักษ

24,000
24,000

2. ทุนผูพิการและดอยโอกาส
ชื่อทุน
ทุนนักศึกษาผูพิการ
ทุนนักศึกษาดอยโอกาส

รายชื่อผูทไี่ ดรับทุน
นายโอภาส พึ่งวงศญาติ
1. นางสาวสุกัญญา ตลิง่ ชัน
2. นางสาวโสรดา มัง่ แฟง
3. นางสาวชนิดา เพ็งมี
4. นางสาวณัฐธิดา ศรีนาคคํา

สาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
นาฏศิลปไทยศึกษา
นาฏศิลปไทยศึกษา
นาฏศิลปไทยศึกษา
นาฏศิลปไทยศึกษา

ชั้นป
3
1
3
3
3

3. ทุนหลวงวิจิตรวาทการ
นายสิงหศึกยอดเณรแกว ชั้นป 4
4. ทุนคุณครูลมุล ยมะคุปต
นางสาวธิดารัตน ประสมทรัพย ชั้นป 3
5. ทุนรองอธิการบดี(ยุพา ประเสริฐยิ่ง)
นายดวงดนัย ประยูรหงษ ชั้นป 3
6. ทุนคุณครูกัลยา เพิ่มลาภ
นายพัชรินทร ชูชวย ชั้นป 3
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศึกษามีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5
ปที่ผานมา ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมดังนี้
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ลําดับ ชื่อนักศึกษา/ศิษยเกาที่ไดรับ

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคณ
ุ ที่
ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ

1

นายไชยวัฒน ธรรมวิชัย
(นักศึกษาชั้นป4 สาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษา)

ไทยแลนดกอตทาเลนท ครั้งที่ 2 บริษัท เวิรคพอยท
ไดรางวัลที่ 3 ทีมTGT 03
“ คิดบวกสิบป ” โชวนาฎยกรรม
แสงเงา

2

นายนันทพงศ โพธิ์ปดทอง
(ศิษยเกา)

ไทยแลนดกอตทาเลนท ครั้งที่ 2 บริษัท เวิรคพอยท
ไดรางวัลที่ 3 ทีมTGT 03
“ คิดบวกสิบป ” โชวนาฎยกรรม
แสงเงา

3

นางสาวกชกร เทศถมยา
เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร
(นักศึกษาชั้นป 4 สาขาวิชา (ประกายเพชร) ประจําป 2555
นาฏศิลปไทยศึกษา)

สํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว

4

นายไตรรัตน รวมดําริห
(นักศึกษาชั้นป 3 สาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษา)

สํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว

เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร
(ประกายเพชร) ประจําป 2555

25

พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2555

ประกวดไทยแลนดกอตทาเลนท

นายไชยวัฒน ธรรมวิชัย นักศึกษาชั้นป 4 สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา คณะ
ศิลปศึกษา เขารวมประกวดไทยแลนดกอตทาเลนท ครั้งที่ 2 ไดรางวัลที่ 3 ทีมTGT 03
“ คิดบวกสิบป ” โชวนาฎยกรรมแสงเงา

26

ผลการดําเนินงาน
ดานกิจกรรมนักศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา ถือไดวาเปนกิจกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู
ดวยตนเองและสัมผัสกับประสบการณตรงในสังคม ไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมซึ่งตองใช
ทั้งวิชาความรูทางวิชาการที่ไดศึกษามาแลวในระบบการศึกษาและการเขารวมกิจกรรม ดังนั้น การได
ทํากิจกรรมจึงเสมือนเปนการเริ่มตนประสบการณชีวิตที่ดีกอนจะออกไปสูการทํางานรวมกับผูอื่นใน
สังคมหลังจากจบการศึกษา คณะศิลปศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะในทุกๆดานและมีโลกทัศนที่กวางขึ้น โดยมี
คณะกรรมการนักศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งรวมกันทํางาน โดยนักศึกษาเปนประธานและกรรมการ
การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาความเปนครู
1. การพัฒนาดานสติปญญา ความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ กิจกรรมโครงการ
ทางวิชาการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เชน การปรับพื้นฐานนักศึกษาป 1 การแสดงผลงานเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การแสดงผลงานศิลปนิพนธ
2. การพัฒนาดานจิตใจและอารมณ กิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชน กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพระแกว และวังสระปทุม
3. การพัฒนาดานรางกาย กิจกรรมโครงการนันทนาการ เชน การจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางคณะ การสงเสริมสุขภาพ ณ บานครูนอย
4. การพัฒนาดานสังคม กิจกรรมชมรมตางๆ เชน ชมรมอาสาพัฒนา
5. การสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม เชน กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ณ ตลาด
น้ําสี่ภาค จ.ชลบุรี , โครงการวัฒนธรรม ดนตรี คีตศิลป และกิจกรรมการแสดงและการบรรเลงดนตรี
ตามพันธกิจของคณะศิลปศึกษา และฝายศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๖. การสงเสริมความเปนครู กิจกรรมโครงการเพื่อเตรียมพรอมการเปนครูวิชาชีพดนตรี
และนาฏศิลป เชน โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสอน
โครงการสัมมนานักศึกษาฝกสอน โครงการฝกอบรมนาฏศิลป ดนตรี เปนตน
ในปการศึกษา 2555 ไดมีการจัดทํากิจกรรมนอกหลักสูตรใหแกนักศึกษา ซึ่งมีทั้งที่
ทางคณะศิลปศึกษาดําเนินการจัดเอง และเขารวมกิจกรรมที่ฝายกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปจัด มีดังนี้
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ลําดับ
ที่

วันเดือนปที่จัด

1

พ.ค. 2555

2

พ.ค. 2555

1

16 - 17 มี.ค.
2556

2

22 มี.ค. 2556

บานครูนอย

3

26 มี.ค. 2556

สถานสงเคราะห
เด็กออนพญาไท

4

29 มี.ค. 2556

วัดพระแกว
วังสระปทุม

5

28-29 มี.ค.
2556

ตลาดน้ําสี่ภาค จ.
ชลบุรี

สถานที่จัด

ชื่อโครงการชมรม

ผูจัด

อาคารคณะศิลปศึกษา โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาปที่ 1 คณะศิลปศึกษา
รวมกับฝายกิจการ
นักศึกษา สถาบันฯ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป คณะศิลปศึกษา
โรงละครวังหนา
สถาบันบัณฑิตพัฒน การศึกษา 2555
รวมกับฝายกิจการ
ศิลป
นักศึกษา สถาบันฯ
จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คณะศิลปศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค :
โครงการหองสมุดเพื่อนองและการ
อบรมดนตรีเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมกีฬาเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ : โครงการอบรมการ
พัฒนาสุขภาพเด็กดอยโอกาส
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรักษา
สิ่งแวดลอม : โครงการบําเพ็ญรัก
บําเพ็ญสุข

คณะศิลปศึกษา

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม : โครงการเที่ยววัดชมวัง

คณะศิลปศึกษา

คณะศิลปศึกษา

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม : คณะศิลปศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมสูการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ปการศึกษา 2555 ประกอบดวยกรรมการ 9 คน
1. นางสาวภคินี ดวงพัตรา
ประธานสโมสรนักศึกษา
2. นางสาวจิราวรรณ จูมศักดิ์
อุปนายก คนที่ 1 (คณะศิลปวิจิตร)
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3. นายเกษม ศรีสมบูรณ
4. นางสาวจารุวรรณ นาคบังเกิด
5. นางสาวธนสุชาพร มิ่งขวัญ
6. นายดวงดนัย ประยูรหงส
7. นายวรุฒ บํารุงสวัสดิ์
8. นางสาวชุลีกร อินวัน
9. นายวงศกร เกตุภักดี

อุปนายก คนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
ประธานกิจกรรม
ผูแทนคณะศิลปนาฏดุริยางค
ผูแทนคณะศิลปศึกษา
ผูแทนคณะศิลปวิจิตร

โครงการอบรมเครือขายสโมสรนักศึกษาในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายเกษม ศรีสมบูรณ อุปนายกคนที่ 2 นางสาวจารุวรรณ นาคบังเกิด เลขานุการ และ
นางสาวธนสุชาพร มิ่งขวัญ เหรัญญิกสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเขารวมโครงการ
อบรมเครือขายสโมสรนักศึกษาในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน University Student Leaders
Seminar 'Role Of Student Leaders in Getting Ready for ASEAN'
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กิจกรรมวันครู
15 มกราคม 2556 ณ โรงละครวังหนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม

31

โครงการนิทรรศการพิพิธอาเซียน
4 – 14 กุมภาพันธ 2556
ณ หอศิลปและโรงละครวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ผลการดําเนินงานดาน
การวิจัยและการจัดการความรู

33

งานวิจัยคณะศิลปศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่องานวิจัย
ผูรับผิดชอบ
1. ศึกษาการเตรียมความพรอมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสู
นางสาวธัญญาลักษณ ใจเที่ยง
ประชาคมอาเซียน ปพ.ศ. 2558
(ภาควิชาศึกษาทั่วไป)
2. การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สถิติเพื่อการศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะศิลปศึกษา สถาบัน
ภาควิชาการศึกษา
บัณฑิตพัฒนศิลป
3. ศึกษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ภาควิชาการศึกษา
4. การสรางแบบฝกปใน เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงของนักศึกษา
นายศรายุทธ หอมเย็น
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
(ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา)
5. วิเคราะหผลงานศิลปนิพนธของสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปพ.ศ. 2543 – 2554
ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
6. การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาทัศนคติตอการเรียนวิชา
นายชรินทร พรหมรักษ
นาฏศิลป เรื่องฟอนแพน (มีเนื้อรอง) ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นป
(ภาควิชานาฏศิลปศึกษา)
ที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป

บทความ ปการศึกษา 2555
ชื่อเรื่อง
1. วงกลองแขก : วงปกลองในพระราชพิธีไทย

ชื่อวารสาร
วารสารพัฒนศิลป

2. แนวการวิเคราะหบทเพลงสากล

วารสารพัฒนศิลป

ดร.ดิเรก ทัศมาลัย
อาจารยสาขาดนตรีคีตศิลปสากล

จุลสารคณะศิลปศึกษา
จุลสารคณะศิลปศึกษา
จุลสารคณะศิลปศึกษา
จุลสารคณะศิลปศึกษา

ดร.อุษา สบฤกษ

นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
ผศ.จิตติมา บัวมาศ
ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ

จุลสารคณะศิลปศึกษา

นายชรินทร พรหมรักษ

3. พิพิธนาฏยา : สุนทรียะและภาษาทาทางนาฏศิลปไทย

4. ครูมืออาชีพ : ความตองการของสังคมไทย
5. คติพจนจีน เพื่อการดําเนินชีวิต
6. รูปแบบการแสดงนางตลาด : กรณีศึกษานาง
เกศสุริยงแปลงในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส
7. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย

ชื่อผูเขียน
นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา
อาจารยสาขาดนตรีคีตศิลปไทย
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การจัดการองคความรู ปการศึกษา 2555
เรื่องที่
เรื่องที่ 1
การจัดการความรูดานการเรียนการสอน

ชื่อเรื่อง
การนิเทศนักศึกษาฝกสอนอยางมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ 2
การจัดการความรูดานการวิจัย

วิธีการเลือกหัวขอและกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
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ผลการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการ
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งานบริการวิชาการแกสังคม
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเสวนาวิชาการและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป
เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อวิทยากร/กิจกรรม

1. ดร. อนุชา ทีรคานนท
2. ผศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท
งานดานศาสตรศิลป (19 ก.ค. 2555) ณ โรงละครวังหนา
3. นายจตุพร รัตนวราหะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
(ศิลปนแหงชาติ)
กิจกรรมที่ 1 : เสวนาทางวิชาการเรื่อง องคอุปถัมภนํา

กิจกรรมที่ 2 : การแสดงนาฏดุริยางคศิลปเฉลิมพระ
เกียรติ ( 22 ก.ค. 2555 ) ณ โรงละครวังหนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมและจัดทําสื่อการ
สอนนาฏศิลป/ดนตรี ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ผูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป

(30 ก.ค.-1 ส.ค. 2555)
3

4

5
6
7

โครงการอบรมครูเครือขายนาฏศิลปและดนตรี ณ หอง
543-544 อาคารคณะศิลปศึกษา
(7-10 พฤษภาคม 2556)
โครงการนิทรรศการพิพิธอาเซียน ณ หอศิลปและโรง
ละครวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
(4-14 กุมภาพันธ 2556)
คณาจารยจากธรรมศาสตรและประชาชนเขาเยี่ยมชมการ
เรียนการสอนรายวิชาทักษะนาฏศิลป(25 ธันวาคม 2555)
ขอนักศึกษาคณะศิลปศึกษาบันทึกเทปรายการกิ๊กดู
สงครามเพลง (5 ตุลาคม 55)
ขอนักศึกษาคณะศิลปศึกษารวมแสดงกับนาฏยศาลา
หุนละครเล็ก โจหลุยส ณ ประเทศจีน (9-15 มกราคม
2556)

ผูเชี่ยวชาญและคณาจารย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
- กิจกรรมนิทรรศการ
- กิจกรรมการแสดงอาเซียน
ผูเชี่ยวชาญและคณาจารย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นายจารึก จุฑาคุปต ป 2
สาขาวิชาคีตศิลปไทย
นายณัฐพงศ ทองคํา ป 4
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา

37

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและประชาชน
เขาเยี่ยมชมการเรียนการสอนรายวิชาทักษะนาฏศิลป 2
25 ธันวาคม 2555 ณ หองฝกโขน อาคารคณะศิลปศึกษา

โครงการอบรมครูเครือขายนาฏศิลปดนตรี
7-10 พฤษภาคม 2556 ณ หอง 543-544 อาคารคณะศิลปศึกษา
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โครงการเสวนาวิชาการ และการแสดงนาฏดุริยางคศิลปเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม : เสวนาทางวิชาการเรื่อง องคอุปถัมภนํางานดานศาสตรศิลป
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงละครวังหนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ

การจัดโครงการ การประชุม การอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการที่รับการอบรม
หนวยงานที่จัด
รายชื่อผูเขารับการอบรม

1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขอเสนอ
แนวทางการวิจัยดานวัฒนธรรม ระยะที่ 2
จังหวัดเพชรบุรี (20-21 ก.ค. 2555)

สํานักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ

ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ

2

โครงการฝกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผูบริหาร
ระดับกลางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โรงแรมทีเอ็ม
แลนด จังหวัดอยุธยา
(25 ส.ค.-5ก.ย.2555)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

1. ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
2. น.ส.ศุทธิมาศ คําดี

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผล
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (7-8 ก.พ.2556)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

1. ผศ.จิตติมา บัวมาศ
2. นางสาวศุทธิมาส คําดี
3. นางสาวธนะวดี แสงคํา
4. นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร

4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน
(20-22 ก.พ.2556)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

1. นายกิติพนธ สิริไวทยางกูร
2. นางสาวธัญญาลักษณ ใจเที่ยง

5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
(7-8 มีนาคม 2556)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

6

โครงการอบรมบริหารความเสี่ยง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

7

โครงการประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2555 (29 มกราคม 2556)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

3. นายศรายุทธ หอมเย็น
4. นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล
1. นายภูริ วงศวิเชียร
2. นางสาวธัญญาลักษณ ใจเที่ยง
3. นายชรินทร พรหมรักษ
4. นายวัชรากร บุญเพ็ง
1. ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
2. นายบัณฑิต เข็มทอง
3. นางสาวพิมลรัตน ขาวฉลาด
1. นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
2. ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
เชิญศิษยเกา 2 คน
1. นายปราโมทย คชเสนี
(โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี)
2. น.ส.ขวัญษา เอกจิตต
(โรงเรียนสุเหราทางควาย)
เชิญศิษยปจจุบัน 2 คน
1. น.ส.ปริศนา วงศแดง
(ป 2 นาฏศิลปไทย)
2. นายโอภาส พึ่งวงศญาติ
(ป 3 ดนตรีไทย)

ลําดับ

หนวยงานที่จัด

รายชื่อผูเขารับการอบรม

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

10

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางความ
ตระหนักรับรูเพื่อเตรียมพรอมในการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมตรัง
พุธที่ 8 ส.ค. 2555
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางความ
ตระหนักรับรูเพื่อเตรียมพรอมในการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมตรัง
พุธที่ 8 ส.ค. 2555
โครงการอบรมภาษาตางประเทศ

1. นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
2. ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
3. ผศ.จิตติมา บัวมาศ
4. น.ส.ศุทธิมาศ คําดี
1. นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
2. ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
3. ผศ.จิตติมา บัวมาศ
4. น.ส.ศุทธิมาศ คําดี
คณาจารยและนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา

11

โครงการจุลสารคณะศิลปศึกษา

12

โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณาจารยและบุคลากร
คณะศิลปศึกษา

13

โครงการวิจัยคณะศิลปศึกษา

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณาจารย
คณะศิลปศึกษา

14

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณาจารยและนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา

15

โครงการปรับพื้นฐาน

16

โครงการประกันคุณภาพ

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

นักศึกษาชั้นป 1
คณะศิลปศึกษา
คณาจารยและบุคลากร
คณะศิลปศึกษา

17

โครงการอบรมครูเครือขายนาฏศิลป

18

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมและจัดทํา
สื่อการสอนนาฏศิลป/ดนตรี

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

สถานศึกษาภายนอกและ
บุคคลภายนอก
คณาจารยคณะศิลปศึกษา
และหองเรียนเครือขาย
คณะศิลปศึกษา

8

9

ชื่อโครงการที่รับการอบรม

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณาจารย

41
การเงินและงบประมาณ
แหลงที่มา
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายจายจากรายไดคณะฯ
งบประมาณกองทุนคาธรรมเนียม
รวม

งบประมาณที่ไดรับ
ปงบประมาณ 2554
ปงบประมาณ 2555
6,079,000
8,934,300
3,000,000
3,600,000
9,079,000
12,534,300

ขอมูลอาคารและพื้นที่ใชสอย
ชื่ออาคาร
อาคาร 2 ชั้น 3
อาคาร 3
อาคาร 5

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการ (นาฏศิลป)
หองปฏิบัติการ (เปยโน 1)
หองปฏิบัติการ (บัลเลต1 )
หองใหญ ชั้น3 531-532
ชั้น4 543-544
545-6
ชั้น5 551-552
553-554
หองเล็ก ชั้น3 535
536
ชั้น4 541
542
ชั้น5 557
หองปฏิบัติการ (หองโขน)

ประเภทหอง (จํานวน)
หองเรียน ปฏิบัติการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ขนาดและความจุ
80 คน
40 คน
50 คน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
40 คน
40 คน

40 คน
40 คน
40 คน
100 คน

42
การใหบริการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศึกษา มีจํานวน 2 หอง
จํานวน 90 เครื่อง
- หอง 545 – 546 จํานวน 60 เครื่อง
- หอง 547 จํานวน 30 เครื่อง

หองสมุดคณะศิลปศึกษา

ความเปนมา ในป พ.ศ. 2554 คณะศิ ล ปศึ ก ษาดํ าเนิ น โครงการพั ฒ นาห อ งสมุ ด
คณะศิลปศึกษา เริ่มจากการปรับปรุงหองเรียน 537 ซึ่งตั้งอยู ณ ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ไดมีหองสมุดสําหรับเปนแหลง
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางความคิด สอดคลองกับยุค
ปจจุบัน ซึ่งเปนยุค ของการศึกษาไรพรมแดน ความรูที่ก วางขวางจึงกลายเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งในการพัฒนาคนพัฒนาชาติ
หองสมุดคณะศิลปศึกษามีเจาหนาที่ประจําหองสมุดเพื่อบริการตอบคําถามเกี่ยวกับขอ
สงสัยในการคนควา และมีการจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารนิเทศสําหรับใหบริการ
ที่หลากหลาย อาทิ ขอมูลดานนาฏศิลป ดนตรี การศึกษา ภาษาและวรรณคดี รวมทั้งสิ้นกวา
3,000 รายการ

43

ผูสนใจสามารถใชบริการยืม – คืนทรัพยากร สารนิเทศหองสมุดคณะศิลปศึกษาไดใน
วันและเวลาราชการ

บริการที่มีในหองสมุด
 บริการสืบคนขอมูล
 บริการยืมคืนสือ่ สารสนเทศ
 มุมหนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสาร
 บริการสื่อโสตทัศน
 บริการตอบคําถามและชวยคนควา

บุคลากรประจําหองสมุด
นางสาวธัญญาลักษณ ใจเที่ยง
นางสาวภคมน เสงี่ยมจิตต

44

ผลการดําเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม

45
การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
นอกเหนือจากงานดานการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555 คณาจารยและ
นักศึกษาไดดําเนินการเผยแพรนาฏศิลปและดนตรีในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนการแสดง
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับเชิญใหไปแสดงโดยตรง มอบหมายใหคณะศิลปศึกษารับผิดชอบ และ
เปนงานเผยแพรที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอกมีรายละเอียด ดังนี้
๑. งานเผยแพรนาฏศิลปและดนตรีไทยในประเทศ
คณะศิลปศึกษา ดําเนินภารกิจทางดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม แบงเปนลักษณะคือ
จัดแสดงเพื่อการสาธิต หรือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี นาฏศิลปตามภารกิจของคณะศิลปศึกษา
จัดแสดงตามที่ไดรับมอบหมายจากสถาบัน ฯ (ผานรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม) และจัดการแสดง
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
การเผยแพรนาฏศิลปและดนตรีของคณะศิลปศึกษาภายในประเทศ
ลําดับ
ที่

๑

วันที่แสดง

๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓. ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
๔. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ชื่องาน

สถานที่

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ป ๒๕๕๕

อิมแพค เมืองทอง
ธานี

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ป ๒๕๕๕
งานตอนรับผูนาํ จากประเทศ
เวียดนาม
งานตอนรับประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐกินี

อิมแพค เมืองทอง
ธานี
ทําเนียบรัฐบาล

๕. ๙,๑๐ กรกฎาคม
งานมหกรรมวัฒนธรรม
๒๕๕๕
ภาคใต”รักบานเรา”
๖. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The Annual IASIA
Conference

ทําเนียบรัฐบาล

รายการแสดง

๑.การแสดงพิธีเปด
๒.การแสดงชุด
“นาฏยมวยไทย”
ละครนอกเรื่องสังขทอง
ตอนเลือกคู- หาปลา
รําลาวกระทบไม

๑. นารายณทรงสุบรรณ
๒. ระบําเก็บใบชา
๓. นาฏยมวยไทย
สถานีโทรทัศน TNN ๑. ระบําชาวเล
๒. ระบําตารีบุหงาตาโร
หอประชุมเฉลิมพระ ๑. ฟอนผาง
เ กี ย ร ติ ส ถ า บั น ๒. ระบําตารีบุหงาตาโร
บัณฑิตพัฒนบริหาร ๓.โขน ตอนยกรบ
ศาสตร (นิดา)
๔.ศรีชยสิงห
๕. ฟอนภูไทออกมวย
โบราณ

ลํา
วันที่แสดง
ดับ
ที่
๗. ๑๙ –๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๕

๘. ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

๙. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑๐ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๑ ๒๔ กันยายน๒๕๕๕
๑๒ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

๑๓ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๕๕
๑๔ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๕

ชื่องาน

สถานที่

ง า น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ โรงละครวังหนา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มี พ ระชนมายุ ๘๔ พรรษา
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า
พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ มี
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา และ
พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช มี
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการ
โรงแรมแชงกรี ล า
กระทรวงวัฒนธรรมจีนและ
กรุงเทพฯ
คณะ
งานฌาปนกิจศพ นางมณี
นาคทอง
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ
งานประชุมเชิงปฏิบตั ิการผู
ทํางานดานเด็กอาเซียน
งานกิจกรรมมุทิตาจิตใหแกผู
เกษียณอายุ

งานเลีย้ งตอนรับผูน ํา
เศรษฐกิจ ๕ ประเทศ
งานดนตรีไทยไรรสหรือ

๑๕ ๔,๑๑,๑๓ พฤศจิกายน แสดงใหประชาชนชม
๒๕๕๕ และ ๒,๙
ธันวาคม ๒๕๕๕

วัดโพธิ์ทอง

รายการแสดง

๑.รําอาศิรวาทนาตรกรก
รายถวายพระพร
๒.โขน ชุดกําเนิดมัจฉานุ
๓. ระบําชาวนา
๔. การแสดงบัลเลต ชุดกินรี
รอน
๕. การแสดงชาดก ชุดมหา
ทานบารมี
๑. ฟอนขันดอก
๒. ระบําตารีกีปส
๓. รําตนวรเชษฐ
๔. ลําเพลิน
โขน ชุดนางลอย

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร การแสดงโขน ชุดศึก
ตางประเทศ
นาคบาศ
โรงแรมเดอะ
สุโกศล
สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรม
เอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําเนียบรัฐบาล

๑. ระบําอาเซียน
๒. โขน ชุด ยกรบ
๑. รําฉุยฉายพราหมณ
๒. รําซัดชาตรี
๓.หนุมานจับนางสุพรรณ
มัจฉา
รําสี่ภาค

โรงละครแหงชาติ

๑.โขน ชุดศึกพรหมาศ
๒.ละครพันทาง เรื่องตะเลง
พาย
ละครพันทาง เรื่อง
ราชาธิราช
ตอนสมิงพระรามอาสา

โรงละครแหงชาติ

ลําดับ
ที่

วันที่แสดง

๑๖ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
๑๗
๑๘

๑๙
๒๐

๒๑
.
๒๒
.
๒๓
.
๒๔
๒๕
๒๖

ชื่องาน
แสดงใหประชาชนชม

สถานที่
โรงละครแห ง ชาติ
ภ า ค ต ะ วั น ต ก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทําเนียบรัฐบาล

รายการแสดง

ละครพันทาง เรื่อง
ราชาธิราช
ตอนสมิงพระรามอาสา
๑๖ พฤศจิกายน๒๕๕๕ เลี้ยงตอนรับประธานาธิบดี
๑. เซิ้งโปงลาง
ยูกันดา
๒. กั้บแกบลําเพลิน
๒ ธันวาคม
งานสมเด็จ พระเจ าลู กยาเธอ สวนศิ ว าลั ย พระที่ โขน ชุดพระรามตามกวาง –
๒๕๕๕
เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณ ว ลั ย ลั ก ษณ นั่ ง บ ร ม พิ ม า น ยกรบ
อั ค ร ร า ช กุ ม า รี ต อ ง พ ร ะ พระบรมมหาราชวัง
ประสงคจะพระราชทานเลี้ยง
อาหารค่ําคณะกรรมการและ
ผู เ ข า ร วมปา ฐกถา ในกา ร
ประชุม
๖ ธันวาคม
งานเทศกาลกีฬาสรางชาติ
สนามกีฬานิมติ บุตร โขน ชุดนางลอย
๒๕๕๕
๑๓ ธันวาคม
งานประชุมเชิงปฏิบตั ิการทาง โรงแรมดุสติ ธานี
๑.หนุมานจับนางสุพรรณ
๒๕๕๕
วิชาการดานงบประมาณ
มัจฉา
๒. ระบําชาวเล
๓. นาฏยมวยไทย
๑๗ ธันวาคม
งานเป ดตั วพระพัก ตร ทองคํ า ห า ง ส ร ร พ สิ น ค า โขน ชุดศึกยกรบ
๒๕๕๕
ฝ ง เ พ ช ร พ ร อ ม ถ ว า ย แ ด ดิสคัพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เวอรี่
๑๗ ธันวาคม
ง า น เ ลี้ ย ง อ า ห า ร ค่ํ า ผู โรงแรมดุสิตธานี
นาฏยมวยไทย
๒๕๕๕
บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด และ
ภรรยา
๒๖ ธันวาคม
ง า น ฌ า ป น กิ จ ศ พ คุ ณ พ อ วัดธาตุทอง
โขน ชุดนางลอย
๒๕๕๕
จําลอง พันธพาณิชย
๒๘ ธันวาคม
งานศรีสุขนาฏกรรม
โรงละครแหงชาติ โขน ชุดทศกัณฐฉลองเมือง –
๒๕๕๕
หนุมานไดปูนบําเหน็จ
๑๒ มกราคม
ง า น รํ า ลึ ก ๒ ๓ ๐ ป ก รุ ง สวนสันติชัยปราการ ๑. ระบําศรีวิชัย
๒๕๕๖
รัตนโกสินทร
๒. ระบําลพบุรี
๑๖ มกราคม
งานธารน้ําใจเทิดพระคุณครูสู หอประชุม
ระบําสี่ภาค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๕๕๖
ชายแดนใต

ลําดับ
ที่

วันที่แสดง

๒๗ ๑๗ มกราคม
๒๕๕๖
๒๘ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

๒๙ ๒ – ๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๖

๓๐ ๒ มีนาคม
๒๕๕๖

๓๑ ๕ มีนาคม
๒๕๕๖
๓๒ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖
.
๓๓ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
.
๓๔ ๒๖ มีนาคม
. ๒๕๕๖
๓๕ ๒๐ เมษายน
. ๒๕๕๖
๓๖. ๒๒ เมษายน
๒๕๕๖

ชื่องาน
เลี้ยงอาหารค่ํานายกรัฐมนตรี
ญี่ปุนและภริยา
ง า น เ ลี้ ย ง ข อ บ คุ ณ
คณะกรรมการชุมชนรอบโรง
กลั่น
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย

สถานที่

รายการแสดง

ทําเนียบรัฐบาล

ฟอนผาง

บริษัทไทยออลย

โขน ชุดพระรามตามกวาง

อุ ท ย า น พ ร ะ บ ร ม โขน ชุดขับพิเภก –จองถนน
ราชานุ ส รณ เ กี ย รติ –ขามสมุทร
พระบาทสมเด็จพระ
พุ ท ธ เ ลิ ศ ห ล า
นภาลัย
ร า ย ก า ร ด น ต รี สํ า ห รั บ สังคีตศาลา
๑.ละครเรื่องพระลอ ตอน
ประชาชน ปที่ ๕๙
พระลอเสีย่ งน้ํา
๒. โขน ชุด
อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ
๓. ระบํานักรบไทย
คายเยาวชนวัฒนธรรมฤดูรอน หอประชุ ม หอสมุ ด รําตนวรเชษฐ
แหงชาติ
ศรีสุขนาฏกรรมพิเศษ เนื่องใน โรงละครแหงชาติ โขน ชุด หนุมานชาญสมร
งานวันขาราชการพลเรือน
จั ด เลี้ ย งรั บ ร องอย างเป น โรงแรมรอยั ล ออ รํากฤดาภินิหาร
ทางการ
คิด เชอราตัน
กรมศิลปากรสัญจรสูภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี
โขน ชุด ยกรบ –ถวายลิง -ชู
กลองดวงใจ
งานวั ฒ นธรรมไทยฉลองวั น โรงละครวังหนา
๑. เบิกโรง ประเลง
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร
๒. ละครในเรื่อง
อุณรุท
งานวั ฒ นธรรมไทยฉลองวั น โรงละครวังหนา
๑. นารายณทรงสุบรรณ เห
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร
เฉลิมขวัญมหาราชา
๒. นาฏยมวยไทย
๓. วิรัชสราญรมย
๔. ระบําชาวเล
๕. หฤหรรษกลองยาว

ลําดับ
ที่

วันที่แสดง

๓๗ ๕ มิถุนายน
. ๒๕๕๖

ชื่องาน
เทศกาลทองเที่ยวไทย

สถานที่

รายการแสดง

อิ ม แพค เมื อ งทอง ๑.บายศรีสูขวัญ
ธานี
๒. เซิ้งโปงลาง
๓. ภูไทสามเผา
๔. กั้บแกบลําเพลิน

การเผยแพรนาฏศิลปและดนตรีของคณะศิลปศึกษาตางประเทศ
ลําดับ
วันที่แสดง
ที่
๑ ๖ –๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๕

๒.

รายชื่อผูเดินทาง

๑. นายชรินทร พรหมรักษ
๒. นางสาวพัชรินทร จันทรัดทัต
๓. นายธันธวัช ปนทอง
๔. นางสาวอภิรดี วงศศรีจันทร
๕. นางสาววริศรา คูณขุนทด
๖. นางสาวสุภัค ขํานวล
๖ – ๑๖ กันยายน ๑. นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร
๒๕๕๕
๒. นายดุษฎี มีปอม
๓. นายสหวัฒน ปลืม้ ปรีชา
๔. นายธราธิป สิทธิชัย
๕. นายจตุพร ภักดี
๖. นายภูกิจ พาสุนันท
๗. นางสาวทิพารินทร เลิศฤทธิ์วิมานแมน
๘. นางสาวภคินี ดวงพัตรา
๙. นางสาวสาลินี รัตนาพรประดิษฐ

ชื่อประเทศ

ชื่องาน

ประเทศเนเธอรแลนด งานมหกรรมพืช
สวนโลก Floriade
2012

ประเทศเดนมารก
ประเทศสวีเดน
ประเทศนอรเวย

งาน “ ASEAN
Cultural Night”
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การแสดงนาฏศิลปไทย

51

การแสดงนาฏศิลปสากล
การ
การแสดงนาฏศิลปสากล

ภาคผนวก
ขอมูลหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

ขอมูลหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แหง
นอกจากคณะศิลปศึกษาจะจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) ภายในคณะ
ศิลปศึกษา(สวนกลาง) แลวยังเปดหองเรียนเครือขายที่วิทยาลัยนาฏศิลปอีก 12 แหง ดังนี้
1. วิทยาลัยนาฏศิลป
2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
3. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
4. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
5. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
7. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
10.วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
11.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 12.วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

1. วิทยาลัยนาฏศิลป
ที่ตั้ง 119 หมู 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3

3

3

วิทยาลัยนาฏศิลป เปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป ) สาขาวิชานาฏศิลป
ไทยศึกษา เพียงสาขาเดียว เริ่มจัดการเรียนการสอนเมื่อปการศึกษา 2554
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 5 คนไดแก
ชื่อ-นามสกุล
1. นายธีรภัทร ทองนิ่ม
2. นางสาวปภาวรินทร แสงเจริญ
3. นางนฤมล ณ นคร
4. นายจรัล พูลลาภ
5. นายสุรัตน จงดา

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นาฏยศิลปไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นาฏยศิลปไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นาฏยศิลปไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นาฏยศิลปไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นาฏยศิลปไทย)

อาจารยที่รับผิดชอบการสอน
หมวดวิชา

ชื่อ-นามสกุล

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. ดร.ธวัช เติมญาน
2. ดร.ไชโย นิธิอุบัติ

หมวดวิชาการศึกษา

ดร.โพธิพันธ พานิช

คุณวุฒิ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการ
พัฒนา (การพัฒนาสังคม)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให
คําปรึกษา)

1. นายธีรภัทร ทองนิ่ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย)
หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 2.นางสาวปภาวรินทร แสงเจริญ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย)
3. นางนฤมล ณ นคร
4. นายจรัล พูลลาภ
5. นายสุรัตน จงดา
6. นางศรีจันทรา ทิพโกมุท
7. นายจุลชาติ อรัณยะนาค

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย)
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา)

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป
ป 1
ป 2
รวม

ละครพระ
18
14
32

ละครนาง
15
19
34

โขนพระ
4
4

โขนยักษ
4
6
10

โขนลิง
4
2
6

รวม
41
45
86

รายวิชาศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
ยังไมมีเนื่องจากจัดการศึกษาไดเพียง 2 ชั้นป

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
-

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ปการศึกษา 2555
นักศึกษาชั้นปที่ 5 ที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ

ยังไมมี เนื่องจากจัดการศึกษาไดเพียง 2 ชั้นป

จํานวน
คน
2

1
7

2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถ.สุริยวงค ซอย 2 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100
3

3

3

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เปดสอน 2 หลักสูตรไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป )
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา

5 คนไดแก

ชื่อ-นามสกุล
1. นายจันทร แกวจิโน
2. นายคํานึง สุขเกษม
3. นางจิรากัน รัตนทัศนีย

คุณวุฒิ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คบ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยครูเชียงใหม
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. นายทยากร พึ่งกริม
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. นายทิวา พุทธสุวรรณ
ศบ. (ศิลปบัณฑิต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 5 คนไดแก
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร. กษมา ประสงคเจริญ
2. นางธิดา เกิดผล
3. นายถาวร หัสดี
4. นายวสันต ใบงิ้ว
5. นางผองพรรณ วัชรเสถียร

คุณวุฒิ
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
ศษ.บ (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
ศษ.บ (สังคมศึกษา)
ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ศษ.บ (บริหารการศึกษา)
ศษ.บ (บริหารการศึกษา)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารยที่รับผิดชอบการสอน
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
1. ดร. กษมา ประสงคเจริญ
2. นายอดุลย วงศมาลี
3. ดร.สุพนิดา ชัยวิทย
4. นายวัชราพงษ ทองงาม
5. นางแสงเดือน วงศชวลิต
6. นางธัญพร สุภาพันธ
7. นางจันทรฉาย ทองงาม
8. นางสโรส จันทรทิพย
9. ดร.เกตุมณี มากมี
10.นางสาวชโลทร แสงมณี
11.นายสุวินัย นวมเจริญ
12.นางสาวอรพิน ลือพันธ
13.นายสุรศักดิ์ นุมมีศรี
14.นายปรีชา ศิลปสมบัติ
15.นางภาอุษา บูรณะพิมพ

หมวดวิชาเฉพาะ
1. นางเพียงแข จิตรทอง
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 2. นางจิรากัน รัตนทัศนีย
3. นายคํานึง สุขเกษม
4. นายสมภพ เพ็ญจันทร
5. นางทัดดาว เปยมสุวรรณ
6. นายทยากร พึ่งกริม
7. นางวิบูลยลักษณ คุณยศยิ่ง

คุณวุฒิ
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
ปร.ด. (การศึกษาและพัฒนา
สังคม)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การวัดผล)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
กศ.ม (การแนะแนว)
วท.บ. (วิทยาศาสตร)
วท.ม. (จิตวิทยาโรงเรียน)
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรม
ลานนา)
วค.ม. (พัฒนศึกษาศาสตร)
คบ. (ภาษาไทย)
ป.มช. (คีตศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
คบ. (ภาษาไทย)
คม. (อุดมศึกษา)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

จํานวน
คน
15

12

8. นายมาส มณีรัตน
9. นายธงชัย จีนชาติ
10.นายทิวา พุทธสุวรรณ
11.นายเสฐวุฒิ ชาวหวยหมาก
12.นายทรรศนะ ภาคอัมพร
หมวดวิชาเฉพาะ
1. นางผองพรรณ วัชรเสถียร
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปศึกษา 2. นายถาวร หัสดี
3. นางสาวธิดา เกิดผล
4. นางสินี แกวจิโน
5. นางกมลฉัตร บัวแกว
6. นายเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ
7. นายชุมพล คุณยศยิ่ง
8. นายวสันต ใบงิ้ว
9. นายรักเกียรติ ปญญายศ
10. นางจิราภรณ สุขเกษม
11. นางสุพัตร ปญญาจักร
12. นางกาญจนา ขาวงาม
13. นายดนัย นอยชื่น
14. นายประชา คชเดช
15. นายสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ
16. นายวิทยา มาลาทอง
17. นายคํารณ

ป.นส. (นาฏศิลปโขน)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
คบ. (ภาษาไทย)
คบ. (สังคมศึกษา)
ศษ.บ (บริหารการศึกษา)
ศษ.บ (บริหารการศึกษา)
คบ. (ภาษาไทย)
คบ. (ภาษาไทย)
คบ. (บรรณารักษศาสตร)
คบ. (ภาษาไทย)
คบ. (ภาษาไทย)
คบ. (อุตสาหกรรมศิลป)
คบ. (สังคมศึกษา)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)

17

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

ละครพระ
19
6
16
11
5
57

ละครนาง
18
13
7
10
5
53

โขนพระ
3
3
1
2
1
10

โขนยักษ
5
1
1
2
9

โขนลิง
1
2
1
4

รวม
45
23
27
24
14
133

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป

ระนาดเอก

ระนาดทุม

ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

2
1
2
2
1
8

4
3
5
1
4
17

ฆองวง
ใหญ
2
2
1
5

เครื่องสาย
11
5
8
11
10
45

คีตศิลป
ไทย
2
1
2
2
7

รวม
21
12
17
15
16
81

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
1. ระบําซอ : รูปแบบพระราชชายาเจาดารารัศมี

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
1. อาจารยจิรากัน รัตนทัศนีย
2. อาจารยธัญพร สุภาพันธ
2. ฟอนเผียไหม : กรณีศึกษาอาจารยสรรเสริญ รัตนชัย
1. ดร.สุพนิดา ชัยวิทย
2. อาจารยธงชัย จีนชาติ
3. ฟอนผางชายลวนของพอครูมานพ ยาราณะ ศิลปนแหงชาติ 1. อาจารยสมภพ เพ็ญจันทร
ปพุทธศักราช 2548
2. อาจารยแสงเดือน วงศชลิต
4. การสํารวจสมรรถนะจําเปน (เฉพาะดาน) ในกลุมสาระการ 1. อาจารยอรรณพ ภิรมยประเมศ
เรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศิลป)
2. อาจารยจันทิรา ใบงิ้ว
5. ฟอนโยคีถวายไฟของคุมเจาผูครองนครเชียงใหม
1. อาจารยจิรากัน รัตนทัศนีย
2. อาจารยทิวา พุทธสุวรรณ

ชื่อศิลปนิพนธ
6. ฟอนมองเซิง : กรณีศึกษาชุมชนบานภูมินทร – ทาลี้ ตําบล
ในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน
7. การละเลนลาวกระทบไม : กรณีศึกษาบานวัดหลวง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
8. รําไต : กรณีศึกษานางสุดารัตน เขื่อนรัตน

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
1. อาจารยเพียงแข จิตรทอง
2. อาจารยแสงเดือน วงศชลิต
1. อาจารยสมภพ เพ็ญจันทร
2. อาจารยธัญลักษณ ขุนศรี
1. อาจารยเพียงแข จิตรทอง
2. อาจารยธัญพร สุภาพันธ

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
1. สูตรเบิกวัดศรีโสดาพระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
2. จอยลานนา : กรณีศึกษาแมครูบัวซอน เมืองพราว
3. การสํารวจสมรรถนะจําเปน (เฉพาะดาน) ในกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี)
4. กลองปูเจ : กรณีศึกษาพอครูมานพ ยาราณะ ศิลปน
แหงชาติปพุทธศักราช 2548
5. วงปพาทยพื้นเมืองกับพิธีกรรมฟอนผีเม็ง
6. ศึกษากระบวนการถายทอดตะโพน กลองทัด เพลงโหมโรง
เชา

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
1. อาจารยรักเกียรติ ปญญายศ
2. อาจารยพิชิต พลหาญ
1. อาจารยรักเกียรติ ปญญายศ
2. ดร.สุพนิดา ชัยวิทย
1. อาจารยวันวิสาข อยูทอง
2. อาจารยพิชิต พลหาญ
1. อาจารยถาวร หัสดี
2. อาจารยสรายุทธ รอบรู
1. อาจารยสรายุทธ รอบรู
2. อาจารยพิพัฒนพงศ มาศิริ
1. อาจารยอรรณพ ภิรมยประเมศ
2. อาจารยวิทยา มาลาทอง

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ปการศึกษา 2555
นักศึกษาชั้นปที่ 5
ที่ฝกประสบการณวิชาชีพ

จํานวน 36 คน

3. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ที่ตั้ง ถ.จรดวิถีถอง ต.บานกลวย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เปดสอน 2 หลักสูตรไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป )
3

3

3

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา เริ่มจัดการเรียนการสอนเมื่อป
การศึกษา 2548
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1. นางเหมือนขวัญ ดีสมจิตร

คุณวุฒิ
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
2. นางนิรมล หาญทองกูล
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
3. นายอโนทัย สมอ่ํา
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
4. นายอฐธน เดชะกูล
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
5. นางสาวจุฑารัตน ภูจอมจิตร ค.บ. (นาฏศิลป)
ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)

5 คนไดแก
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 5 คนไดแก
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย
2. นายบัณฑิต ศรีบัว

คุณวุฒิ
คบ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ดนตรี)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

3. นางเกษร เอมโอด
4. นางฟามุย ศรีบัว
5. วาที่รอ ยตรีบงกฏ เขียนเจริญ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)
ศษ.บ. (ดุริยางค)
ศศ.ม. (มนุษยดุริยางควิทยา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารยที่รับผิดชอบการสอน
หมวดวิชา

ชื่อ-นามสกุล

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ 1. นางกนิษฐา วงศเศรษฐภูษิต
หมวดวิชาการศึกษา
2. นางสาวระพีพร แกวแสนฉาย
3. นางสาวฉวีวรรณ ขันธศรี
4. นายบุญชู กันเกตุ
5. นางนภาภรณ คชแกว
6. นายวิชา นวลนุช
7. นายสุรเดช ขําทวี
8. นางสาวสุมาลี พรหมชาติ

คุณวุฒิ
วท.บ (วิทยาศาสตรทั่วไป)
กศ.ม (ชีววิทยา)
คม. (เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา)
คบ. (สังคมศึกษา)
กศ.บ (ดุริยางศาสตร)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
ศษ.บ (ภาษาไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
ศศ.บ (จิตวิทยาและการแนะ
แนว)
วท.บ (วิทยาศาสตรทั่วไป)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
กศ.บ (การวัดผลการศึกษา)
กศ.ม (การวัดผลการศึกษา)
นบ. (เนติบัณฑิต)

จํานวน
คน
17

9. นางสาวเมทินี ตัลยารักษ
10. นางเพ็ญศรี แกนเรณู
11.รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
12. นางวรี ยงคเจาะ
13. นางอุษา พุฒลา
14. นางนรีรัตน วิจิตรแกว
15. นายปรีดา หอมชื่น
16. นายเทพประทาน กิจวรรณ
17. นางสาวบุษบา ตาไว
หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชานาฏศิลปไทย
ศึกษา

กศ.บ (สังคมศึกษา)
กศ.ม (จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ (บรรณรักษศาสตร)
DOCTOR OF
EDUCATION
กศ.ม (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม (คณิตศาสตร)
กศ.ม (การอุดมศึกษา)
วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา)
เนติบัณฑิต
กศ.ม (การศึกษาพิเศษ)

1. วาที่รอยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแยม ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
2. นางวัลยา สุขภัฎ
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
3. นางศิวพร บูรณพิริยะพงศ
ศ.บ (นาฏศิลปไทย)
4. นางสาวนพภาภรณ คําสระนอย ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
5. นางพรพิมล ยี่ตันสี
ปนส. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ (ภาษาไทย)
6. นางจารุเนศวร เลิศสมธีรโชติ
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
7. นางเหมือนขวัญ ดีสมจิตร
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
8. วาที่รอยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
ปนส. (นาฏศิลปไทย)
คบ. (บริหารการศึกษา)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
9. นายบดินทร เจนนาวิน
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
10. นายสมชาย ยิ้มแยม
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (บริหารการศึกษา)
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11. นายอฐธน เดชะกูล

12. นายอโนทัย สมอ่ํา

13. นางนิรมล หาญทองกูล
14. นางสาวจุฑารัตน ภูจอมจิตร

หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป
ไทยศึกษา

15. นายพงษเทพ เรือนหลวง
16. นายฤทธิชัย ฝงนาค
1. นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย
2. นายบัณฑิต ศรีบัว

3. นางเกษร เอมโอด

4. นางฟามุย ศรีบัว

5. วาที่รอยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
6. นายพัชรชัย สิทธิโชค
7. นางสายชล ผดุงพันธ

ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
กศม. (บริหารการศึกษา)
คบ (นาฏศิลป)
ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม (ดนตรี)
ศษ.บ (ภาษาไทย)
ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
ศษ.บ (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
ศษ.ม (ภาษาไทย)
ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
ศษ.บ (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม (มานุษยดุริยางควิทยา)
ศษ.บ (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม (มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ (การประถมศึกษา)
ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป)
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8. นางมัณฑนา จันทรเสม

ปนส. (เครื่องสายไทย)
ศษ.บ (การแนะแนว)
ปนส. (ดุริยางคไทย)
ศษ.บ (การบริหารการศึกษา)
ปนส. (ดุริยางคไทย)
คบ (การประถมศึกษา)

9. นายนิติ เอมโอด
10. นายอดุลย สิงเหม

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

ละครพระ
6
6
2
5
5
24

ละครนาง
7
6
1
5
5
24

โขนพระ
1
2
2
5

โขนยักษ
1
1
1
3

โขนลิง
1
1
2

รวม
16
15
4
10
13
58

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป

ระนาดเอก

ระนาดทุม

ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

2
3
2
1
1
9

2
3
2
1
1
9

ฆองวง
ใหญ
2
1
1
1
5

ฆองวงเล็ก

ป

รวม

2
2
1
1
6

1
1
2

8
10
7
4
2
31

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

ซอดวง

ซออู

จะเข

นักรอง

รวม

1
1
1
2
1
6

1
1
1
1
4

1
2
2
3
1
9

1
1

3
4
4
6
3
20

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
รํามังคละ คณะ ศ.ราชพฤกษศลิ ป ตําบลบานหลุม
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ศึกษาการละเลนรําวงพื้นบานตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
วาที่รอยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
นางสาวชิสา ภูจอมจิตร
วาที่รอยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแยม
นายอโนทัย สมอ่ํา

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
ดนตรีในพิธีแปะสื่อ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วงดนตรีประกอบการแสดงระบําเบญจรงค
การลําพวนของชาวไทยพวน ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
นายบัณฑิต ศรีบัว
นายสุรเดช ขําทวี
นายบัณฑิต ศรีบัว
นางสภาภรณ คชแกว
นางเกษร เอมโอด
นางสาวสุมาลี พรหมชาติ

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ปการศึกษา 2555
นักศึกษาชั้นปที่ ๕ ที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ

จํานวน 18 คน

4. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
ที่ตั้ง ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เปดสอน 2 หลักสูตรไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป )
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสหชาติ ศรีสรางคอม
2. นางสาวสุภาภรณ คํายุธา
3. นางพิไลวรรณ ยะวรรณ
4. นายกิตติศักดิ์ สินธุโคตร
5. นางสมใจ ปาณะวงศ

5 คนไดแก

คุณวุฒิ
ศ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปพนื้ บาน)
ศศ.ม. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร)
กศ.บ. วิทยาศาสตร/คณิตศาสตร
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 5 คนไดแก
ชื่อ-นามสกุล
1. จอ. สุรศักดิ์ ปวะภูสะโก
2. นางวาสนา ซึ่งรัมย
3. นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ์
4. นายโสภณ ศิวบวรวัฒนา
5. นางภัสรา จันโทมุข

คุณวุฒิ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.ม. (ดุริยางคศิลป)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม. (ดุริยางคศิลป)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

อาจารยที่รับผิดชอบการสอน
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล
1. นางธีรารัตน ลีลาเลิศสุรกุล

2. นายพงศพล กาญจันดา
3. นางภัสรา จันโทมุข
4. นางสมใจ ปาณะวงศ
5. นายทรงศักดิ์ คลังบุญครอง
6. นางสุคนธา จันโทมุข
7. นายกิตติศักดิ์ สินธุโคตร

คุณวุฒิ
กศ.บ. (การแนะแนว)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา)

จํานวน
คน
12

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก

8. นางมนทกานติ์ ประสารฉ่ํา
9. นายจําเริญ แกวเพ็งกรอ

หมวดวิชาการศึกษา

10. นางยุพดี จันทรคง
11. นางจุฑาพร เอี่ยมกําแพง
12. นางสาวนงนุช ทฤษฎี
1. นางธีรารัตน ลีลาเลิศสุรกุล

2. นายพงศพล กาญจันดา

กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ. สังคมศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (วิทยาศาสตร)
กศ.บ. (การแนะแนว)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร)
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3. นางภัสรา จันโทมุข
4. นางสมใจ ปาณะวงศ
5. นายทรงศักดิ์ คลังบุญครอง
6. นางสุคนธา จันโทมุข
7. นายกิตติศักดิ์ สินธุโคตร

ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา)
กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก

8. นางมนทกานติ์ ประสารฉ่ํา

หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา

9. นางยุพดี จันทรคง
10. นางจุฑาพร เอี่ยมกําแพง
1. นางทัศนีย ศิวบวรวัฒนา
2. นางพิไลวรรณ ยะวรรณ
3. นางสาวอัมพร ยะวรรณ
4. นายธราดล ชัยเดชโกสิน
5. นางดารณี จันทมิไซย
6. นายสหชาติ ศรีสรางคอม
7. นางจุฑาภรณ สุวรรณราช
8. นายกิตติยา ทาธิสา
9. นายเรืองชัย นากลาง

คบ. (ภาษาอังกฤษ)
กศม. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
กศ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร)
ค.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ค.บ. (พัฒนาชุมชน)
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หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทย
ศึกษา

10. นายเชิดชัย ไพรพฤกษ
11. นายวันโชค ชวดชัง
1. นางศิริวรรณ แกวเพ็งกรอ
2. นายโสภณ ศิวบวรวัฒนา
3. นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ์
4.นายเชาวลิษ ทองคํา
5. จอ. สุรศักดิ์ ปวะภูสะโก
6. นางจันทรพลอย เดชภิมล
7. นางวาสนา ซึ่งรัมย
8. นางบุปผา ชวดชัง
9. นางอิสรีย ฉายแผว
10. นายสมมาศ วงษอินทร
11. นายธีรภัทร พูลทอง
12. นายวัลลภ สุวรรณรูป
13. นางบุปผา ชวดชัง

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ศษ.บ (ดุริยางคไทย)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.ม. (ดุริยางคศิลป)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม. (ดุริยางคศิลปป
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
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จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

ละครพระ
13
5
4
1
23

ละครนาง
12
7
4
3
26

โขนพระ
3
3
1
3
10

โขนยักษ
1
1
2

โขนลิง
-

รวม
29
16
9
7
61

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป

ป

ซอ

จะเข

ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

-

2
2
4

2
2

ฆองวง
ใหญ
1
1

ระนาด
เอก
1
1
2

ระนาด
ทุม
1
2
3

เครื่อง
หนัง
1
1
2

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
1. ระบํามงกุฎเกลาราชนิยม
2. บุปผาอาเซียน

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
นายธราดล ชัยเดชโกสิน
นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ์
นายกิตติยา ทาธิสา
นายวันดชค ชวดชัง

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
1. กลวิธีการบรรเลงจะเขกรณีศึกษาครูจีรพล เพชรสม

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
นายสุรศักดิ์ ปวะภูสะโก
นายสมมาศ วงศอินทร

รวม
5
4
4
1
14

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ปการศึกษา 2555
นักศึกษาชั้นปที่ 5 ที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ

จํานวน 8 คน

5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง ศูนยราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมูที่ 1
ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เปดสอน 2 หลักสูตรไดแกหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5 ป)
3

3

3

3

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวพนิดา บุญทองขาว
2. นางวรรณา แกวกวาง
3. นางกิ่งดาว ภูระหงษ
4. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ
5. นางอินทิรา พงษนาค

คุณวุฒิ
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย)
ศษ.ม (นาฏศิลปไทย)
ศล.ม (นาฏศิลปไทย)
คบ. (นาฏศิลป)
ศล.ม (นาฏศิลปไทย)
คบ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
ศษ.บ (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1. วาที่รอยตรีบุญเลิศ กรางสะอาด
2. นางกรองแกว แรงเพ็ชร
3. นายสําเนา เปยมดนตรี
4. นายพนม บุญเหลือ
5. นางทิพวรรณ เพชรดี

5 คนไดแก

5 คนไดแก

คุณวุฒิ
ศษ.บ (ดุริยางคไทย)
ศป.ม (มนุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ (ดุรยิ างคไทย)
ศศ.ม (ดุริยางคไทย)
ศษ.ม (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม (วัฒนธรรมศึกษาการดนตรี)
ศษ.บ (ดุริยางคไทย)
ศล.ม (ดุรยิ างคศิลปไทย)
กศ.บ (ดุรยิ างคไทย)
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)

อาจารยที่รับผิดชอบการสอน
หมวดวิชา

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

จํานวน
คน
2 คน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. นางสาวมณี เทพาชมภู
2. นางทิพวรรณ ศรีพินิจ

กศ.ม (ภาษาไทย)
กศ.ม (การอุดมศึกษา)

หมวดวิชาการศึกษา

1. นางสาวสุวรรณี จุสมใจ
2. นางสาวเนตรดาว ล้ําสุขดี

กศ.ม (การมัธยมศึกษา)
ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา)

2 คน

ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย)
ศล.ม (นาฏศิลปไทย)
ศล.ม (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
ศษ.ม (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)

5 คน

ศป.ม (มานุษยดุริยางค
วิทยา)
ศศ.ม (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม (วัฒนธรรมศึกษา
การดนตรี)
ศล.ม (ดุริยางคศิลปไทย)
ศษ.ม (การบริหาร
การศึกษา)

5 คน

หมวดวิชาเฉพาะ
1. นางสาวพนิดา บุญทอง
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 2. นางวรรณา แกวกวาง
3. นางกิ่งดาว ภูระหงษ
4. นางอินทิรา พงษนาค
5. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ

หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทย
ศึกษา

1. วาที่รอยตรีบุญเลิศ กรางสะอาด
2. นางกรองแกว แรงเพ็ชร
3. นายสําเนา เปยมดนตรี
4. นายพนม บุญเหลือ
5. นางทิพวรรณ เพชรดี

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

ละครพระ
15
8
8
4
7
42

ละครนาง
14
5
6
11
2
38

โขนพระ
3
3
1
1
8

โขนยักษ
2
3
1
6

โขนลิง
1
2
2
5

รวม
35
18
16
19
11
99

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชั้นป

ซอดวง

ซออู

ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
รวม

2
2
4

1
1
2

จะเข ระนาด ระนาด ฆองวง ฆองวง
เอก
ทุม
ใหญ
เล็ก
2
2
4
2
1
1
2
1
4
2
1
2
2
1
1
4
1
4
9
11
9
-

ป
5
2
2
9

คีต เครื่อง
ศิลป หนัง
1
1
3
3
1
1
8
2

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
ลิเกโพธิ์พระยา
เพลงทรงเครื่อง คณะแมเหม อินทรสวาท
ละครดึกดําบรรพ เรื่องคาวี ตอน เผาพระขรรค
การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณลาเมีย :
บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
อ.กิ่งดาว ภูระหงษ อ.วรรณา แกวกวาง
อ.วรรณา แกวกวาง อ.พนิดา บุญทองขาว
อ.พนิดา บุญทองขาว อ.อินทิรา พงษนาค
อ.วัลยรุจ เถาวหิรัญ อ.ทวีศักดิ์ วีระพงษ

รวม
17
4
13
12
12
58

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ
การสรางปไฉน กรณีศกึ ษา นายสมชัย พิพัฒนรังสรรค
วิเคราะหทางระนาดเอกเพลงฉิ่งพระฉัน 2 ชั้น กรณีศึกษา
ครูนัฐพงศ โสวัตร
กระบวนการถายทอดเหเรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารถ กรณีศึกษา พลเรือตรีมงคล แสงสวาง

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
อ.สําเนา เปยมดนตรี อ.ทิพวรรณ เพชรดี
อ.บุญเลิศ กรางสะอาด อ.ทิพวรรณ เพชรดี
อ.กรองแกว แรงเพ็ชร อ.พนม บุญเหลือ

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ปการศึกษา 2555
นักศึกษาชั้นปที่ 5 ที่ฝก ประสบการณ
วิชาชีพ

จํานวน 39 คน
(ภาค 1/55 19 คน ภาค 2/55 20 คน)

6. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ที่ตั้ง ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปดสอน 2 หลักสูตรไดแกหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5 ป)
3

3

3

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 5 คนไดแก
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.ไพโรจน ทองคําสุก
2. นางสาววรรณพินี สุขสม
3. นางสาวพรศิริ ถนอมกุล
4. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
5. นางสาวเยาวดี ดวงกูล

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 5 คนไดแก
ชื่อ-นามสกุล
1. นางพรอุษา แกวสวาง
2. นางธนันญภา พิมพสวัสดิ์
3. นางภรภัทธ กุลศรี
4. นางปทุมทิพย กาวิล
5. นางสาวทิพยสุดา ญาณโกมุท

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
อาจารยที่รับผิดชอบการสอน

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล
1. นางนารถฤดี สุทัตโต
2. นางสาวเยาวดี ดวงกูล

คุณวุฒิ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

จํานวน
คน
10

หมวดวิชาการศึกษา

3. นายสาทิด แทนบุญ
4. นายประสิทธิ์ ผลพฤกษา
5. นายอาณัติ วงศจําปา
6. นางภูมิจิต สุวรรณราช
7. นางสาวกาญจนา วงศมาน
8. นางปราณี จงอนุรักษ
9. นางน้ําทิพย สรอยสังวาล
10. รศ.อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
1. ผศ.ดร.สายตา ประเสริฐภักดิ์

2. รศ.อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
3. นายประยูร วิชระพล
4. นางสุณิสา วิชระพล
5. นายพิสุทธิ์ แดงเอม
6. นางสาวธนพัต ธรรมเจริญพงศ
7. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
8. นางธันยพร ประคองศรี
หมวดวิชาเฉพาะ
1. นางสาวพรศิริ ถนอมกุล
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 2. นายชัช สุวรรณเบญจางค
3. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
4. นายพิสุทธิ์ แดงเอม
5. นางสาวภัณฑิรา กอบศิลป
6. นางเพียงเพ็ชร คมขํา
7. นางมาลินี แทนบุญ
8. นางศิริวัฒนา พูลสวัสดิ์
9. นางจันทรัตน บํารุงพนิชถาวร
10. วาที่เรือตรีวีรพล ทองระอา
11. นายประกิจ พงษพิทักษ
12. นายวัฒนพล เทียนทอง
13. นายสาทิด แทนบุญ

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
P.H.D. บริหารการศึกษา
Education Administation
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.บ.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ศิลปะบัณฑิต (ศ.บ.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

8

19

14. นายประสิทธิ์ ผลพฤกษา
15. นายสุบิน ศรีทอง
16. นางธันยพร ประคองศรี
17. นางสาวกาญจนา วงศมาน
18. นางสาวปญจรัศมิ์ ลาภชูรัต
19. นางสาวปทมา วุฒิประดิษฐ

หมวดวิชาเฉพาะ
1. นายบรรเลง พระยาชัย
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทย- 2. นายสมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ศึกษา
3. นางสาวปทมา วุฒิประดิษฐ
4. นางปทุมทิพย กาวิล
5. นายกมล แกวสวาง
6. วาที่รอยตรีชูชาติ สรอยสังวาล
7. นางสาวสุวรรณา แกลวเกษตรกรณ
8. นางภรภัทธ กุลศรี
9. นางพรอุษา แกวสวาง
10. นางธนันญภา พิมพสวัสดิ์
11. นางสาวทิพยสุดา ญาณโกมุท
12. นายดํารง เชื้อเกสร
13. นายกฤษฎา นุมเจริญ
14. นางพิมพใจ สุวรรณมณี
15. นายกิตตภพ จั่นรอด
16. นายประเทือง สุทัตโต
17. นายเสมือน พันธโน
18. นางสาวประภาศิริ สีสด
19. นายวิทยา มาลาทอง

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ศป.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ศป.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ศป.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ตรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

๑๙ คน

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕
ชั้นป
ป ๑
ป ๒
ป ๓
ป ๔
ป ๕
รวม

ละครพระ
๘
๗
๑๓
๔
๔

ละครนาง
๔
๘
๖
๖
๑๑

โขนพระ
-

โขนยักษ
๑
๑
๑
๑

โขนลิง
๑
๑
๑
-

รวม
๑๔
๑๗
๑๙
๑๒
๑๖

๓๖

๓๕

-

๔

๓

๗๘

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕
ชั้นป

ระนาดเอก

ระนาดทุม

ฆองวงเล็ก

ป

เครื่องหนัง

รวม

๑
๑

ฆองวง
ใหญ
๒
๒
๕
๒
๒

ป ๑
ป ๒
ป ๓
ป ๔
ป ๕
รวม

๑
๑

-

๑
๑
๑
-

๒
๒
๑

๒
๖
๘
๔
๕

๒

๒

๑๓

-

๓

๕

๒๕

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่อศิลปนิพนธ
๑. เสนหพันธุมาลีศรีบูรพา
๒. ศึกษากระบวนทารํานางสุวรรณมาลีและบทบาท
นางระเวง ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี ตอนหึงหนาปอม
กรณีศึกษา อาจารยรัจนา พวงประยงค (ศิลปนแหงชาติ
ปพุทธศักราช ๒๕๕๔)

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
นายสาทิด แทนบุญ , นางสาวปยาภรณ ประเสริฐ
นายสาทิด แทนบุญ , นางมาลินี แทนบุญ

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่อศิลปนิพนธ
๑. เพลงหุนกระบอก กรณีศึกษา คณะชูเชิดชํานาญศิลป
๒. เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันเพล กรณีศึกษา ครูสุรินทร สงคทอง
๓. ศึกษากลวิธีการเดี่ยวขลุยเพียงออ “เพลงการเวก ๓ ชั้น
กรณีศึกษา ครุปบ คงลายทอง

ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศิลปนิพนธ
นางธนันญภา พิมพสวัสดิ์ , นางภรภัทธ กุลศรี
นายสมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ,
วาที่รอยตรีชูชาติ สรอยสังวาล
นายกมล แกวสวาง , นางพรอุษา แกวสวาง

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑-๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕
นักศึกษาชั้นปที่ ๕ ที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ

จํานวน ๒๓ คน

7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง หมูที่ 11 ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เปดสอน 2 หลักสูตรไดแกหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต(5 ป) สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
๑. นางสาวสุณี ลิมปปยพันธ
๒. นายวีระยุทธ เรณูมาศ
๓. นายสุพัฒน นาคเสน
๔. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
๕. นางคณรัตน บัวทอง

๕ คนไดแก

คุณวุฒิ
ค.บ.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคไทยคีตศิลปไทยศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
๑. นางวรรณวิไล นิลสม
๒. นายพิริยะพัฒน สุขไกร
๓. นางพรพิมล ราชกิจกําธร
๔. นายหริรักษ สุขศิริวัฒน
๕. นางสาวแววมยุรา วิเศษสิงห

คุณวุฒิ
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

๕ คนไดแก

อาจารยที่รับผิดชอบการสอน
หมวดวิชา

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑. นางสุภา รักหมอ
๒. นางวาสนา บุญญาพิทักษ
๓. นางสาวพรทิพย มหันตมรรค
หมวดวิชาการศึกษา
๑. นางจินดา เครือหงส
๒. นายวิทยา ดีทอง
หมวดวิชาเฉพาะ
๑. นางคณรัตน บัวทอง
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ๒. นายวีระยุทธ เรณุมาศ
๓. นายสุพัฒน นาคเสน
๔. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
๕. นางสาวสุณี ลิมปปยพันธ

ศศ.ม.
ค.ด.
ศศ.ม.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ค.บ.

หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาดุริยางคไทยคีต
ศิลปไทยศึกษา

ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

๑. นางวรรณวิไล นิลสม
๒. นายพิริยะพัฒน สุขไกร
๓. นางพรพิมล ราชกิจกําธร
๔. นายหริรักษ สุขศิริวัฒน
๕. นางสาวแววมยุรา วิเศษสิงห

๒
๕

๕

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕
ชั้นป
ป ๑
ป ๒
ป ๓
ป ๔
ป ๕
รวม

ละครพระ
๑๐
๕
๓
๕
๑
๒๔

ละครนาง
๑๓
๖
๓
๒
๔
๒๘

โขนพระ
๑
๑
๑
๑
๔

โขนยักษ
๓
๑
๑
๕

โขนลิง
๑
๑
๒

จํานวน
คน
๓

รวม
๒๕
๑๔
๘
๙
๗
๖๓

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคไทยคีตศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕
ชั้นป
ป ๑
ป ๒
ป ๓
ป ๔
ป ๕
รวม

ซออู
๑
๑
๒

ซอดวง
๑
๑
๒

จะเข
๑
๑

รวม
เครื่องหนัง
๑
๑
๒

๓. คีตศิลป

๒. เครื่องสาย

ชั้นป
ป ๑
ป ๒
ป ๓
ป ๔
ป ๕
รวม

ระนาดเอก
๒
๒

๑. ปพาทย
ระนาดทุม ฆองวง
๑
๑
๑
๑

รวม
๒
๓
๕

คีตศิลป
๒
๒

รวม
๒
๒

ป
-

๕
๑
๖

รวมจํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิชาดุริยางคไทยคีตศิลปไทยศึกษา
ปพาทย เครื่องสาย คีตศิลป
รวม
รวม
รวม
๒
๕
๓
๒
๑
๖
๕
๒

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑-๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕
นักศึกษาชั้นปที่ ๕ ที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ

จํานวน ๗ คน

รวม
๒
๑๐
๑
๑๓

8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ที่ตั้ง ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
3

3

3

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป ) สาขาวิชานาฏศิลป
ไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษาและสาขาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
1. อาจารยประจําหลักสูตร สาขานาฏศิลปไทยศึกษา
คุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล
1. นางทองลวน บุญยิ่ง

ศศ.ม. (นาฏศิลปไทย)

ตําแหนง

ขาราชการบํานาญ
อดีตครู (ครูชํานาญการพิเศษ)

2. นางสาวปยมาศ

ศรแกว

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

ครู (ครูชํานาญการ)

ศศ.ม. (นาฏยศิลป)
3. นายรักษิต มีเหล็ก

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

ครู คศ.๑

ศศ.ม. (นาฏยศิลป)
4. นายสมชาย ฟอนรําดี

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

ครู (ครูเชี่ยวชาญ)

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
5. นางไพเราะ แสงเปลง

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

ครู (ครูชํานาญการพิเศษ)

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

2. อาจารยประจําหลักสูตร สาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
ชื่อ-สกุล
1. นายณรงคฤทธิ์ คงปน
2. นางสาวปภาอร แกวสวาง

คุณวุฒิ

ตําแหนง

ศศ.บ.(ดุริยางคไทย)

รองผูอํานวยการฝาย

ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)

ศิลปวัฒนธรรม

ศษ.บ.(ดุริยางคไทย)

ครู (ครูชํานาญการพิเศษ)

ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา)

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

3. นางสาวพิมพฉัตราพร ดวง

กศ.บ.(ดุรยิ างคศาสตร)

ครู (ครูชํานาญการ)

สรอย

ศษ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

4. นางมาลินี แกวเงิน

กศ.บ.(สังคม)

ครู (ครูชํานาญการพิเศษ)

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ

กศ.บ.(สังคม)

ครู (ครูชํานาญการพิเศษ)

5. นายวิษณุ ศรีจํานงค

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
3. อาจารยประจําหลักสูตร สาขาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
ชื่อ-สกุล
1. นายสุระชัย สีบุบผา

คุณวุฒิ
ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา)

ตําแหนง
ครู (ครูชํานาญการ)

ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา)
2. ผศ.ศิริพงษ แกวพลอย

คบ. (ดนตรีสากล)

ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. นายสมประสงค สุขมา

ศษ.บ. (ดุริยางคสากล)

ครู (ครูชํานาญการ)

4. นางนงนุช สุนทรสุข

คบ. (ภาษาไทย)

ครู (ครูชํานาญการพิเศษ)

ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
5. นางพรทิพย วงศไพบูลย

คบ. (พลศึกษา)
กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว)
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)

ครู (ครูชํานาญการพิเศษ)

อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555
ลําดับที่
1

2

ชื่อ – สกุล
นายลิขิต สุนทรสุข

นางสาวดารณี
ตันติวงศไชยชาญ

3

นางศุลีมาศ โพธินิล

คุณวุฒิ
ปนส.(ดุริยางคไทย)

5
6
7
8
9
10
11

นางมาลินี แกวเงิน
นายณรงคฤทธิ์ คงปน
นายวิษณุ ศรีจํานงค
นายเชาวนาท เพ็งสุข

ผูอํานวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2525

ผูอํานวยการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2537

รอง

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2524

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2545

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
คบ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)

รอง

ผูอํานวยการ

กษ.บ. (สังคม)
ศษ.ม.(มัธยมศึกษา)

รอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2524

ผูอํานวยการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)

รอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2531

ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)

ผูอํานวยการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2539

วิทยาลัยครูบุรีรัมย

2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2552

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2526

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

2528

วิทยาลัยนาฏศิลป

2532

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2534

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2531

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2548

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2538

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2548

วิทยาลัยนาฏศิลป

2525

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

2532

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2545

วิทยาลัยเทคโนโลยีแลอาชีวศึกษา

2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2533

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2535

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2541

คบ.(ศิลปศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปนส. (นาฏศิลปไทย)

ครู
ชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นายพลณศักดิ์ ทรัพยบาง

ปนส. (ดุริยางคไทย)

ครูชํานาญการ

ยาง

ศษ.บ.(ดุริยางคไทย)

นายสมชาย ฟอนรําดี

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)

ครู

ปนส. (นาฏศิลปไทย)

ครูชํานาญการ

พิเศษ
พิเศษ

พิเศษ

ศษ.ม.(การบริหาการศึกษา)

13

นางไพเราะ แสงเปลง
นางสิริวรรณ สมใจ

2526

ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

คบ.(นาฏศิลปไทย)
12

การศึกษา

2534

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

นางภาพร ตระกูลปาน

ปที่สําเร็จ

วิทยาลัยครูมหาสารคาม

พิเศษ

นายรักษิต มีเหล็ก

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

คบ.(บริหารการศึกษา)

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
4

ตําแหนง

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปนส. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครู
ชํานาญการ

ลําดับที่
14

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

นางธภร ยิ้มโสภา

ปนส. (นาฏศิลปไทย)
คบ.(การบริหารการศึกษา)

ตําแหนง
ครูชํานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
15
16

นางนันทวัน ณ กาฬสินธุ
นางสาวปภาอร แกวสวาง

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา)

17

18
19
20

นางสาวปยมาศ ศรแกว

นางสุวรรณา ศรีจํานงค
นางจุฑารัตน สุเมรุรัตน
นางชิตา ทัศมาลัย

ปนส.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ปนส.(นาฏศิลปไทย)
คบ. (นาฏศิลป)
ปนส.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ปนส.(นาฏศิลปไทย)
คบ. (นาฏศิลปไทย)

ครู
ชํานาญการ
ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครู
ชํานาญการ

ครู
ชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2531

สถาบันราชภัฎภูเก็ต

2538

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2551

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2534

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2540

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2535

มหาวิทยาลัยมหิดล

2543

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

2537

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2539

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2545

วิทยาลัยนาฏศิลป

2523

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2528

วิทยาลัยนาฏศิลป

2533

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2535

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2532
2541

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ในพระราชูปถัมภ

21

นายวัลลภ ทองสุวรรณ

ปนส. (นาฏศิลปไทย)
คบ.(การบริหารโรงเรียน)

22
23
24
25

นายสายัณต เฉลยฤกษ
นายคํารณ จํานงควัย
นายสันติ เสงี่ยมงาม
นางนงนุช สุนทรสุข

ปนส. (นาฏศิลปไทย)

ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครูชํานาญการ

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

พิเศษ

ปนส.(นาฏศิลปไทย)
คบ.(แนะแนว)

ครูชํานาญการ

ปนส.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

ครูชํานาญการ

ปนส. (คีตศิลปไทย)

ครูชํานาญการ

คบ. (ภาษาไทย)

พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
26

นายสุระชัย สีบุบผา

ปนส. (คีตศิลปไทย)
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา)

ครู
ชํานาญการ

วิทยาลัยนาฏศิลป

2523

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2530

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2529

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

2543

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2526

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2530

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2534

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2536

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2528

วิทยาลัยครูมหาสารคาม

2534

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2553

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2528

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531

มหาวิทยาลัยมหิดล

2541

ลําดับที่
27

ชื่อ – สกุล
นางสาวพิมพฉัตราพร
ดวงสรอย

28
29
30

32
33
34
35

กศ.บ.ดุริยางคศาสตร(ไทย)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

นางนันทนภัส

ปนส.(ดุริยางคไทย)
ยุทธศักดิ์สมบุญ ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)

นางสาวบุญสม ทรัพยสิน
นางสาวพรทิพย วงศ
ไพบูลย

31

คุณวุฒิ

นางวริญา มะวิญธร
นางอัญชัน เพ็งสุข
นางวารินทพร ฟนเฟองฟู
นายราชวงศ นวลอินทร
นางศศิธร แดงฉ่ํา

ปนส.(คีตศิลปไทย)
ศศ.บ. (คีตศิลปไทย)
คบ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร)

ตําแหนง
ครู
ชํานาญการ
ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครูชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ

คบ.(มัธยมศึกษา)
กศ.ม.(การสอนมัธยมศึกษา)

ครูชํานาญการ

คบ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ครู

พิเศษ
ชํานาญการ

คบ.(สุขศึกษา)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ครูชํานาญการ

คบ.(บรรณารักษ)
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)

ครู

กศ.บ.(คณิตศาสตร)
ศษ.ม.มัธยมศึกษา(หลักสูตรและ
การสอน)

36

นายบุญชอบ ภูประดิษฐ

คบ.(คณิตศาสตร)

37

นางอังคณา ตั้งชัยวรรณา

คบ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

38

นางอมรวรรณ เมืองชาง

ศศ.บ.(พลศึกษา)

39

นางอารี แมนมัน่

คบ. (วัดผลการศึกษา)
ศษ.ม.(การวัดและประเมินผล

พิเศษ
ชํานาญการ
ครูชํานาญการ
พิเศษ

ครู
ชํานาญการ

ครู
ชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2535

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

2534

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

2528

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

2530

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2525

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2538

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2553

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2538

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2542

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2530

สถาบันราชภัฏพระนคร

2547

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2534

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2532

มหาวิทยาลัยเกริก

2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2528

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2526

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2536

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2527

วิทยาลัยครูเชียงใหม

2529

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2537

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2539

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2531

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2538

การศึกษา)
40
41

นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์
นางบุษยา พัฒนวิโรจน

ปนส. (ดุริยางคไทย)

ครู

ศศ.บ.(ดุริยางคไทย)

ชํานาญการ

ปนส.(ดุริยางคไทย)

ครู

คบ.(สังคมศึกษา)

ชํานาญการ

ลําดับที่
42

ชื่อ – สกุล
นายประสงค จันทพันธุ

คุณวุฒิ
ปนส.(ดุริยางคไทย)

ตําแหนง
ครู

ศศ.บ.(ดุริยางคไทย)
43
44
45
46

นายวิทยา จุยวงษ
นายมานพ ศรีสังข
นายไตรรงค ตีรณานนท
นางปญฑารีย แกวสวาง

ครู

ปนส.(ดุริยางคไทย)
ศษ.บ.((ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา)

ชํานาญการ

ปนส.(ดุริยางคไทย)
คบ.(ประถมศึกษา)

ชํานาญการ

ปนส.(ดุริยางคไทย

ครู

ครู

ศษ.บ.(ดุริยางคไทย)

ชํานาญการ

ปนส.(ดุริยางคไทย)

ครู

คบ.(การบริหารโรงเรียน)

ชํานาญการ

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
47

นายเศรษฐกรณ

ปนส.(ดุริยางคสากล)

วรรณศิลป

คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครู
ชํานาญการ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2541

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2543

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

2531

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

2547

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2531

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2537

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2531

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

2524

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2532

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2550

วิทยาลัยนาฏศิลป

2529

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2540

วิทยาลัยนาฏศิลป

2530

มหาวิทยาลัยสยาม

2551

ศึกษา)

48

นายสมประสงค สุขมา

ปนส.(ดุริยางคสากล)

49

นายกิตติชัย อํานวยผล

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

ครู
ชํานาญการ

ครู

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2555
1. หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
จํานวน
8
2. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
จํานวน
1
3. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
จํานวน
2
รวม
11

คน
คน
คน
คน

รายวิชาศิลปนิพนธ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อศิลปนิพนธ

1. ศึกษาการแสดงละครนอก เรื่องสังขศลิ ปชัย ตอนพระอินทรชวยพระสังขศลิ ปชัย
2. บทบาทนางคันธมาลี ตอนคันธมาลีขึ้นหึง กรณีศึกษาคุณครูรัจนา พวงประยงค
3. พระไวยเกี้ยวนางวันทอง
4. ศึกษากระบวนทารํารจนาเสี่ยงพวงมาลัย กรณีศึกษารองศาสตราจารย อมรา กล่ําเจริญ

ที่
1

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2555
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
โรงเรียนฝกปฏิบัติการสอน
นางสาวสุภาพร เฉื่อยนอก

นาฏศิลปไทยศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี

2

นางสาวกานตพิชชา สุมาวัน

นาฏศิลปไทยศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล
เมืองสระบุรี) อ.เมือง จ.ลพบุรี

3

นายประยูร อินทมาตร

นาฏศิลปไทยศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี

4

นายนิคม แยมประดิษฐ

นาฏศิลปไทยศึกษา

โรงเรียนจินดารัตน อ.เมือง จ.ลพบุรี

5

นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล

นาฏศิลปไทยศึกษา

โรงเรียนเมืองใหมชลอราฏษรรังสฤษฏ
อ.เมือง จ.ลพบุรี

6

นายธฤษิดา สําลี

นาฏศิลปไทยศึกษา

โรงเรียนบานสามเรือน (วันครู 2500)
อ.เมือง จ.ลพบุรี

7

นางสาวสุธิดา ยี่รักษ

นาฏศิลปไทยศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี

8

นางสาวปราณี อินทร

ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี

9

นายนพ ประดับคาย

ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี

10

นายประยงคกิตติ อวมปวน

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี

