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สารจากคณบดี 
 

  ในปการศกึษา 2555 (มถิุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556)  คณะศลิปศึกษา ไดผลติ

บัณฑติทัง้สิ้นจํานวน .....695..... คน    โดยแบงเปนบัณฑติระดับปรญิญาตรหีลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑติ (5 ป)  สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา จํานวน ....405..... คน หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  

สาขาวิชานาฏศลิปสากลศกึษา จํานวน ....15..... คน หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)  สาขาวิชา

ดนตรคีตีศิลปไทยศกึษา แขนงวชิาดนตรไีทยและคตีศลิปไทย จํานวน ....175..... คน และหลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวิชาดนตรคีตีศิลปสากลศกึษา แขนงวชิาดนตรสีากลและคตีศลิปสากล 

จํานวน ...100...... คน 

  คณะศลิปศกึษา  มกีารจัดระบบการศกึษาที่มุงเนนใหพัฒนาความเปนเลศิของครูศิลปะ

ควบคูคุณธรรม มคีวามรู และประสบการณที่หลากหลายจากการเรยีนในช้ันเรยีน และกจิกรรมตางๆ 

นอกหองเรยีน  มศัีกยภาพในการบูรณาการการสอนศิลปะทัง้ในเชิงทฤษฎแีละการปฏบิัตอิยางเปนระบบ 

สามารถสรางสรรคและพัฒนาองคความรูสูการประยุกตไดอยางสัมฤทธิ์ผล เปนรูปธรรม ยดึม่ันใน

จรรยาบรรณแหงวชิาชีพครู มคีุณธรรม จรยิธรรม ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนในสังคม  และ

สามารถปรับตัวเขากับสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปจจุบันเพื่อผดุงรักษาและสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรมของชาต ิ นอกจากนี้  ยังมกีารใหบรกิารทางวชิาการแกสังคมในหลายรูปแบบ ไดแก   

การจัดอบรมดานนาฏศิลป ดนตรใีหแกหนวยงานราชการ สถาบันการศกึษาและองคกรเอกชนตางๆเพื่อ

ใหความรูแกผูสนใจทั่วไปเปนวทิยากร  อาจารยพเิศษ  และเผยแพรการแสดงทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ 

  คณะผูบรหิารของคณะศลิปศกึษาหวังเปนอยางยิ่งวา   รายงานเลมนี้จะเปนประโยชน

ตอหนวยงานตางๆและสาธารณชนที่สนใจการดําเนนิงานของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป 

 

 

                    (นางพมิณภัทร   ถมังรักษสัตว) 

       คณบดคีณะศลิปศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปรัชญา  วิสัยทัศน  พนัธกจิ  วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตร 

.................................... 

 

ปรัชญา 

  สบืสานสรางสรรคศาสตรแหงศิลป  เพื่อพัฒนาความเปนครูศิลปะ สูสังคมอยางยั่งยนื 

 

วิสัยทัศน 

    เปนองคกรหลักที่ผลติครู และเปนแหลงเรยีนรูดานนาฏศิลป ดนตร ี คตีศลิประดับชาติ 

เพื่อกาวสูสากล และธํารงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

พันธกจิ 

1.  ผลิตครูและพัฒนาการเรยีนการสอน ดานนาฏศิลป ดนตร ีและคตีศิลป ที่มคีุณสมบัตติาม   

    กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวชิาชีพครู 

2.  วจัิย สรางสรรค นวัตกรรม เพื่อสรางองคความรู และพัฒนาการเรยีนการสอนดาน 

    นาฏศลิป ดนตร ีและคตีศลิป  

3.  เปนแหลงเรยีนรูและบริการวชิาการดานศิลปวัฒนธรรมแกสังคม 

4.  ทํานุบํารุง สบืสาน และสรางสรรคศลิปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตร ีและคีตศลิป 

5.  บรหิารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค 

1.  ผลิตครูศลิปะที่มคีวามรูความสามารถและความคดิสรางสรรคทางดานนาฏศิลป ดนตร ีและ 

    คีตศลิป และมคีุณลักษณะที่พงึประสงคในการประกอบวชิาชีพครู 

2. พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมดานศลิปวัฒนธรรมใหมคีุณคาเปนที่ยอมรับ 

3. เปนแหลงองคความรูและใหบรกิารทางวชิาการดานนาฏศลิป ดนตรี และคีตศลิปสูสังคม 

4. เพื่ออนุรักษ สบืทอด สรางสรรคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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หลักการทําแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศึกษา 

  แผนยุทธศาสตรของคณะศิลปศกึษา ไดกําหนดหลักการสําคัญโดยสามารถ

สนองตอบและสอดคลองกับทศิทางการพัฒนาสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป และพัฒนาประเทศดังนี้ 

  1. สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 

2554) 

  2. สอดคลองกับแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

  3. สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม 

  4. สอดคลองกับแผนการบรหิารจัดการองคความรูดานศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  5. สอดคลองกับการผลติบัณฑติ สรางงานวิจัย ใหบรกิารวชิาการและทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

  บัณฑิตมีความรอบรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา

ตนเอง สามารถประยุกติใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งทางรางกายและ

จิตใจ    มคีวามสํานกึและความรับผิดชอบในฐานะพลเมอืงของพลโลก 

 

 

คานยิมรวม  

 Following Best Practice  มุงม่ันในหลักธรรมาภิบาล  ทุกคนปฏบิัตหินาที่ดวยความ 

     ซื่อสัตยสุจรติ  มคีวามโปรงใส เปนธรรม มีจิตสํานกึ 

     รับผิดชอบและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 Efficiency   บุคลากรมสีมรรถภาพ และปฏบิัตงิานโดยมุงเนนคุณภาพของ

     ผลงาน 

 Delight Communication  เปนคณะวชิาที่มกีารตดิตอสื่อสารกันอยางสรางสรรค  มี 

     ความสุขในการทํางานรวมกัน 
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ความเปนมาของคณะศิลปศึกษา 

 คณะศลิปศกึษาเปนคณะวชิาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  มีหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมี

ความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป นําไปสูอาชีพครู

ศลิปะ  นักวิชาการศิลปะตามศาสตรดังกลาว คณะศิลปศึกษาจึงเปนแหลงสงถายความรูในศาสตรและ

ศลิปดานนาฏศลิป   ดุรยิางคศลิปและคตีศลิปทัง้แนวการอนุรักษ พัฒนาและสรางสรรคจากผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานไปสูบัณฑติ และจากบัณฑติในฐานะผูสอนไปสูเยาวชนของชาติไทยใหมีความรู เขาใจ ซาบซึ้ง

ในศลิปวัฒนธรรม   โดยมเีปาหมายในการผลติบัณฑติครูนาฏศลิป ดุรยิางคศิลปและคีตศิลปทั้งไทยและ

สากลที่มีความเปนเลิศทางศิลปะควบคูคุณธรรม มีศักยภาพในการบูรณาการการสอนศิลปะทั้งในเชิง

ทฤษฎีและการปฏิบัติอยางเปนระบบ สามารถสรางสรรคและพัฒนาองคความรูสูการประยุกตไดอยาง

สัมฤทธิ์ผล เปนรูปธรรม ยดึม่ันในจรรยาบรรณแหงวชิาชีพครู มคีุณธรรม จรยิธรรม ตระหนักในบทบาท

หนาที่ของตนในสังคม  และสามารถปรับตัวเขากับสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปจจุบัน

เพื่อผดุงรักษาและสบืสานศลิปวัฒนธรรมของชาติ  นอกจากนี้ยังเปนแหลงสรรพวิชาทางดานการศึกษา 

กลาวคือเปนศูนยบริการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหนักศึกษาทั้งคณะศิลปศึกษา คณะศิลป

นาฏดุรยิางค และคณะศลิปวจิิตร 

 คณะศลิปศึกษา  กอตัง้เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2542  มหีนาที่จัดการเรยีนการสอน

ดานนาฏศลิป ดนตรี คีตศิลปทัง้ไทยและสากล ใหแกนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรศกึษาศาสตร

บัณฑติ (ตอเนื่อง) เริ่มเปดสอนนักศกึษาเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2542 เปนปแรก  ตอมาเมื่อ

กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายในการปฏรูิปการผลติครู 5 ป  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 คณะศลิปศึกษา  จึงไดจัดทําหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต  (5  ป)  และเปดสอนเมื่อ

วันที่  7  มถิุนายน  2547 เปนปแรก  และไดดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน

หลักสูตรที่คุรุสภากําหนด และเริ่มใชหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ  5 ป (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2552) 

กับนักศกึษารับเขาในปการศกึษา 2552  และตอมาไดปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ 5  ป           

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศกึษาแหงชาตติามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาแหงชาตกิําหนด เปดสอนเมื่อปพ.ศ. 2555 เปนปแรก  ดังนัน้ปจจุบัน 

คณะศลิปศกึษาไดดําเนนิการจัดการเรยีนการสอน 2 หลักสูตรนี้เรื่อยมาจนถงึทุกวันนี้ 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศิลปศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณบด ีคณะกรรมการประจําคณะ 

 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 

หัวหนาภาควิชาศึกษาท่ัวไป 
 

หัวหนาภาควิชาการศึกษา หัวหนาภาควิชา 

ดุริยางคศลิปศึกษา 
 

หัวหนาภาควิชา 

นาฏศิลปศึกษา 

 

หัวหนาสํานักงาน 

เลขานุการคณะ 

หัวหนาสาขาวิชา 
นาฏศิลปไทยศึกษา 

หัวหนาสาขาวิชา 
นาฏศิลปสากลศึกษา 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 

 



 

โครงสรางองคกร 
คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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สถาบันบัณฑิตพํฒนศิลป 

คณะศิลปศึกษา 

สาขาวิชา 
นาฏศิลปไทยศึกษา 

ภาควิชานาฏศลิปศึกษา ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา ภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

 

สํานักงานเลขานุการคณะ 

สาขาวิชา 
นาฏศิลปสากลศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 



 

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศกึษา  ประจําปการศึกษา 2555 

  การบรหิารงานของคณะศลิปศึกษาในการจัดการศกึษานัน้  คณะศิลปศกึษาจะทําการ

สรรหาคณะกรรมการประจําคณะ  ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกคณะศลิปศึกษาและ

ภายในคณะศลิปศึกษา  เพื่อเสนอสภาสถาบันบัณฑติพัฒนศลิปแตงตัง้  โดยมคีณบดคีณะศลิปศกึษา

เปนประธานกรรมการ 

( 1 เมษายน 2555 – ปจจุบัน ) 

 1. รองศาสตราจารยมัณฑรา  ธรรมบุตย   ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 2. ผูชวยศาสตราจารยดร.สวภา   เวชสุรักษ  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 3. คณบดคีณะศลิปศึกษา    ประธานกรรมการ 

 4. รองคณบดคีณะศลิปศกึษา    กรรมการ 

 5. รองคณบดคีณะศลิปศกึษา    กรรมการ 

6. หัวหนาภาควชิาการศกึษา    กรรมการ 

7. หัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 

8. หัวหนาภาควิชานาฏศลิปศกึษา   กรรมการ 

9. หัวหนาภาควชิาดุรยิางคศลิปศกึษา   กรรมการ 

10. นายชาญสริ ิ  ฤกษผองศรี    กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบรหิารคณะศิลปศกึษา   

 1. นางพมิณภัทร   ถมังรักษสัตว   คณบดคีณะศลิปศึกษา  ประธาน 

 2. ผูชวยศาสตราจารยวรนิทรพร   ทับเกตุ รองคณบดคีณะศลิปศึกษา 

 3. นางสาวศริลิักษณ   ฉลองธรรม  รองคณบดคีณะศลิปศึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา   บัวมาศ  หัวหนาภาควิชาการศกึษา 

5. นางสาวศุทธมิาศ   คําดี   รักษาราชการแทนหัวหนาภาควชิาศึกษาทั่วไป 

6. นายพหลยุทธ   กนษิฐบุตร   รักษาราชการแทนหัวหนาภาควชิานาฏศลิปศกึษา 

7. นายดุษฎ ี  มปีอม    หัวหนาภาควิชาดุรยิางคศลิปศกึษา 

8. นายชาญสิร ิ  ฤกษผองศร ี   เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
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ผลการดําเนินงาน 

ดานการจัดการศึกษา 
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การจัดการศึกษาและหลักสูตรท่ีเปดสอน 

การจัดการศึกษาภายในคณะศิลปศกึษา  แบงออกเปน  4  ภาควิชา ไดแก 

1.  ภาควชิาศกึษาทั่วไป  

2. ภาควิชาการศกึษา 

  3. ภาควิชานาฏศลิปศกึษา 

  4. ภาควิชาดุรยิางคศลิปศึกษา 

 

     1. ภาควชิาศึกษาท่ัวไป    ทําหนาที่จัดการเรยีนการสอนวชิาสามัญพื้นฐานในระดับปรญิญาตรี

ใหแกนักศึกษาทัง้ 3 คณะ  คอื หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป) จัดการเรยีนการสอนใหแกนักศกึษา

คณะศลิปศึกษา และหลักสูตรศลิปบัณฑติจัดการเรยีนการสอนใหแกนักศกึษา คณะศลิปวจิิตรและคณะ

ศลิปนาฏดุรยิางค   

ภารกจิหลักของภาควิชาศกึษาทั่วไป  คอื 

  1)  จัดการเรยีนการเรยีนการสอนวชิาสามัญใน  2 ลักษณะ  ดังนี้ 

   ก.  รายวิชาที่บังคับเรยีนรวมกันทุกสาขาวิชา 

   ข.  รายวชิาที่กําหนดใหเลอืกเรยีนในหมวดวชิาศกึษาทั่วไปและหมวดวิชาเลอืกเสรี 

  2)  จัดดําเนนิการสอบทัง้สถาบัน  ปการศกึษาละ  4  ครัง้  

  3) ภาควชิายังมีหนาที่จัดหาอาจารยพเิศษสอนวชิาสามัญพื้นฐานที่บังคับเรยีนทัง้ 3 คณะ  

ในกรณทีี่อาจารยประจําสถาบันบัณฑติพัฒนศิลปไมเพยีงพอ 

 

 2.  ภาควชิาการศึกษา    ทําหนาที่จัดการเรยีนการสอนในรายวชิาของหมวดวชิาเฉพาะกลุม

วชิาชีพครู  ประกอบดวยรายวชิาชีพครูบังคับและรายวิชาชีพครูเลอืก   

 ภารกจิหลักของภาควิชาการศึกษา คอื 

    1)  จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5  ป)  

ทางดานวิชาการศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการ

ประกอบวชิาชีพครู 

    2)  พัฒนาบัณฑติครูใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวชิาชีพช้ันสูง 

    3)  พัฒนาหลักสูตรวชิาชีพครูใหมคีวามเหมาะสม  สดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

    4)  ศกึษา  คนควา  วจัิย  เผยแพรความรูและใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม 

    5)  สนับสนุนใหคณาจารยและนักศกึษามสีวนรวมในการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตร

ทางดานการศกึษา  จรยิธรรม  และศลิปวัฒนธรรมเพื่อชวยบํารุงศลิปวัฒนธรรมของชาติ 
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 3.  ภาควชิานาฏศิลปศึกษา    

  ภาควชิานาฏศลิปศกึษา   มภีารกจิในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต 5 ป  ใน  2  สาขาวิชา  คือสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  และสาขาวิชานาฏศิลปสากล

ศึกษา  ซึ่งประกอบดวยรายวิชาตางๆ ของกลุมวิชาชีพเฉพาะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมจํานวน

ไมนอยกวา  78  หนวยกิต อนึ่งคณาจารยของภาควิชารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแก

นักศึกษาเฉพาะกลุมวิชาชีพเฉพาะ  ประกอบดวย  พื้นฐานวิชาชีพ  วิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก  

ยกเวนวชิาครู  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของภาควชิาการศกึษา   

 ภารกจิหลักของภาควิชานาฏศลิปศกึษา คอื 

  1) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ป) ใหแกนักศกึษาสาขาวิชา

นาฏศลิปไทยศึกษาและสาขาวชิานาฏศิลปสากลศกึษา  

  2) จัดกจิกรรมโครงการ  ชมรม  การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาโดยเนนผูเรยีนเปน

สําคัญในดานตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของนักศกึษาในศาสตรนาฏศิลปในเชิงลกึและกวาง

ทัง้ในหองเรยีนและนอกหองเรยีน 

  3)  สงเสรมิใหคณาจารยในภาควชิาฯคนควาศกึษางานวจัิยเพื่อสรางและพัฒนาองค

ความรูทางดานนาฏศลิป  และทํางานวจัิยในช้ันเรยีนเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน   

  4)  สงเสรมิใหคณาจารยในภาควชิาฯไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารยในภาควิชาฯ

  5)  สงเสรมิใหคณาจารยเปนวทิยากร  อาจารยพเิศษ ตลอดจนนักศึกษาไดไปเผยแพร

ความรูและใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม ทัง้จัดโครงการเพื่อใหความรูแกสังคม    

  6)  ทํานุบํารุงศาสนา เผยแพรและพัฒนาศลิปวัฒนธรรมของชาติ  

 

 4.  ภาควชิาดุรยิางคศิลปศึกษา   

  ภาควชิาดุรยิางคศลิปศกึษา  มภีารกจิในการจัดการเรยีนการสอนนักศกึษาหลักสูตร

ศกึษาศาสตรบัณฑติ 5 ป  สาขาวิชาดนตรคีตีศิลปไทยศกึษา แขนงวชิาดนตรไีทยและคตีศิลปไทย  และ

สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปสากลศกึษา ศกึษา แขนงวชิาดนตรสีากลและคตีศลิปสากล  ซึ่งประกอบดวย

รายวชิาตางๆ ของกลุมวชิาชีพเฉพาะทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิ  ซึ่งประกอบดวยภาควชิาตางๆ ของ

กลุมวชิาชีพเฉพาะ  ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัติ  รวมจํานวนไมนอยกวา  78  หนวยกติ 

 ภารกจิหลักของภาควิชาดุริยางคศลิปศึกษา  คอื 

  1) จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ ( 5 ป) ใหแกนักศึกษาสาขาวิชา

ดนตรคีตีศิลปไทยศกึษา แขนงวชิาดนตรไีทยและคตีศลิปไทย  และนักศกึษาสาขาวิชาดนตรคีตีศลิป

สากลศกึษา แขนงวิชาดนตรสีากลและคตีศิลปสากล 

  2) จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะตางๆใหแกนักศกึษา 
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  3) ทําวจัิยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาองคความรูนําไปสูการสอน 

  4) บรกิารวชิาการและเผยแพรทางดานศลิปวัฒนธรรมใหแกสังคม 

  5) สนับสนุนใหคณาจารยไดรับการอบรมพัฒนาตนเอง 

   

 หลักสูตรการเรยีนการสอน 

 คณะศลิปศกึษาจัดการเรยีนการสอน  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  รวม 

4 สาขาวชิา ดังนี้ 

1.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวชิานาฏศิลปไทยศกึษา 

2.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวชิานาฏศิลปสากลศึกษา 

3.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวชิาดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา 

3.1  แขนงวชิาดนตรไีทย 

3.2  แขนงวชิาคตีศลิปไทย 

4.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวชิาดนตรคีตีศิลปสากลศกึษา 

4.1  แขนงวิชาดนตรสีากล 

4.2  แขนงวชิาคตีศลิปสากล 

 

 

 

1. ขอมูลบุคลากร 

   1.1 ขอมูลจํานวนบุคลากรของคณะศิลปศึกษา  ในปการศึกษา  2555 

1.1.1 ขาราชการ   ในปการศกึษา 2555 คณะศลิปศกึษามอีาจารยประจําทัง้สิ้นจํานวน 20 คน 

จําแนกเปนอาจารยและผูบรหิารในคณะ 17 คน อาจารยที่มตีําแหนงเปนผูบรหิารระดับสถาบัน 3 คน 

ดังตารางตอไปนี้ 
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 1) อาจารยและผูบรหิารในคณะจําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา 17 คน 

ชื่อ-สกุล วุฒิ/วชิาเอก ตําแหนง ตําแหนงบริหาร 

1.นางพมิณภัทร ถมังรักษสัตว 

2. ผศ. วรินทรพร  ทับเกตุ 

3.น.ส.ศิริลักษณ ฉลองธรรม        

4. นายดุษฎ ี   มปีอม 

   5. นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

6. ผศ.จติติมา   บัวมาศ 

 

7. นางสาวศุทธิมาส  คําด ี

8. ดร. อุษา  สบฤกษ 

9. นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา 

10. ดร.ดเิรก ทัศมาลัย 

 

  11. นางสาวพชิญา ดํานิล 

  12. นายศรายุทธ  หอมเย็น 

  13. น.ส.บวรนรรฏ  เกตุสุวรรณ 

  14. นายภูริ  วงศวเิชียร 

  15. นายกติิพนธ  สริิไวทยางกรู 

  16. น.ส.ธัญญาลักษณ ใจเท่ียง 

 

17. นายชรินทร  พรหมรักษ  

 

 

กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 

ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย) 

ศป.ม.มนุษยดุริยางควทิยา 

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. (วทิยาการคอมพวิเตอร) 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมการดนตรี) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ศษ.ม. (วจิัยการศึกษา) 

คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

ศศ.ม (บรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร) 

ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย) 

 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

อาจารย 

อาจารย 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

อาจารย 

อาจารย 

อาจารย 

ครู คศ.2 

 

ครู คศ. 1   

อาจารย 

อาจารย 

อาจารย 

อาจารย 

อาจารย 

 

อาจารย 

คณบดคีณะศิลปศึกษา 

รองคณบดคีณะศิลปศึกษา 

รองคณบดคีณะศิลปศึกษา 

หัวหนาภาควชิาดุริยางคศิลปศึกษา 

หัวหนาภาควชิานาฏศิลปศึกษา 

หัวหนาภาควชิาการศึกษา 

 

หัวหนาภาควชิาศึกษาท่ัวไป 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

   2) อาจารยท่ีมตีําแหนงเปนผูบรหิารระดับสถาบัน  3  คน  

        ชื่อ-สกุล วุฒิ/วชิาเอก ตําแหนง ตําแหนงบริหาร 

18. ผศ. ยุพา  ประเสริฐย่ิง 

19. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 

20. นางสาวอุษาภรณ บุญเรือง 

ค.ม.(การสอนภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) 

กศ.ม.(การสอนวทิยาศาสตร) 

ผูชวยศาสตราจารย 

อาจารย 

อาจารย 

รองอธิการบดฝีายวชิาการ 

รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบดฝีายแผน 

 

1.1.2 พนักงานราชการครู ในปการศกึษา 2555 คณะศลิปศกึษามพีนักงานราชการ บุคลากร

ทางการศึกษา จํานวนรวม  12 คน  จําแนกตามตําแหนง และวุฒกิารศึกษา ดังตารางตอไปนี้ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิ/วชิาเอก ตําแหนง 

1.  นางรัตติยะ   วกิสติพงศ 

 

2. น.ส.มรกต  ไพรศรี 

3. น.ส.พัชรินทร  จันทรัตทัด 

4. นายบัณฑติ  เข็มทอง 

5. น.ส.ไปรยาวริีณ  ศรีประเสริฐ 

 

6. นางสุพัชรินทร  วัฒนพันธุ 

 

7. นายบัณฑติ  กลิ่นสุคนธ 

 

8. นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

9. วาท่ี ร.ต.วชัิย  ภูเพชร 

10. น.ส.ธนะวด ี แสงคํานาย 

11. นายจรีวัฒน  แสงอนันต 

12. นายชัยยศ  ภมมนิทร 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศษ.ม(นาฏยศิลปไทย) 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.บริหารการศึกษา 

ศษ.บ.(นาฏศิลปสากล) 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร) 

ศษ.บ.(ดนตรีคตีศิลปไทย) 

ศษ.บ.ดนตรีคตีศิลปไทย 

 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมการดนตรี) 

ศษ.บ.ดนตรีคตีศิลปไทย 

ศษ.บ.ดนตรีคตีศิลปไทย 

ศษ.บ ดุริยางคศิลปสากล 

ศษ.บ.ดนตรีคตีศิลปสากลศึกษา 

อาจารยผูเช่ียวชาญดานการสอน

นาฏศิลปไทย 

ครู (นาฏศิลปไทย – ละครพระ) 

ครู (นาฏศิลปไทย- ละครนาง) 

ครู (นาฏศิลปไทย –โขนลงิ) 

ครู (นาฏศิลปสากล-บัลเลต) 

 

อาจารยผูเช่ียวชาญดานการสอนคตีศิลป

ไทย 

ครู (ดุริยางคไทย –ระนาดเอก) 

 

ครู (ดุริยางคไทย – ระนาดเอก) 

ครู (ดุริยางคไทย –ระนาดทุม) 

ครู (ดุริยางคไทย – ซอดวง) 

ครู (ดุริยางคสากล-กลอง) 

ครู (ดุริยางคสากล-กลอง 

 

1.1.3 ครูลูกจาง   ในปการศกึษา 2555  ม ี4  คน  จําแนกตามวุฒกิารศึกษา ดังตารางตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล วุฒิ/วชิาเอก สาขา 

1. นายธราธิป   สทิธิชัย 

2. นายฐกฤต  สุกุลกติติไกร 

3. น.ส.นันทนา  สาธิตสมมนต 

4. น.ส.อรอุมา  สุขติโภคากุล 

ศึกษาศาสตรบัณฑติ 

ศึกษาศาสตรบัณฑติ 

ศึกษาศาสตรบัณฑติ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ดุริยางคไทย – ปพาทย 

ดุริยางคไทย –เคร่ืองสาย 

นาฏศิลปไทย-ละครพระ 

นาฏศิลปไทย-ละครนาง 

 

          1.1.4 บุคลากรฝายสนับสนุน  ในปการศกึษา 2555 คณะศลิปศกึษามพีนักงานราชการ 1 คน 

และลูกจาง จํานวน  5 คน รวม 6 คน จําแนกตามตําแหนง และวุฒกิารศกึษา ดังตารางตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล วุฒิ/วชิาเอก ตําแหนง ตําแหนงงาน 

1.นายชาญสริิ  ฤกษผองศรี 

2.น.ส.พมิลรัตน  ขาวฉลาด 

3. น.ส.บุศรินทร นอยสังข 

4.น.ส.สุภาดา  โพธ์ิทอง 

5. น.ส.ภคมน  เสงี่ยมจติต 

6.นายกัณฑเอนก  กระตุฤกษ 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

บัญชีบัณฑติ (การบัญชี) 

ศศ.บ.(เอกภาษาอังกฤษ) 

ปวช.  

พนักงานราชการ 

ลูกจาง 

ลูกจาง 

ลูกจาง 

ลูกจาง 

ลูกจาง 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เจาหนาท่ีการเงนิและพัสดุ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นักวชิาการเงนิและบัญชี 

เจาหนาท่ีบรรณารักษ 

เจาหนาท่ียานพาหนะ 
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จากตาราง จํานวนบุคลากรคณะศลิปศกึษาในปการศึกษา 2555 มดีังนี้ จํานวนขาราชการ 20 

คน พนักงานราชการครู 12  คน พนักงานราชการ  1  คน  ครู(ลูกจาง) 4 คนและบุคลากรฝายสนับสนุน

(ลูกจาง) 5 คน  รวมทัง้สิ้น 42 คน  

 

        1.3  จํานวนอาจารยพเิศษท่ีคณะศิลปศึกษาเชญิมาสอนรายวชิาตางๆ ตามหลักสูตร      

ในปการศึกษา 2555 จากวทิยาลัยนาฏศิลป สํานักการสังคตี และผูทรงคุณวุฒิหรอือาจารยจาก

หนวยงานภายนอก  จํานวน  73   คน  จําแนกเปนอาจารยพเิศษในภาควิชาตางๆ คอื 

  ภาควชิาการศกึษา  จํานวน     3    คน 

  ภาควชิาศกึษาทั่วไป  จํานวน     4    คน 

  ภาควชิานาฏศลิปศกึษา  จํานวน    29   คน 

 ภาควชิาดุรยิางคศลิปศกึษา จํานวน    37   คน 

 

 

2. จํานวนนกัศึกษา 

 ในปการศกึษา 2555  มนีักศกึษาจําแนกได  ดังนี้ 

                2.1 จํานวนนักศึกษาของคณะศลิปศกึษาที่ศกึษาอยูในสวนกลาง หลักสูตรศกึษาศาสตร

บัณฑติ 5 ป (นักศกึษาช้ันป 1  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  ใชหลักสูตรปรับปรุง ปพ.ศ. 2555  

สวนนักศึกษา ป 2 – 4  ยังคงใชหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  หลักสูตรปรับปรุง ปพ.ศ. 2552)  

จําแนกจํานวนนักศึกษาตามสาขาวชิาได  ดังนี้ 

 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) คณะศิลปศึกษา  ปการศึกษา 2555   

จําแนกตามหลักสูตร  สาขาวชิา และระดับช้ันการศึกษา 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา  รวม 

ปที่ 

1 

ปที ่

2 

ปที ่

3 

ปที ่

4 

ปที ่

5 

1. หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวชิานาฏศลิปไทยศกึษา 63 67 110 91 74 405 

2. หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวชิานาฏศลิปสากลศกึษา 1 5 4 4 1 15 



 

 

ที่มา :  ขอมูลฝายทะเบยีนและสถติ ิณ วันที่  1 กรกฎาคม  2555 

 

จากตารางที่ 1   ในปการศึกษา 2555 มจํีานวนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ 5 ป   ที่

คณะศลิปศึกษาเปดสอน  รวมทัง้สิ้น  695    คน    

 1.  หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวชิานาฏศลิปไทยศกึษา ช้ันป 1 จาํนวน  63  คน, ช้ันป 2  

จํานวน  67  คน, ช้ันป 3  จาํนวน  110  คน, ช้ันป 4  จํานวน  91 คนและช้ันป 5  จํานวน  74  คน รวมทัง้สิ้น  

405    คน   

 2. หลักสูตรศกึษาศาสตร สาขาวชิานาฏศลิปสากลศกึษา  ช้ันป 1  จาํนวน  1  คน, ช้ันป 2  

จํานวน  5  คน, ช้ันป 3  จํานวน  4  คน, ช้ันป 4  จํานวน  4 คนและช้ันป 5  จํานวน  1  คน รวมทัง้สิ้น  15  

คน   

 3. หลักสูตรศกึษาศาสตร สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปไทยศกึษา  ช้ันป 1  จํานวน  42  คน, ช้ัน

ป 2  จํานวน  50  คน, ช้ันป 3  จาํนวน  34  คน, ช้ันป 4  จํานวน  33 คนและช้ันป 5  จาํนวน  16  คน รวม

ทัง้สิ้น  175 คน   

 4. หลักสูตรศกึษาศาสตร สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปสากลศกึษา  ช้ันป 1  จาํนวน  26  คน, 

ช้ันป 2  จํานวน  35  คน, ช้ันป 3  จํานวน  15  คน, ช้ันป 4  จํานวน  9 คนและช้ันป 5  จํานวน  15  คน รวม

ทัง้สิ้น  100  คน   

 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา  รวม 

ปที่ 

1 

ปที ่

2 

ปที ่

3 

ปที ่

4 

ปที ่

5 

3. หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป)  สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปไทยศกึษา 

     3.1 แขนงวชิาดนตรีไทย 

     3.2 แขนงวชิาคีตศลิปไทย 

รวม 

38 

4 

42 

 

35 

15 

50 

 

 

30 

4 

34 

 

30

3 

33 

 

13 

3 

16 

 

175 

 

4. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป) สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปสากลศกึษา 

    4.1  แขนงวชิาดนตรีสากล 

    4.2 แขนงวชิาคีตศลิปสากล 

รวม 

19 

7 

26 

26 

9 

35 

7 

8 

15 

7 

2 

9 

11 

4 

15 100 

 132 157 163 137 106 695 

รวมท้ังหมด 

695 
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สรุปรวมทุกสาขาวิชาช้ันปที่ 1  จํานวน  132  คน,  ช้ันปที่ 2  จํานวน  157  คน,  ช้ันปที่ 3  

จํานวน  163 คน, ช้ันปที่ 4   จํานวน  137  คนและช้ันปที่ 5  จํานวน  106 คน  รวมนักศกึษาทัง้สิ้น  

695    คน 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแตละหลักสูตร   คิดเปนรอยละ 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 

คน รอยละ 

1. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานาฏศลิปไทยศกึษา 405 58.27 

2. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานาฏศลิปสากลศกึษา   15 2.16 

3. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปไทยศกึษา 175 25.18 

4. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปสากลศกึษา   100 14.39 

รวม 695 100 

 

3. จํานวนวิชาท่ีเปดสอน 

  จํานวนวิชาที่เปดสอนทุกหลักสูตรรวม  327  วิชา โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้     

 

หลักสูตร จํานวนวิชาท่ีเปดสอน 

1. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานาฏศลิปไทยศกึษา 75 

2. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานาฏศลิปสากลศกึษา   70 

3. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปไทยศกึษา 

    แขนงวชิาดนตรีไทยและคีตศลิปไทย 

92 

4. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีคีตศลิปสากลศกึษา 

    แขนงวชิาดนตรีสากลและคีตศลิปสากล 

90 

รวม 327 

ผูสําเร็จการศึกษา 

 ในปการศกึษา 2555   มบีัณฑติคณะศลิปศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตรรวมกัน 

 ..255..  คน  โดยแยกตามหลักสูตรไดดังนี้ 

 1. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิานาฏศลิปไทยศกึษา จํานวน......194......... คน 

2. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  สาขานาฏศลิปสากลศกึษา      จํานวน........-....... คน 
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3. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  สาขาดนตรคีีตศลิปไทยศกึษา   จํานวน.......55...... คน 

   - แขนงวชิาดนตรไีทย   จํานวน......49......... คน 

      - แขนงวชิาคตีศิลปไทย  จํานวน........6...... คน 

4. หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  สาขาดนตรคีีตศลิปสากลศึกษา จํานวน.......6........ คน 

   - แขนงวชิาดนตรสีากล  จํานวน.......5........ คน 

      - แขนงวชิาคตีศิลปสากล จํานวน.......1........ คน 

   รวมทัง้สิ้น  จํานวน....255...... คน 

 

การจัดนักศึกษาฝกปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 

   ในปการศกึษา  2555   คณะศลิปศกึษา  โดยภาควชิาการศกึษาไดจัดนักศกึษาเขารับการฝก

ปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา    จํานวนทัง้สิ้น 117 แหง แบงเปน 2 ภาคการศกึษาดังนี้ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 /2555 

หลักสูตรสาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 

1. สาขาวชิานาฏศลิปไทยศึกษา  79 

2. สาขาวิชานาฏศลิปสากลศกึษา 2 

3. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา 

    - แขนงวิชาดนตรไีทย 

    - แขนงวิชาคตีศลิปไทย 

 

10 

3 

4. สาขาวิชาดนตรคีตีศิลปสากลศึกษา 

    - แขนงวิชาดนตรสีากล 

    - แขนงวิชาคตีศลิปสากล 

 

8 

3 

รวม 105 

ภาคการศึกษาท่ี 2 /2555 

หลักสูตรสาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 

1. สาขาวชิานาฏศลิปไทยศึกษา  78 

2. สาขาวิชานาฏศลิปสากลศกึษา 1 

3. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา 

    - แขนงวิชาดนตรไีทย 

    - แขนงวิชาคตีศลิปไทย 

 

11 

6 



 

4. สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปสากลศกึษา 

    - แขนงวิชาดนตรสีากล 

    - แขนงวิชาคตีศลิปสากล 

 

8 

- 

รวม 104 

 

 

  การจัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนเปนการจัดในสถานการณจริงตามที่กําหนดใน

มาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรครู 5 ป   โดยสงนักศึกษาออกฝกประสบการณวชิาชีพครูใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปตามที่ภาควิชาการศึกษากําหนด   มีอาจารยนเิทศกจากสถาบันและอาจารยนเิทศก

ฝายโรงเรยีนใหคําปรกึษาแนะนํา   ชวยเหลอืและพัฒนาสมรรถภาพทางดานความรู สมรรถภาพ

ทางดานเทคนคิวธิ ีและสมรรถภาพทางดานคุณลักษณะ มีวัตถุประสงค และวิธีดาํเนินการ ดังนี้  

   วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักศกึษาไดเรยีนรูจากประสบการณตรง 

2. เพื่อใหนักศกึษาไดนําความรูทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัตทิางดานนาฏศลิปและดนตร ี 

   ตลอดจนเทคนคิวธิสีอนแบบตางๆ ไปทดลองใชในสถานการณจรงิ 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลกิภาพที่เหมาะสมที่จะเปนครูที่ด ีมคีวามม่ันใจในตนเอง ม ี

   ความคดิรเิริ่มสรางสรรค มมีนุษยสัมพันธที่ดกีับเพื่อนรวมงาน นักเรยีนและชุมชน 

4. เพื่อใหนักศกึษาเกดิความศรัทธา และมเีจตคตทิี่ดตีอวชิาชีพครู   

   วธิดีําเนินการ 

1. ขอความอนุเคราะหสถานฝกประสบการณสอนจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานและกรุงเทพมหานคร 

2. จัดสงนักศึกษาแตละสาขาไปยังสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับขนาดและ

ความตองการจําเปนของโรงเรยีน 

3. ปฐมนเิทศนักศึกษากอนออกฝกปฏบิัตกิารสอน 

4. จัดอาจารยเพื่อนเิทศการสอน 

5. กําหนดชวงเวลาในการประเมนิผลการฝกปฏบิัตกิารสอนทัง้ฝายโรงเรยีนและฝายสถาบัน 

6. สัมมนานักศกึษาฝกปฏบิัตกิารสอนระหวางฝกปฏบิัตกิารสอนและหลังฝกปฏบิัตกิารสอน 

7. สัมมนาอาจารยนเิทศฝายโรงเรยีนเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวางกัน 

8. สรุปและประมวลผล 
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ผลลัพธจากการประเมนิความพงึพอใจ/ประโยชน/ความคดิเห็นของผูเขารวมโครงการ 

                ผลตอบรับจากการจัดสงนักศึกษาตามโครงการดังกลาว เปนที่พึงพอใจของสถานศึกษาที่

ใหความอนุเคราะหสนามฝกปฏิบัติการสอนจนกลายเปนเครือขายทางวิชาการของคณะศิลปศึกษา 

เนื่องจากนักศกึษาที่รับเขาฝกปฏิบัติการสอนรอยละ 90 ไดแสดงถึงศักยภาพของความเปนครูที่มีทักษะ

ทางดานนาฏศิลปและดนตรีเหนือกวาสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตในสาขาวิชาเดียวกัน หลักฐานคือ 

หนังสอืแจงความจํานงขอรับนักศกึษาเขาฝกปฏบิัตกิารสอนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ 

 

ศิลปนพินธ สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555 

ช่ือเรื่อง อาจารยคุมเลม 
1. การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ ตอนพระลอเสี่ยงน้ํา ประธาน :    ผศ.วรินทรพร   ทับเกตุ 

อ.ท่ีปรึกษา : อ.บวรนรรฏ  อัญญะโพธิ์ 
2. ระบําครุฑ ประธาน :  อ.สมศักดิ์  ทัดติ   

อ.ท่ีปรึกษา : อ.พหลยุทธ   กนิษฐบุตร   
3. แสกเตนสาก : กรณีศึกษากลุมชนไทยแสกบานอาจสามารถ ประธาน :    อ.สุรัตน  จงดา 

อ.ท่ีปรึกษา :  อ.ชรินทร  พรหมรักษ   
4. ศึกษาบทละคร เรื่องพระสมุท ประธาน :  อ.พิมณภัทร  ถมังรักษสัตว    

อ.ท่ีปรึกษา : อ.บวรนรรฏ  อัญญะโพธิ์ 
5. ระบํานักรบไทย ประธาน :  อ.ชรินทร  พรหมรักษ   

อ.ท่ีปรึกษา : อ.พัชรินทร  จันทรัดทัต 
6. ละครรอง : กรณีศึกษาบทบาทสาวเครือฟา ประธาน :  อ.พหลยุทธ   กนิษฐบุตร   

อ.ท่ีปรึกษา : อ.ฤดีชนก  คชเสนี 
7. โนราพลัด : กรณีศึกษาชุดกระบี่ตีทา ประธาน :  อ.จันทิมา  ใหญยิ่ง  

อ.ท่ีปรึกษา :  อ.พัชรินทร  จันทรัดทัต 
8. โขน : กรณีศึกษากระบวนทารบในบทรอง ประธาน :  อ.นิวัฒน  สุขประเสริฐ   

อ.ท่ีปรึกษา :  อ.สมศักดิ์   ทัดติ 
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ศิลปนพินธ สาขาวิชาดนตรคีตีศิลปไทยศึกษา ปการศึกษา 2555 

ลําดับ ชื่อศิลปนิพนธ กรรมการควบคุม 

1. จะเขมอญ คณะหงสฟารามัญ อ.นภิา  โสภาสัมฤทธิ์ 

อ.อธิพัชร  สุวรรณวัฒนะ 

2. ศกึษาการบรรเลงวงปพาทยมอญรูปแบบใหม ของ

คณะประคองศลิป 

นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

นายวชัิย  ภูเพ็ชร 

3.   ศกึษาฆองกระแตบานพาทยโกศล นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

นายวชัิย  ภูเพ็ชร 

4. ศกึษารูปแบบการถายทอดระบบ PQCT ของ 

ครูจีรพล   เพชรสม 

นางสาวศริลิักษณ  ฉลองธรรม 

นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

5. ศกึษาแนวคดิกี่ดดีจะเข เพลงตนเพลงฉิ่ง 3 ช้ัน 7 

เสยีงของอาจารยจีรพล  เพชรสม 

อ.นภิา โสภาสัมฤทธิ์ 

อ.อธพิัชร  สุวรรณวัฒนะ 

6.  ดนตรกีันตรมึในพธิกีรรมปนโจรมมวต นายศรายุทธ  หอมเย็น 

นายวชัิย  ภูเพ็ชร 

7.  วเิคราะหทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงมารําสามช้ัน นายดุษฎ ี มปีอม 

นายวชัิย  ภูเพ็ชร 

8. ศกึษาหนาทับเพลงลงสรงโทน นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

นายภิรมย  ใจช้ืน 

9. ศกึษาทางเดี่ยวระนาดทุมเพลงมายอง สามช้ัน  

ทางครูพุม  บาปุยะวาทย 

นายดุษฎ ี มปีอม 

นายวชัิย  ภูเพ็ชร 

10. ศกึษาทางเดี่ยวซออูเพลงพญาครวญ สามช้ัน ของ 

หลวงไพเราะเสยีงซอ (อุน ดูรยะชีวนิ) 

นางสาวศริลิักษณ  ฉลองธรรม 

นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

11. ศกึษาหนาทับเพลงหนาพาทย  ตระโหมโรง นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

นายภิรมย  ใจช้ืน 

12. ศกึษาทางเดยีวซอดวงเพลงจระเขหางยาวสามช้ัน 

ของอาจารยจีรพล เพ็ชรสม 

นายฐกฤต  สุกุลกติตไิกร 

นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

13. ศกึษาทางเดี่ยวฆองวงเล็กเพลงพญาโศก สามช้ัน 

ทางครูเพ็ชร จรรยนาฏย 

นายศรายุทธ  หอมเย็น 

นายธราธปิ  สทิธชัิย 

14. ศกึษาการบรรเลงเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงทะแย สาม

ช้ันทางพระยาเสนาะดุรยิางค 

 

นายบัณฑติ  กลิ่นสุคนธ 

นายวชัิย  ภูเพ็ชร 



 

ลําดับ ชื่อศิลปนิพนธ กรรมการควบคุม 

15. ศกึษาเพลงโหมโรงชาตร ีคณะถนอม สะอาดศลิป นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

นายธราธปิ  สทิธชัิย 

16. 

 

ศกึษากลวธิกีารเดี่ยวระนาดเอกเพลงตอยรูป สาม

ช้ัน ทางครูบุญยงค เกตุคง 

นายบัณฑติ  กลิ่นสุคนธ 

นายธราธปิ  สทิธชัิย 

17. กลวธิกีารเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ สามช้ัน  

ทางครูบุญยงค เกตุคง 

นายบัณฑติ  กลิ่นสุคนธ 

นายภิรมย  ใจช้ืน 

18. ศกึษาเพลงที่ใชประกอบการละเลนวาวจุฬา ปกเปา นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

นายภิรมย  ใจช้ืน 

19. ภูมปิญญาทองถิ่น : การสรางอังกะลุงของ 

นายอุบล ทพิยโอสถ 

อ.ศรายุทธ  หอมเย็น 

อ.ธราธปิ  สทิธชัิย 

20. ศกึษาการตรํีามะนาประกอบการแสดงพื้นบาน 

กรณศีกึษาคณะโรงเรยีนควนโดนวทิยา 

อ.ฐกฤต  สุกุลกติตไิกร 

อ.ธนะวด ี แสงคํา 

21. ศกึษาหนาทับเพลงโลม – ตระนอน นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

นายภิรมย  ใจช้ืน 

22. ศกึษาเพลงเสมอ : สําเนยีงภาษา อ.บัณฑติ  กลิ่นสุคนธ 

อ.ภิรมย  ใจช้ืน 

23. กระบวนการถายทอดการดีดจะเขเพลงฉิ่งมุลง ช้ัน

เดยีว 

ของครูสุวัฒนา  แสงทับทมิ 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์

นายอธพิัชร  สุวรรณวัฒนะ 

24.  ศกึษาการถายทอดวธิกีารเปาปโนรา กรณีศกึษา 

ครูอํานาจ นุนเอยีด 

นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

นายธราธปิ  สทิธชัิย 

25. การสรางแบบฝกอังกะลุงราว นายฐกฤต  สุกุลกติตไิกร 

นายอธพิัชร  สุวรรณวัฒนะ 

26. ศกึษากลวธิกีารเดี่ยวระนาดเอกเพลงตอยรูป สาม

ช้ัน 

ทางครูประสทิธิ์ ถาวร 

อ.วัชรากร  บุญเพ็ง 

อ.ธราธปิ  สทิธชัิย 

27. ศกึษากลวธิกีารเดี่ยวฆองวงเล็กเพลงสุดสงวน สาม

ช้ัน 

ทางครูเพ็ชร จรรยนาฏย 

อ.ดุษฎ ี มปีอม 

อ.ธราธปิ  สทิธชัิย 

28. วเิคราะหทางเดี่ยวซอดวงเพลงสุรนิทราหู สามช้ัน 

ทางอาจารยเฉลมิ มวงแพรศรี 

นางสาวศริลิักษณ  ฉลองธรรม 

นางสาวธนะวดี  แสงคํา 



 

29. การวเิคราะหเพลงในบทพระราชนพินธเรื่องเงาะปา อ.สุพัชรนิทร  วัฒนพันธุ 

อ.สุภาภรณ  ลาสะอาด 

30. ศกึษาทางรองเพลงใบคลั่งสามช้ัน อ.สุพัชรนิทร  วัฒนพันธุ 

อ.สุภาภรณ  ลาสะอาด 

31. ศกึษาทํานองทางรองเพลงวิเวกเวหา สามช้ัน อ.สุพัชรนิทร  วัฒนพันธุ 

อ.สุภาภรณ  ลาสะอาด 

 

ศิลปนพินธ สาขาวิชาดนตรคีตีศิลปสากลศึกษา ปการศึกษา 2555 

ที่ ชื่อเรื่อง ช่ือนักศกึษา อาจารยผูควบคุม 

1 การบันทกึเสยีง : กรณศีกึษา 

นายเทอดไทย  ทองนาค 

นางสาวอภชิญา  วาสุเทพรังสรรค 1. นางวณ ี ลัดดากลม 

2. นายจรีวัฒน  แสงอนันต 

2 เทคนคิการประพันธเพลงของอาจารย

เทอดไทย  ทองนาค : กรณศีกึษาเพลง

เปลอืงหัวใจ 

นายสริิกร   อสิริยานนท 1. นายปริญญา  มติรสุวรรณ 

2. นายจรีวัฒน  แสงอนันต 

3 การศกึษาวเิคราะหเพลง ภัทรมหาราชา

ของสถาบนับัณฑติพัฒนศลิป 

นางสาวเกวรินทร  วรรณวจิติร 1. นางวณ ี ลัดดากลม 

2. นายจรีวัฒน  แสงอนันต 

4 การซอมบํารุงไวโอลนิ : กรณศีกึษา 

นายสุพจน  บัวเผื่อน 

นางสาวอรุณทพิย  อุดมหรรษากุล 1. นายปริญญา  มติรสุวรรณ 

2. นายฆฤษณษาพัฒน ภมมนิทร 

 
การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการเขารวมงานวชิาการของนักศึกษา ปการศึกษา 2555 

วันเดอืน

ป 

ชื่องาน สถานท่ีแสดง รายวชิา ช้ันป สาขาวิชา 

25 ต.ค 55 The  Performance  of  Music 

and  Dance  Examination 

โรงละครวังหนา 

สถาบันบัณฑติพัฒน

ศิลป 

วชิาแจสเบ้ืองตน   

(วชิาเลอืกเสรี 3) 

    

 

4 นาฏศิลปไทยและ

นาฏศิลปสากล

ศึกษา 

ก.พ. 56 การแสดงผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษา 

โรงละครวังหนา 

สถาบันบัณฑติพัฒน

ศิลป 

ทักษะนาฏศิลปและการ

ฝกประสบการณการ

แสดง 

 

1-3 นาฏศิลปไทย 

13 มี.ค. 56 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ โรงละครวังหนา 

สถาบันบัณฑติพัฒน

ศิลป 

 

ศิลปนิพนธ 4 นาฏศิลปไทย 
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การเขารวมงานวิชาการและการเขารวมประชุมของนักศึกษา ปการศึกษา 2555 

วันเดอืน

ป 

ชื่องาน สถานท่ี นักศึกษาท่ีเขารวมฟง ผูจัด 

14 ธ.ค. 55 งานเสวนาวชิาการ 101 ปวัง

สวนกุหลาบ 

วังสวนกุหลาบ ตัวแทนนักศึกษาช้ันป 3 และ

ป4 จํานวน 10 คน 

ศูนยสังคตีศิลปธนาคาร

กรุงเทพ 

รวมกับ 

สถาบัน 

บัณฑติพัฒนศิลป 

19 ก.ค. 

55 

โครงการเสวนาวชิาการและ 

การแสดงนาฏดุริยางคศิลป 

   เฉลมิพระเกยีรติ : กจิกรรม  

              เสวนาทางวชิาการเร่ือง   

              “ องคอุปถัมภนํางานดาน 

              ศาสตรศิลป ” 

โรงละครวังหนา 

สถาบันบัณฑติพัฒน

ศิลป 

ทุกช้ันป สถาบัน 

บัณฑติพัฒนศิลป 

20 ส.ค. 

55    

      โครงการประชุมเชิงปฏบัิติการ 

              ตามแผนการสรางภูมคิุมกัน      

              และปองกันยาเสพติด 

 

 

โรงเรียน 

วัดจันทรสโมสร 

นักศึกษาช้ันป 4 

1. น.ส.ภัททิราพร  รอดผล 

2. นายโกวทิย  นนทะภา 

3. นายณัฐพล  ทองคํา 

 

ปปส. 

 

 

 

 

16 ส.ค. 

55    
โครงการสัมมนาผูนํานิสติ

นักศึกษาเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาเขตภาค

กลาง 

มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร 
1.นายเกษม ศรีสมบูรณ 

2.น.ส.จารุวรรณ นาคบังเกดิ 

3.น.ส.ธนสุชาพร มิ่งขวัญ 

 

มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร 

24 ส.ค. 

55    

โครงการอบรมเครือขาย

สโมสรนักศึกษาในการกาวเขา

สูประชาคมอาเซยีน 

University Student Leaders 

Seminar 'Role Of Student 

Leaders  in Getting  Ready 

for ASEAN'  

มหาวทิยาลัย 

ศรีปทุม   

คณะกรรมการ 

สโมสรนักศึกษา (นศ.ป 3) 

1.นายเกษม ศรีสมบูรณ 

2.น.ส.จารุวรรณ นาคบังเกิด 

3.น.ส.ธนสุชาพร มิ่งขวัญ 

   

มหาวทิยาลัยศรีปทุม   
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  ทุนการศึกษา  

ในปการศกึษา 2555  นักศึกษาคณะศลิปศึกษาไดรับทุนการศึกษา 
 

  1. ทุนอสิระ  ขาวละเอยีด   นักศึกษาคณะศิลปศึกษา ได  2  ทุน 

รายชื่อ ช้ัน

ป 

สาขาวิชา เอก จํานวนเงิน 

1. นางสาวพมิพตะวัน  โพะสูงเนิน 4 นาฏศิลปไทยศึกษา ละครพระ 24,000 

2. นายณัฐพล   สุขปรุง 4 นาฏศิลปไทยศึกษา โขนยักษ 24,000 

 
2. ทุนผูพกิารและดอยโอกาส 

ชื่อทุน รายชื่อผูทีไ่ดรับทุน สาขาวชิา ช้ันป 

ทุนนักศกึษาผูพกิาร นายโอภาส    พึ่งวงศญาติ ดนตรีคตีศิลปไทยศึกษา 3 

ทุนนักศกึษาดอยโอกาส 1. นางสาวสุกัญญา  ตลิง่ชัน 

2. นางสาวโสรดา    ม่ังแฟง 

3. นางสาวชนิดา    เพ็งม ี

4. นางสาวณัฐธิดา   ศรีนาคคํา 

นาฏศิลปไทยศึกษา 

นาฏศิลปไทยศึกษา 

นาฏศิลปไทยศึกษา 

นาฏศิลปไทยศึกษา 

1 

3 

3 

3 

 

3. ทุนหลวงวิจิตรวาทการ 

  นายสงิหศกึยอดเณรแกว   ช้ันป 4 

4. ทุนคุณครูลมุล  ยมะคุปต 

  นางสาวธดิารัตน  ประสมทรัพย   ช้ันป 3 

5. ทุนรองอธกิารบด(ียุพา  ประเสรฐิยิ่ง) 

  นายดวงดนัย   ประยูรหงษ   ช้ันป 3  

6. ทุนคุณครูกัลยา  เพิ่มลาภ 

  นายพัชรินทร   ชูชวย   ช้ันป 3 

 

นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 

ปการศกึษา 2555  คณะศิลปศึกษามนีักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศกึษาในรอบ 5 

ปที่ผานมา ไดรับรางวัลและประกาศเกยีรตคิุณดานคุณธรรมจรยิธรรม และศิลปวัฒนธรรมดังนี้ 
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ลําดับ ชื่อนักศกึษา/ศษิยเกาท่ีไดรับ

รางวัล/ประกาศเกยีรตคิุณ 

ชื่อรางวัล/ประกาศเกยีรตคิณุท่ี

ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล/

ประกาศเกยีรตคิุณ 

1 นายไชยวัฒน  ธรรมวิชัย 

(นักศกึษาช้ันป4  สาขาวชิา

นาฏศลิปไทยศกึษา) 

ไทยแลนดกอตทาเลนท ครั้งที่ 2

ไดรางวัลที่ 3  ทมีTGT 03  

“ คดิบวกสบิป ”  โชวนาฎยกรรม

แสงเงา  

 

บรษิัท เวริคพอยท 

2 นายนันทพงศ   โพธิ์ปดทอง 

(ศษิยเกา) 

ไทยแลนดกอตทาเลนท ครั้งที่ 2

ไดรางวัลที่ 3  ทมีTGT 03  

“ คดิบวกสบิป ”  โชวนาฎยกรรม

แสงเงา 

 

บรษิัท เวริคพอยท 

3 นางสาวกชกร   เทศถมยา     

 (นักศกึษาช้ันป 4  สาขาวิชา 

     นาฏศิลปไทยศึกษา) 

เยาวชนดเีดนกรุงเทพมหานคร

(ประกายเพชร) ประจําป 2555 

 

 

สํานักวัฒนธรรม  กฬีา 

และการทองเที่ยว 

4 นายไตรรัตน   รวมดํารหิ 

(นักศกึษาช้ันป 3  สาขาวชิา 

     นาฏศิลปไทยศึกษา) 

 

เยาวชนดเีดนกรุงเทพมหานคร

(ประกายเพชร) ประจําป 2555 

สํานักวัฒนธรรม  กฬีา 

และการทองเที่ยว 
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พธิไีหวครู ประจําปการศึกษา  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดไทยแลนดกอตทาเลนท 

 
 

  นายไชยวัฒน  ธรรมวิชัย  นักศกึษาช้ันป 4  สาขาวิชานาฏศลิปไทยศกึษา คณะ

 ศลิปศกึษา    เขารวมประกวดไทยแลนดกอตทาเลนท  ครัง้ที่ 2     ไดรางวัลที่ 3  ทมีTGT 03                    

 “ คดิบวกสบิป ”   โชวนาฎยกรรมแสงเงา  
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ผลการดําเนินงาน 

  ดานกิจกรรมนักศึกษา 
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กจิกรรมนกัศึกษา 

 กจิกรรมนักศึกษา  ถอืไดวาเปนกจิกรรมที่สนับสนุนและสงเสรมิใหนักศกึษาไดเรยีนรู

ดวยตนเองและสัมผัสกับประสบการณตรงในสังคม  ไดเรยีนรูการใชชีวติรวมกับผูอื่นในสังคมซึ่งตองใช

ทัง้วชิาความรูทางวชิาการที่ไดศกึษามาแลวในระบบการศกึษาและการเขารวมกจิกรรม  ดังนัน้ การได

ทํากจิกรรมจึงเสมอืนเปนการเริ่มตนประสบการณชีวติที่ดกีอนจะออกไปสูการทํางานรวมกับผูอื่นใน

สังคมหลังจากจบการศกึษา   คณะศิลปศกึษาตระหนักถงึความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรม

ที่หลากหลาย เพื่อสงเสรมิใหนักศกึษาไดพัฒนาทักษะในทุกๆดานและมโีลกทัศนที่กวางขึ้น โดยมี

คณะกรรมการนักศกึษาซึ่งมาจากการเลอืกตัง้รวมกันทํางาน โดยนักศกึษาเปนประธานและกรรมการ 

 

 การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาความเปนครู 

               1. การพัฒนาดานสตปิญญา ความรูทางวชิาการและทักษะวชิาชีพ กจิกรรมโครงการ

ทางวชิาการและพัฒนาทักษะวชิาชีพ เชน การปรับพื้นฐานนักศกึษาป 1 การแสดงผลงานเพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ในการเรยีน การแสดงผลงานศิลปนพินธ 

               2. การพัฒนาดานจิตใจและอารมณ  กจิกรรมโครงการสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

เชน  กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรม ณ วัดพระแกว และวังสระปทุม  

   3. การพัฒนาดานรางกาย กจิกรรมโครงการนันทนาการ เชน การจัดการแขงขันกฬีา 

ระหวางคณะ   การสงเสรมิสุขภาพ ณ บานครูนอย 

   4. การพัฒนาดานสังคม  กจิกรรมชมรมตางๆ  เชน  ชมรมอาสาพัฒนา  

        5. การสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม เชน  กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม ณ ตลาด

น้ําสี่ภาค จ.ชลบุร ี,  โครงการวัฒนธรรม ดนตร ีคตีศลิป  และกจิกรรมการแสดงและการบรรเลงดนตรี

ตามพันธกจิของคณะศลิปศึกษา และฝายศลิปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป   

                  ๖. การสงเสรมิความเปนครู  กจิกรรมโครงการเพื่อเตรยีมพรอมการเปนครูวชิาชีพดนตรี

และนาฏศลิป  เชน  โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู   โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาฝกสอน  

โครงการสัมมนานักศกึษาฝกสอน โครงการฝกอบรมนาฏศลิป ดนตร ีเปนตน 

 

 ในปการศกึษา 2555  ไดมีการจัดทํากจิกรรมนอกหลักสูตรใหแกนักศึกษา ซึ่งมทีัง้ที่

ทางคณะศลิปศกึษาดําเนนิการจัดเอง  และเขารวมกจิกรรมที่ฝายกจิการนักศกึษา สถาบันบัณฑติพัฒน

ศลิปจัด มีดังนี้ 
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ลําดับ

ที ่
วันเดอืนปท่ีจัด สถานท่ีจัด ชื่อโครงการชมรม ผูจัด 

1 พ.ค. 2555 อาคารคณะศิลปศกึษา โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาปท่ี 1 คณะศลิปศึกษา

รวมกับฝายกจิการ

นักศกึษา สถาบันฯ 

2 พ.ค. 2555 โรงละครวังหนา 

สถาบันบัณฑติพัฒน

ศลิป 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป

การศึกษา 2555 

คณะศลิปศึกษา

รวมกับฝายกจิการ

นักศกึษา สถาบันฯ 

1 16 - 17  มี.ค. 

2556 

จังหวัดกาญจนบุรี กจิกรรมวชิาการท่ีสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค : 

โครงการหองสมุดเพื่อนองและการ

อบรมดนตรีเชิงปฏบัิติการ 

 

คณะศลิปศึกษา 

2 22  ม.ีค. 2556 บานครูนอย กจิกรรมกฬีาเพื่อการสงเสริม

สุขภาพ :  โครงการอบรมการ

พัฒนาสุขภาพเด็กดอยโอกาส 

คณะศลิปศึกษา 

3 26  ม.ีค. 2556 สถานสงเคราะห 

เด็กออนพญาไท 

กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนรักษา

สิ่งแวดลอม  :  โครงการบําเพ็ญรัก

บําเพ็ญสุข 

 

คณะศลิปศึกษา 

4 29  ม.ีค. 2556 วัดพระแกว   

วังสระปทุม 

กจิกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม : โครงการเท่ียววัดชมวัง 

 

คณะศลิปศึกษา 

5 28-29  ม.ีค. 

2556 

ตลาดน้ําสี่ภาค จ.

ชลบุรี 

กจิกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  : 

โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการเตรียม

ความพรอมสูการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม 

คณะศลิปศึกษา 

 

 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   

 ปการศึกษา 2555   ประกอบดวยกรรมการ  9  คน  

 1. นางสาวภคนิ ี  ดวงพัตรา   ประธานสโมสรนักศกึษา 

 2. นางสาวจิราวรรณ  จูมศักดิ์   อุปนายก คนที่ 1 (คณะศิลปวจิิตร)  

 



 

29 

 

 3. นายเกษม  ศรสีมบูรณ   อุปนายก คนที่ 2 

 4. นางสาวจารุวรรณ  นาคบังเกดิ  เลขานุการ 

 5. นางสาวธนสุชาพร   มิ่งขวัญ   เหรัญญกิ 

 6. นายดวงดนัย  ประยูรหงส   ประธานกจิกรรม 

 7. นายวรุฒ  บํารุงสวัสดิ์     ผูแทนคณะศลิปนาฏดุรยิางค  

 8. นางสาวชุลกีร  อนิวัน    ผูแทนคณะศลิปศกึษา 

 9. นายวงศกร  เกตุภักด ี    ผูแทนคณะศลิปวจิิตร 

 

 

โครงการอบรมเครอืขายสโมสรนักศึกษาในการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน 

24 สิงหาคม 2555   ณ มหาวิทยาลัยศรปีทุม   

 

 
 
 นายเกษม ศรสีมบูรณ อุปนายกคนที่ 2  นางสาวจารุวรรณ นาคบังเกดิ เลขานุการ และ 

นางสาวธนสุชาพร มิ่งขวัญ  เหรัญญกิสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป ไดเขารวมโครงการ

อบรมเครอืขายสโมสรนักศึกษาในการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน  University Student Leaders 

Seminar 'Role Of Student Leaders  in Getting  Ready for ASEAN'  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=507336885944516&set=a.370016913009848.96664.100000046264832&type=1&relevant_count=1
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กิจกรรมวันครู 

15  มกราคม   2556   ณ โรงละครวังหนา   

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม 
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โครงการนทิรรศการพพิธิอาเซยีน 

4 – 14  กุมภาพนัธ  2556  

ณ หอศิลปและโรงละครวังหนา  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 
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   ผลการดําเนินงานดาน 

การวิจัยและการจัดการความรู 
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งานวิจัยคณะศิลปศึกษา ปการศึกษา 2555 
 

ชื่องานวจัิย ผูรับผดิชอบ 

1. ศกึษาการเตรยีมความพรอมของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลปสู

ประชาคมอาเซยีน ปพ.ศ. 2558 

นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

(ภาควชิาศกึษาทั่วไป) 

2. การวจัิยในช้ันเรยีนเรื่อง  การศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิา

สถติเิพื่อการศกึษาของนักศึกษาช้ันปที่ 3  คณะศิลปศกึษา สถาบัน

บัณฑติพัฒนศลิป 

  

ภาควชิาการศกึษา 

3. ศกึษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ 

คณะศลิปศกึษา สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

 

ภาควชิาการศกึษา 

4. การสรางแบบฝกปใน เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงของนักศึกษา

สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา 

นายศรายุทธ  หอมเย็น 

(ภาควชิาดุรยิางคศลิปศึกษา) 

5. วเิคราะหผลงานศลิปนพินธของสาขาวชิานาฏศิลปไทยศกึษา 

คณะศลิปศกึษา สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ปพ.ศ. 2543 – 2554 

 

 ภาควิชานาฏศิลปศกึษา 

6. การวจัิยในช้ันเรยีนเรื่อง การศกึษาทัศนคติตอการเรียนวชิา

นาฏศลิป  เรื่องฟอนแพน (มเีนื้อรอง) ของนักศึกษาปริญญาตร ีช้ันป

ที่ 4 สาขาวชิานาฏศลิปไทยศกึษา คณะศลิปศึกษา สถาบันบัณฑติ

พัฒนศลิป 

นายชรินทร  พรหมรักษ 

(ภาควชิานาฏศลิปศกึษา) 

 

บทความ  ปการศึกษา 2555 

ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ชื่อผูเขยีน 

1. วงกลองแขก : วงปกลองในพระราชพธิไีทย วารสารพัฒนศลิป นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

อาจารยสาขาดนตรีคีตศลิปไทย 

2. แนวการวเิคราะหบทเพลงสากล วารสารพัฒนศลิป ดร.ดเิรก  ทัศมาลัย 

อาจารยสาขาดนตรีคตีศิลปสากล 

3. พพิธินาฏยา : สุนทรียะและภาษาทาทางนาฏศิลปไทย จุลสารคณะศลิปศกึษา ดร.อุษา  สบฤกษ 

4. ครูมอือาชีพ : ความตองการของสังคมไทย จุลสารคณะศลิปศกึษา นางพมิณภัทร  ถมังรักษสัตว 

5. คตพิจนจีน เพื่อการดําเนินชีวติ จุลสารคณะศลิปศกึษา ผศ.จิตตมิา  บัวมาศ 

6. รูปแบบการแสดงนางตลาด : กรณศีกึษานาง

เกศสุรยิงแปลงในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส 

จุลสารคณะศลิปศกึษา ผศ.วรนิทรพร  ทับเกตุ 

7. ประเพณีและพธิกีรรมในวรรณคดไีทย  จุลสารคณะศลิปศกึษา นายชรินทร พรหมรักษ 
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การจัดการองคความรู  ปการศึกษา 2555 
 

เรื่องท่ี ชื่อเรื่อง 

เรื่องท่ี 1 

การจัดการความรูดานการเรยีนการสอน 

 

การนเิทศนักศกึษาฝกสอนอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

เรื่องท่ี 2 

การจัดการความรูดานการวจัิย 

 

วธิกีารเลอืกหัวขอและกําหนดแนวทางในการ

ดําเนนิการวิจัยใหมปีระสทิธภิาพ 
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ผลการดําเนินงาน 

  ดานการบริการวิชาการ 
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งานบรกิารวิชาการแกสังคม 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม ชื่อวทิยากร/กจิกรรม 

1 โครงการเสวนาวชิาการและการแสดงนาฏดุรยิางคศลิป

เฉลมิพระเกยีรต ิ         

    กจิกรรมที่ 1 : เสวนาทางวชิาการเรื่อง องคอุปถัมภนํา

งานดานศาสตรศลิป (19 ก.ค. 2555)  ณ โรงละครวังหนา  

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

 

   กจิกรรมที่ 2 : การแสดงนาฏดุรยิางคศลิปเฉลมิพระ

เกยีรต ิ  ( 22 ก.ค. 2555 )   ณ โรงละครวังหนา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

 
 

 

 

1. ดร. อนุชา  ทรีคานนท 

2. ผศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท 

3. นายจตุพร  รัตนวราหะ    

   (ศลิปนแหงชาต)ิ 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการอบรมและจัดทําสื่อการ

สอนนาฏศลิป/ดนตรี  ณ สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป 

(30 ก.ค.-1 ส.ค. 2555) 

ผูเช่ียวชาญสถาบันบัณฑติพัฒน

ศลิป 

3 โครงการอบรมครูเครือขายนาฏศลิปและดนตร ีณ หอง 

543-544 อาคารคณะศลิปศกึษา 

(7-10 พฤษภาคม 2556) 

ผูเช่ียวชาญและคณาจารย

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

4 โครงการนทิรรศการพพิธิอาเซยีน ณ หอศลิปและโรง

ละครวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

(4-14 กุมภาพันธ 2556) 

- กจิกรรมนทิรรศการ 

- กจิกรรมการแสดงอาเซยีน 

5 คณาจารยจากธรรมศาสตรและประชาชนเขาเยี่ยมชมการ

เรยีนการสอนรายวชิาทักษะนาฏศิลป(25 ธันวาคม 2555) 

ผูเช่ียวชาญและคณาจารย

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

6 ขอนักศกึษาคณะศลิปศึกษาบันทกึเทปรายการกิ๊กดู 

สงครามเพลง (5 ตุลาคม 55) 

นายจารกึ   จุฑาคุปต ป 2 

สาขาวิชาคีตศิลปไทย 

7 ขอนักศกึษาคณะศลิปศึกษารวมแสดงกับนาฏยศาลา    

หุนละครเล็ก โจหลุยส ณ ประเทศจีน (9-15 มกราคม 

2556) 

นายณัฐพงศ  ทองคํา ป 4 

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 
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มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรและประชาชน 

เขาเยี่ยมชมการเรยีนการสอนรายวชิาทักษะนาฏศิลป 2 

25 ธันวาคม 2555  ณ หองฝกโขน อาคารคณะศิลปศึกษา 

 

 
 

                                     โครงการอบรมครูเครอืขายนาฏศิลปดนตรี 

7-10 พฤษภาคม 2556  ณ หอง 543-544 อาคารคณะศิลปศึกษา   
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โครงการเสวนาวิชาการ และการแสดงนาฏดุริยางคศิลปเฉลิมพระเกียรติ       
กิจกรรม : เสวนาทางวิชาการเรื่อง องคอุปถัมภนํางานดานศาสตรศิลป 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555   ณ โรงละครวังหนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
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การจัดโครงการ  การประชุม การอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ ชื่อโครงการท่ีรับการอบรม หนวยงานท่ีจัด รายชื่อผูเขารับการอบรม 

1 การประชุมเชิงปฏบัิติการ เร่ือง  ขอเสนอ

แนวทางการวจิัยดานวัฒนธรรม ระยะท่ี 2  

จังหวัดเพชรบุรี (20-21 ก.ค. 2555) 

สํานักงานคณะกรรมการการ

วจิัยแหงชาติ 

ผศ.วรินทรพร   ทับเกตุ 

 

2 โครงการฝกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผูบริหาร

ระดับกลางสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป โรงแรมทีเอ็ม

แลนด  จังหวัดอยุธยา  

(25 ส.ค.-5ก.ย.2555) 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1. ผศ.วรินทรพร   ทับเกตุ 

2. น.ส.ศุทธิมาศ  คําดี 

3 โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการวัดและประเมนิผล

เนนผูเรียนเปนสําคัญ (7-8 ก.พ.2556) 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1. ผศ.จิตติมา  บัวมาศ 

2. นางสาวศุทธิมาส  คําดี 

3. นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

4. นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

4 โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการผลติสื่อการสอน 

(20-22 ก.พ.2556) 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1. นายกติิพนธ  สริิไวทยางกูร 

2. นางสาวธญัญาลกัษณ ใจเที่ยง 

3. นายศรายุทธ  หอมเย็น 

4. นางสาวอรอุมา สุขติโภคากุล 

5 โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับการวจิัยในช้ันเรียน   

(7-8 มนีาคม 2556) 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1. นายภูริ  วงศวเิชียร 

2. นางสาวธญัญาลกัษณ ใจเที่ยง 

3. นายชรินทร  พรหมรักษ 

4. นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

6 โครงการอบรมบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1. ผศ.วรินทรพร   ทับเกตุ 

2. นายบัณฑติ   เข็มทอง 

3. นางสาวพมิลรัตน  ขาวฉลาด 

7 โครงการประชุมสัมมนาผูมสีวนไดสวนเสยีใน

การประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 

2555 (29 มกราคม 2556) 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1. นางพมิณภัทร  ถมังรักษสัตว 

2. ผศ.วรินทรพร   ทับเกตุ 

เชญิศิษยเกา 2 คน 

1. นายปราโมทย  คชเสนี  

(โรงเรียนวสุิทธกิษัตร)ี 

2. น.ส.ขวัญษา  เอกจิตต 

(โรงเรียนสุเหราทางควาย) 

เชญิศิษยปจจุบัน 2 คน 

1. น.ส.ปริศนา  วงศแดง  

     (ป 2 นาฏศิลปไทย) 

2. นายโอภาส  พึ่งวงศญาติ 

     (ป 3 ดนตรีไทย) 



 

ลําดับ ชื่อโครงการท่ีรับการอบรม หนวยงานท่ีจัด รายชื่อผูเขารับการอบรม 

8 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางความ

ตระหนักรับรูเพื่อเตรียมพรอมในการกาวสู

ประชาคมอาเซยีน ณ โรงแรมตรัง 

พุธท่ี  8  ส.ค. 2555 

คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

1. นางพมิณภัทร  ถมังรักษสัตว 

2. ผศ.วรินทรพร   ทับเกตุ 

3. ผศ.จติติมา  บัวมาศ 

4. น.ส.ศุทธิมาศ  คําดี 

9 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางความ

ตระหนักรับรูเพื่อเตรียมพรอมในการกาวสู

ประชาคมอาเซยีน ณ โรงแรมตรัง 

พุธท่ี  8  ส.ค. 2555 

คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

1. นางพมิณภัทร  ถมังรักษสัตว 

2. ผศ.วรินทรพร   ทับเกตุ 

3. ผศ.จติติมา  บัวมาศ 

4. น.ส.ศุทธิมาศ  คําดี 

10 โครงการอบรมภาษาตางประเทศ คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

คณาจารยและนักศึกษา 

คณะศิลปศึกษา 

 

11 โครงการจุลสารคณะศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

คณาจารย 

12 โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

คณาจารยและบุคลากร 

คณะศิลปศึกษา 

 

13 โครงการวจิัยคณะศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

คณาจารย 

คณะศิลปศึกษา 

 

14 โครงการฝกประสบการณวชิาชีพ คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

คณาจารยและนักศึกษา 

คณะศิลปศึกษา 

 

15 โครงการปรับพื้นฐาน คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

นักศึกษาช้ันป 1 

คณะศิลปศึกษา 

16 โครงการประกันคุณภาพ คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

คณาจารยและบุคลากร 

คณะศิลปศึกษา 

 

17 โครงการอบรมครูเครือขายนาฏศิลป คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

สถานศึกษาภายนอกและ

บุคคลภายนอก 

18 โครงการสัมมนาเชิงปฏบัิติการอบรมและจัดทํา

สื่อการสอนนาฏศิลป/ดนตรี 

คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

คณาจารยคณะศิลปศึกษา 

และหองเรียนเครือขาย 

คณะศิลปศึกษา 
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การเงินและงบประมาณ 

แหลงท่ีมา งบประมาณท่ีไดรับ 

ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 

งบประมาณแผนดนิ 6,079,000 8,934,300 

งบประมาณรายจายจากรายไดคณะฯ 3,000,000 3,600,000 

งบประมาณกองทุนคาธรรมเนยีม - - 

รวม 9,079,000 12,534,300 

 

ขอมูลอาคารและพื้นท่ีใชสอย 
 

ชื่ออาคาร 
ชื่อหองเรยีน/หองปฏบิัตกิาร ประเภทหอง (จํานวน) 

ขนาดและความจุ 
หองเรยีน ปฏบัิตกิาร 

อาคาร 2 ช้ัน 3 หองปฏบิัตกิาร (นาฏศลิป) - 1 80 คน 

อาคาร 3 หองปฏบิัตกิาร (เปยโน 1) 

หองปฏบิัตกิาร (บัลเลต1) 

- 

- 

1 

1 
40 คน 

50 คน 

อาคาร 5 หองใหญ ช้ัน3   531-532 

             ช้ัน4   543-544 

                     545-6 

             ช้ัน5   551-552 

                     553-554 

หองเล็ก  ช้ัน3   535 

                    536 

             ช้ัน4   541 

                      542 

             ช้ัน5   557 

หองปฏบิัตกิาร (หองโขน) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

80 คน 

80 คน 

80 คน 

80 คน 

80 คน 

40 คน 

40 คน 

40 คน 

40 คน 

40 คน 

100 คน 
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การใหบรกิารคอมพวิเตอร 

  หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร  ช้ัน 4 อาคารคณะศลิปศกึษา  มีจํานวน 2 หอง  

จํานวน 90 เครื่อง 

     - หอง 545 – 546  จํานวน  60  เครื่อง 

     - หอง 547  จํานวน  30  เครื่อง 

 
 

หองสมุดคณะศิลปศึกษา 

 

 
 

   ความเปนมา   ในป พ.ศ. 2554 คณะศิลปศึกษาดําเนินโครงการพัฒนาหองสมุด

  คณะศิลปศึกษา เริ่มจากการปรับปรุงหองเรียน 537 ซึ่งตั้งอยู ณ ช้ัน 3 อาคารคณะศิลปศึกษา 

  โดยมวีัตถุประสงค เพื่อใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ไดมีหองสมุดสําหรับเปนแหลง

  ศกึษาคนควาหาความรูดวยตนเอง เพื่อสงเสรมิพัฒนาการทางความคดิ  สอดคลองกับยุค 

  ปจจุบัน   ซึ่งเปนยุคของการศึกษาไรพรมแดน ความรูที่กวางขวางจึงกลายเปนปจจัยสําคัญ

  อยางหนึ่งในการพัฒนาคนพัฒนาชาต ิ 

            หองสมุดคณะศิลปศึกษามีเจาหนาที่ประจําหองสมุดเพื่อบริการตอบคําถามเกี่ยวกับขอ

  สงสัยในการคนควา และมีการจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารนิเทศสําหรับใหบริการ

  ที่หลากหลาย อาทิ ขอมูลดานนาฏศิลป ดนตรี การศึกษา ภาษาและวรรณคดี รวมทั้งสิ้นกวา 

  3,000  รายการ 
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         ผูสนใจสามารถใชบรกิารยืม – คนืทรัพยากร สารนเิทศหองสมุดคณะศลิปศึกษาไดใน

  วันและเวลาราชการ 

 

        บรกิารท่ีมใีนหองสมุด 

   บริการสบืคนขอมูล 

   บริการยมืคนืสือ่สารสนเทศ 

   มุมหนังสอืพมิพ/นติยสาร/วารสาร 

   บริการสื่อโสตทัศน 

   บริการตอบคําถามและชวยคนควา 

 

 บุคลากรประจําหองสมุด 

 นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

 นางสาวภคมน   เสง่ียมจิตต 
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ผลการดําเนินงาน 

  ดานศิลปวัฒนธรรม 
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การดาํเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรม 

  นอกเหนอืจากงานดานการจัดการเรยีนการสอนในปการศกึษา 2555 คณาจารยและ

นักศกึษาไดดําเนนิการเผยแพรนาฏศลิปและดนตรใีนประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนการแสดง

ที่สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปไดรับเชิญใหไปแสดงโดยตรง มอบหมายใหคณะศลิปศึกษารับผิดชอบ และ

เปนงานเผยแพรที่ดําเนนิการรวมกับหนวยงานภายนอกมรีายละเอยีด ดังนี้ 

๑. งานเผยแพรนาฏศลิปและดนตรไีทยในประเทศ 

คณะศลิปศกึษา ดําเนินภารกจิทางดานการเผยแพรศลิปวัฒนธรรม แบงเปนลักษณะคอื  

จัดแสดงเพื่อการสาธติ หรอืเผยแพรศลิปวัฒนธรรมดานดนตร ีนาฏศิลปตามภารกจิของคณะศลิปศึกษา 

จัดแสดงตามที่ไดรับมอบหมายจากสถาบัน ฯ (ผานรองอธกิารบดฝีายศลิปวัฒนธรรม) และจัดการแสดง

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ มรีายละเอยีด ดังนี้ 

 

การเผยแพรนาฏศิลปและดนตรขีองคณะศิลปศึกษาภายในประเทศ 
ลําดับ

ท่ี 
วันที่แสดง ชื่องาน สถานที ่ รายการแสดง 

๑ ๖ มถุินายน ๒๕๕๕ งานเทศกาลเที่ยวเมอืงไทย 

ป ๒๕๕๕ 

อมิแพค เมอืงทอง

ธาน ี

๑.การแสดงพธิเีปด 

๒.การแสดงชุด  

“นาฏยมวยไทย” 

๒. ๑๐ มถุินายน ๒๕๕๕ งานเทศกาลเที่ยวเมอืงไทย 

ป ๒๕๕๕ 

อมิแพค เมอืงทอง

ธาน ี

ละครนอกเรื่องสังขทอง 

ตอนเลอืกคู-หาปลา 

๓. ๒๒ มถุินายน ๒๕๕๕ งานตอนรับผูนาํจากประเทศ

เวยีดนาม 

ทําเนยีบรัฐบาล รําลาวกระทบไม 

๔. ๒๔ มถุินายน ๒๕๕๕ งานตอนรับประธานาธบิดแีหง

สาธารณรัฐกิน ี

ทําเนยีบรัฐบาล ๑. นารายณทรงสุบรรณ 

๒. ระบําเก็บใบชา 

๓. นาฏยมวยไทย 

๕. ๙,๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ 

งานมหกรรมวัฒนธรรม

ภาคใต”รักบานเรา” 

สถานโีทรทัศน TNN ๑. ระบําชาวเล 

๒. ระบําตารีบุหงาตาโร 

๖. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งานประชุมวชิาการระดับ

นานาชาต ิThe Annual IASIA 

Conference 

หอประชุมเฉลิมพระ

เ กี ย ร ติ  ส ถ า บั น

บัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร (นดิา) 

๑. ฟอนผาง 

๒. ระบําตารีบุหงาตาโร 

๓.โขน ตอนยกรบ 

๔.ศรีชยสงิห 

๕. ฟอนภไูทออกมวย 

โบราณ 



 

ลํา

ดับ

ท่ี 

วันท่ีแสดง ชื่องาน สถานท่ี รายการแสดง 

๗. ๑๙ –๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ 

ง า น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มีพระชนมายุ  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 

โรงละครวังหนา 

 

๑.รําอาศริวาทนาตรกรก

รายถวายพระพร 

๒.โขน ชุดกําเนดิมัจฉาน ุ

๓. ระบําชาวนา 

๔. การแสดงบัลเลต ชุดกินรี

รอน 

๕. การแสดงชาดก ชุดมหา

ทานบารม ี

๘. ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๕ ตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงวัฒนธรรมจนีและ

คณะ 

โรงแรมแชงกรีลา 

กรุงเทพฯ 

๑. ฟอนขันดอก 

๒. ระบําตารีกีปส 

๓. รําตนวรเชษฐ 

๔. ลําเพลนิ 

๙. ๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๕ งานฌาปนกิจศพ นางมณ ี

นาคทอง 

วัดโพธิ์ทอง โขน ชุดนางลอย 

๑๐ ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๕ งานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จ

พระนางเจา

พระบรมราชินนีาถ 

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ตางประเทศ 

การแสดงโขน ชุดศกึ

นาคบาศ 

๑๑ ๒๔ กันยายน๒๕๕๕ งานประชุมเชิงปฏบิตักิารผู

ทํางานดานเด็กอาเซยีน 

โรงแรมเดอะ 

สุโกศล 

๑. ระบําอาเซยีน 

๒. โขน ชุด ยกรบ 

๑๒ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๕ งานกิจกรรมมุทติาจติใหแกผู

เกษยีณอาย ุ

สถาบันวจิัยภาษา

และวัฒนธรรม

เอเชีย

มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑. รําฉุยฉายพราหมณ 

๒. รําซัดชาตรี 

๓.หนุมานจับนางสุพรรณ

มัจฉา 

๑๓ ๑๘ ตุลาคม 

๒๕๕๕ 

งานเลี้ยงตอนรับผูนํา

เศรษฐกิจ ๕ ประเทศ 

ทําเนยีบรัฐบาล รําสี่ภาค 

๑๔ ๑๙  ตลุาคม 

๒๕๕๕ 

งานดนตรีไทยไรรสหรอื โรงละครแหงชาต ิ

 

๑.โขน ชุดศกึพรหมาศ 

๒.ละครพันทาง เรื่องตะเลง

พาย  

๑๕ ๔,๑๑,๑๓ พฤศจกิายน 

๒๕๕๕ และ ๒,๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ 

แสดงใหประชาชนชม โรงละครแหงชาต ิ

 

ละครพันทาง เรื่อง

ราชาธริาช 

ตอนสมงิพระรามอาสา 



 

 
ลําดับ

ท่ี 
วันท่ีแสดง ชื่องาน สถานท่ี รายการแสดง 

๑๖ ๑๐ พฤศจกิายน 

๒๕๕๕ 

แสดงใหประชาชนชม โรงละครแหงชาติ

ภ า ค ต ะ วั น ต ก 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ละครพันทาง เรื่อง

ราชาธริาช 

ตอนสมงิพระรามอาสา 

๑๗ ๑๖ พฤศจกิายน๒๕๕๕ เลี้ยงตอนรับประธานาธบิดี

ยูกันดา 

ทําเนยีบรัฐบาล ๑. เซิ้งโปงลาง 

๒. ก้ับแกบลําเพลนิ 

๑๘ ๒ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

งานสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อั ค ร ร า ช กุ ม า รี  ต อ ง พ ร ะ

ประสงคจะพระราชทานเลี้ยง

อาหารคํ่าคณะกรรมการและ

ผู เ ข า ร วมปาฐกถา ในการ

ประชุม 

สวนศิวาลัย พระที่

นั่ ง บ ร ม พิ ม า น 

พระบรมมหาราชวัง 

โขน ชุดพระรามตามกวาง – 

ยกรบ 

๑๙ ๖  ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

งานเทศกาลกีฬาสรางชาต ิ สนามกีฬานมิติบุตร โขน ชุดนางลอย 

๒๐ ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

งานประชุมเชิงปฏบิตักิารทาง

วชิาการดานงบประมาณ 

โรงแรมดุสติธาน ี ๑.หนุมานจับนางสุพรรณ

มัจฉา 

๒. ระบําชาวเล 

๓. นาฏยมวยไทย 

๒๑

. 

๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

งานเปดตัวพระพักตรทองคํา

ฝ ง เ พ ช ร พ ร อ ม ถ ว า ย แ ด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ห า ง ส ร รพ สิ น ค า

ดสิคัพ 

เวอร่ี 

โขน ชุดศกึยกรบ 

 

๒๒

. 

๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

ง า น เ ลี้ ย ง อ า ห า ร คํ่ า ผู

บัญชาการทหารสูงสุดและ

ภรรยา 

โรงแรมดุสติธาน ี นาฏยมวยไทย 

๒๓

. 

๒๖ ธนัวาคม 

๒๕๕๕ 

ง า น ฌ า ป น กิ จ ศ พ คุ ณ พ อ

จําลอง พันธพาณชิย 

วัดธาตุทอง โขน ชุดนางลอย 

๒๔ ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

งานศรีสุขนาฏกรรม โรงละครแหงชาต ิ โขน ชุดทศกัณฐฉลองเมอืง – 

หนุมานไดปูนบําเหน็จ 

๒๕ ๑๒ มกราคม 

๒๕๕๖ 

ง า น รํ า ลึ ก  ๒ ๓ ๐  ป ก รุ ง

รัตนโกสนิทร 

สวนสันตชัิยปราการ ๑. ระบําศรีวชัิย 

๒. ระบําลพบุรี 

๒๖ ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๖ 

งานธารน้ําใจเทิดพระคุณครูสู

ชายแดนใต 

หอประชมุ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
ระบําสี่ภาค 



 

ลําดับ

ท่ี 
วันท่ีแสดง ชื่องาน สถานท่ี รายการแสดง 

๒๗ ๑๗ มกราคม 

๒๕๕๖ 

เลี้ยงอาหารคํ่านายกรัฐมนตรี

ญี่ปุนและภริยา 

ทําเนยีบรัฐบาล ฟอนผาง 

๒๘ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ง า น เ ลี้ ย ง ข อ บ คุ ณ

คณะกรรมการชุมชนรอบโรง

กลั่น 

บริษัทไทยออลย  โขน ชุดพระรามตามกวาง 

๒๙ ๒ – ๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖ 

เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย 

อุ ท ย า น พระบ รม

ราชานุสรณเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

พุ ท ธ เ ลิ ศ ห ล า

นภาลัย 

โขน ชุดขับพเิภก –จองถนน 

–ขามสมุทร 

๓๐ ๒ มนีาคม 

๒๕๕๖ 

ร า ย ก า ร ด น ต รี สํ า ห รั บ

ประชาชน ปที่ ๕๙ 

สังคีตศาลา ๑.ละครเรื่องพระลอ ตอน

พระลอเสีย่งน้ํา 

๒. โขน ชุด  

อนิทรชิตแผลงศรนาคบาศ 

๓. ระบํานักรบไทย 

๓๑ ๕ มนีาคม 

๒๕๕๖ 

คายเยาวชนวัฒนธรรมฤดูรอน หอประชุม หอสมุด

แหงชาต ิ

รําตนวรเชษฐ 

๓๒

. 

๑๗ มนีาคม ๒๕๕๖ ศรีสุขนาฏกรรมพิเศษ เนื่องใน

งานวันขาราชการพลเรอืน 

โรงละครแหงชาต ิ โขน ชุด หนุมานชาญสมร 

๓๓

. 

๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖ จั ด เลี้ ย ง รับรองอย า ง เป น

ทางการ 

โรงแรมรอยัล ออ

คิด เชอราตัน 

รํากฤดาภนิหิาร 

๓๔

. 

๒๖ มนีาคม 

๒๕๕๖ 

กรมศลิปากรสัญจรสูภูมภิาค จังหวัดนนทบุรี โขน ชุด ยกรบ –ถวายลงิ -ชู

กลองดวงใจ 

๓๕

. 

๒๐ เมษายน 

๒๕๕๖ 

งานวัฒนธรรมไทยฉลองวัน

สถาปนากรุงรัตนโกสนิทร 

โรงละครวังหนา ๑. เบกิโรง ประเลง 

๒. ละครในเรื่อง 

อุณรุท 

๓๖. ๒๒ เมษายน 

๒๕๕๖ 

งานวัฒนธรรมไทยฉลองวัน

สถาปนากรุงรัตนโกสนิทร 

โรงละครวังหนา ๑. นารายณทรงสุบรรณ เห

เฉลมิขวัญมหาราชา 

๒. นาฏยมวยไทย 

๓. วรัิชสราญรมย 

๔. ระบําชาวเล 

๕. หฤหรรษกลองยาว 

 



 

ลําดับ

ท่ี 
วันท่ีแสดง ชื่องาน สถานท่ี รายการแสดง 

๓๗

. 

๕ มถุินายน 

๒๕๕๖ 

เทศกาลทองเที่ยวไทย อิมแพค เมืองทอง

ธาน ี

๑.บายศรีสูขวัญ 

๒. เซิ้งโปงลาง 

๓. ภูไทสามเผา 

๔. ก้ับแกบลําเพลนิ 

 

 

การเผยแพรนาฏศลิปและดนตรขีองคณะศลิปศกึษาตางประเทศ 

 

ลําดับ

ท่ี 

วันท่ีแสดง รายชื่อผูเดินทาง ชื่อประเทศ ชื่องาน 

๑ ๖ –๑๕ สงิหาคม 

๒๕๕๕ 

๑. นายชรินทร  พรหมรักษ 

๒. นางสาวพัชรินทร จันทรัดทัต 

๓. นายธนัธวัช  ปนทอง 

๔. นางสาวอภริด ี วงศศรีจันทร 

๕. นางสาววริศรา  คูณขุนทด 

๖. นางสาวสุภัค  ขํานวล 

ประเทศเนเธอรแลนด งานมหกรรมพชื

สวนโลก Floriade 

2012 

๒. ๖ – ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๕ 

๑. นายพหลยุทธ   กนษิฐบุตร 

๒. นายดุษฎ ี  มปีอม 

๓. นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

๔. นายธราธปิ  สทิธชัิย 

๕. นายจตุพร  ภักด ี

๖. นายภูกิจ  พาสนุันท 

๗. นางสาวทิพารินทร เลิศฤทธิ์วิมานแมน 

๘. นางสาวภคิน ี  ดวงพัตรา 

๙. นางสาวสาลนิ ี รัตนาพรประดษิฐ 

ประเทศเดนมารก 

ประเทศสวเีดน 

ประเทศนอรเวย 

งาน “ ASEAN 

Cultural Night” 
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                   การแสดงนาฏศิลปไทย 

 

 

 

 
 

 

 



 

51 

 

 

 
                      การแสดงนาฏศิลปสากล 

การ 

 

                      การแสดงนาฏศิลปสากล 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ขอมูลหองเรยีนเครอืขายวทิยาลยันาฏศลิป   

 

 

 

 

 



 

ขอมูลหองเรยีนเครอืขายวทิยาลยันาฏศลิป  12  แหง 
 

  นอกจากคณะศลิปศึกษาจะจัดการศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป) ภายในคณะ

ศลิปศึกษา(สวนกลาง) แลวยังเปดหองเรยีนเครือขายที่วทิยาลัยนาฏศิลปอกี 12  แหง  ดังนี้ 

  1. วทิยาลัยนาฏศิลป   2. วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

  3. วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  4. วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

  5. วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  6. วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสมีา 

  7. วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง  8. วทิยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  9.  วทิยาลัยนาฏศลิปสุพรรณบุร ี 10.วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

  11.วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 12.วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลุง 
 

1. วิทยาลัยนาฏศิลป  

  ที่ตัง้  119 หมู 3 ต.ศาลายา3 อ.พุทธมณฑล3 จ.นครปฐม3 73170 
 

  วทิยาลัยนาฏศิลป   เปดหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต  (5 ป )  สาขาวิชานาฏศลิป

ไทยศึกษา เพยีงสาขาเดยีว  เริ่มจัดการเรยีนการสอนเมื่อปการศึกษา 2554   

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิานาฏศิลปไทยศึกษา   5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. นายธรีภัทร   ทองนิ่ม ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(นาฏยศลิปไทย) 

2. นางสาวปภาวรนิทร   แสงเจรญิ ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(นาฏยศลิปไทย) 

3. นางนฤมล  ณ นคร ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(นาฏยศลิปไทย) 

4. นายจรัล  พูลลาภ ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(นาฏยศลิปไทย) 

5. นายสุรัตน   จงดา ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(นาฏยศลิปไทย) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95.%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1


อาจารยท่ีรับผดิชอบการสอน 

หมวดวชิา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ จํานวน

คน 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1. ดร.ธวัช   เตมิญาน 

2. ดร.ไชโย   นธิอิุบัติ 

การศกึษาดุษฎบีัณฑิต (การอุดมศกึษา) 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต การบริหารการ

พัฒนา (การพัฒนาสังคม) 

2  

หมวดวชิาการศกึษา ดร.โพธพิันธ   พานชิ การศกึษาดุษฎบีัณฑิต (จิตวทิยาการให

คําปรกึษา) 

1  

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

1. นายธีรภัทร   ทองน่ิม 

2.นางสาวปภาวรินทร แสงเจริญ 

3. นางนฤมล  ณ นคร 

4. นายจรัล   พูลลาภ 

5. นายสุรัตน   จงดา 

6. นางศรีจันทรา  ทิพโกมุท 

7. นายจุลชาติ  อรัณยะนาค 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (นาฏยศิลปไทย) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (นาฏยศิลปไทย) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (นาฏยศิลปไทย) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (นาฏยศิลปไทย) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (นาฏยศิลปไทย) 

การศึกษาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

การศึกษามหาบัณฑติ (การอุดมศึกษา) 

 7  

 

จํานวนนักศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ โขนลงิ รวม 

ป 1 18 15 - 4 4 41 

ป 2 14 19 4 6 2 45 

รวม 32 34 4 10 6 86 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

ยังไมมเีนื่องจากจัดการศึกษาไดเพยีง 2 ช้ันป - 

 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1-2   ปการศึกษา 2555 

นักศกึษาช้ันปที่ 5  ที่ฝกประสบการณ

วชิาชพี 

             

ยังไมม ีเนื่องจากจัดการศึกษาไดเพยีง 2 ช้ันป 



 

2. วทิยาลัยนาฏศิลปเชยีงใหม 

  ที่ตัง้  เลขที่ 1 ถ.สุรยิวงค  ซอย 2  ต.หายยา3 อ.เมอืงเชียงใหม3 จ.เชียงใหม3 50100 

 

วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  เปดสอน 2 หลักสูตรไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ (5 ป )  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา   

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิานาฏศิลปไทยศึกษา     5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. นายจันทร  แกวจิโน ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2. นายคํานึง  สุขเกษม คบ. (ภาษาไทย) วทิยาลัยครูเชียงใหม 

3. นางจิรากัน  รัตนทัศนยี ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

4. นายทยากร   พึ่งกรมิ ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

5. นายทวิา  พุทธสุวรรณ ศบ. (ศลิปบัณฑติ) 

ศศ.บ. (ศลิปศาสตรบัณฑิต) 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา      5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. ดร. กษมา  ประสงคเจริญ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2. นางธดิา  เกดิผล ศษ.บ (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

3. นายถาวร  หัสดี ศษ.บ (สังคมศกึษา) 

ศศ.ม. (ดนตรวีทิยา) 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

4. นายวสันต  ใบง้ิว ศษ.บ (บรหิารการศกึษา) มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

5. นางผองพรรณ  วัชรเสถยีร ศษ.บ (บรหิารการศกึษา) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95.%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


อาจารยท่ีรับผดิชอบการสอน 

หมวดวชิา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ จํานวน

คน 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไปและ

หมวดวชิาการศกึษา 

1. ดร. กษมา  ประสงคเจริญ 

2. นายอดุลย  วงศมาลี 

3. ดร.สุพนดิา  ชัยวทิย 

 

4. นายวัชราพงษ  ทองงาม 

5. นางแสงเดอืน  วงศชวลิต 

6. นางธัญพร  สุภาพันธ 

7. นางจันทรฉาย   ทองงาม 

8. นางสโรส  จันทรทพิย 

 

9. ดร.เกตุมณี  มากมี 

10.นางสาวชโลทร  แสงมณี 

11.นายสุวนิัย  นวมเจรญิ 

12.นางสาวอรพนิ  ลอืพันธ 

 

13.นายสุรศักดิ์  นุมมศีรี 

14.นายปรชีา  ศลิปสมบัติ 

15.นางภาอุษา  บูรณะพมิพ 

 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ปร.ด. (การศกึษาและพัฒนา

สังคม) 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ศศ.ม. (การวัดผล) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ศษ.ม. (คณติศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการ

ศกึษา) 

กศ.ม (การแนะแนว) 

วท.บ. (วทิยาศาสตร) 

วท.ม. (จิตวทิยาโรงเรยีน) 

ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรม

ลานนา) 

วค.ม. (พัฒนศึกษาศาสตร) 

คบ. (ภาษาไทย) 

ป.มช. (คตีศลิปไทย) 

15 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 

 

 

1. นางเพยีงแข  จิตรทอง 

2. นางจิรากัน  รัตนทัศนยี 

3. นายคํานงึ  สุขเกษม 

4. นายสมภพ  เพ็ญจันทร 

5. นางทัดดาว   เปยมสุวรรณ 

6. นายทยากร   พึ่งกรมิ 

7. นางวบิูลยลักษณ  คุณยศยิ่ง 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

คบ. (ภาษาไทย) 

คม. (อุดมศึกษา) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

12 



8. นายมาส  มณรัีตน 

 

9. นายธงชัย  จีนชาติ 

10.นายทวิา  พุทธสุวรรณ 

11.นายเสฐวุฒ ิ ชาวหวยหมาก 

12.นายทรรศนะ  ภาคอัมพร 

ป.นส. (นาฏศิลปโขน) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปศกึษา 

 

 

 

 

1. นางผองพรรณ  วัชรเสถยีร 

2. นายถาวร  หัสดี 

3. นางสาวธดิา  เกดิผล 

4. นางสนิ ี แกวจิโน 

5. นางกมลฉัตร  บัวแกว 

6. นายเชวงศักดิ์  โพธสิมบัติ 

7. นายชุมพล  คุณยศยิ่ง 

8. นายวสันต  ใบง้ิว 

9. นายรักเกยีรต ิ ปญญายศ 

10. นางจิราภรณ  สุขเกษม 

11. นางสุพัตร  ปญญาจักร 

12. นางกาญจนา  ขาวงาม 

13. นายดนัย  นอยช่ืน 

14. นายประชา  คชเดช 

15. นายสทิธศัิกดิ์  ไชยวงศ 

16. นายวทิยา  มาลาทอง 

17. นายคํารณ 

 

ศษ.บ (บรหิารการศกึษา) 

ศศ.ม. (ดนตรศีกึษา) 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

คบ. (ภาษาไทย) 

คบ. (สังคมศกึษา) 

ศษ.บ (บรหิารการศกึษา) 

ศษ.บ (บรหิารการศกึษา) 

คบ. (ภาษาไทย) 

คบ. (ภาษาไทย) 

คบ. (บรรณารักษศาสตร) 

คบ. (ภาษาไทย) 

คบ. (ภาษาไทย) 

คบ. (อุตสาหกรรมศลิป) 

คบ. (สังคมศกึษา) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

17 

 

 

 



จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ โขนลงิ รวม 

ป 1 19 18 3 5 - 45 

ป 2 6 13 3 - 1 23 

ป 3 16 7 1 1 2 27 

ป 4 11 10 2 1 - 24 

ป 5 5 5 1 2 1 14 

รวม 57 53 10 9 4 133 

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง

ใหญ 

เครื่องสาย คตีศลิป

ไทย 

รวม 

ป 1 2 4 2 11 2 21 

ป 2 1 3 2 5 1 12 

ป 3 2 5 - 8 2 17 

ป 4 2 1 - 11 2 15 

ป 5 1 4 1 10 - 16 

รวม 8 17 5 45 7 81 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

1. ระบําซอ : รูปแบบพระราชชายาเจาดารารัศมี 1. อาจารยจริากัน  รัตนทัศนีย 

2. อาจารยธัญพร  สุภาพันธ 

2. ฟอนเผยีไหม : กรณศึีกษาอาจารยสรรเสริญ  รัตนชัย 1. ดร.สุพนิดา   ชัยวทิย 

2. อาจารยธงชัย  จนีชาติ 

3. ฟอนผางชายลวนของพอครูมานพ  ยาราณะ ศิลปนแหงชาติ

ปพุทธศักราช 2548 

1. อาจารยสมภพ  เพ็ญจันทร 

2. อาจารยแสงเดอืน  วงศชลติ 

4. การสํารวจสมรรถนะจําเปน (เฉพาะดาน) ในกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศิลป) 

1. อาจารยอรรณพ  ภิรมยประเมศ 

2. อาจารยจันทิรา  ใบงิ้ว 

5. ฟอนโยคถีวายไฟของคุมเจาผูครองนครเชียงใหม 1. อาจารยจริากัน  รัตนทัศนีย 

2. อาจารยทิวา  พุทธสุวรรณ 



ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

6. ฟอนมองเซงิ : กรณศึีกษาชุมชนบานภูมนิทร – ทาลี้  ตําบล

ในเวยีง  อําเภอเมอืง จังหวัดนาน 

1. อาจารยเพยีงแข  จติรทอง 

2. อาจารยแสงเดอืน  วงศชลติ 

7. การละเลนลาวกระทบไม : กรณศึีกษาบานวัดหลวง อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย 

1. อาจารยสมภพ  เพ็ญจันทร 

2. อาจารยธัญลักษณ  ขุนศรี 

8. รําไต : กรณศึีกษานางสุดารัตน  เขื่อนรัตน 1. อาจารยเพยีงแข  จติรทอง 

2. อาจารยธัญพร  สุภาพันธ 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

1. สูตรเบิกวัดศรีโสดาพระอารามหลวง  อําเภอเมอืง จังหวัด

เชียงใหม 

1. อาจารยรักเกยีรติ  ปญญายศ 

2. อาจารยพชิิต  พลหาญ 

2. จอยลานนา : กรณศึีกษาแมครูบัวซอน  เมอืงพราว 1. อาจารยรักเกยีรติ  ปญญายศ 

2. ดร.สุพนิดา   ชัยวทิย 

3. การสํารวจสมรรถนะจําเปน (เฉพาะดาน) ในกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) 

1. อาจารยวันวสิาข  อยูทอง 

2. อาจารยพชิิต  พลหาญ 

4. กลองปูเจ : กรณศึีกษาพอครูมานพ  ยาราณะ ศิลปน

แหงชาติปพุทธศักราช 2548 

1. อาจารยถาวร  หัสด ี

2. อาจารยสรายุทธ  รอบรู 

5. วงปพาทยพื้นเมอืงกับพธีิกรรมฟอนผีเม็ง 1. อาจารยสรายุทธ  รอบรู 

2. อาจารยพพัิฒนพงศ  มาศิริ 

6. ศึกษากระบวนการถายทอดตะโพน กลองทัด เพลงโหมโรง

เชา 

1. อาจารยอรรณพ  ภิรมยประเมศ 

2. อาจารยวทิยา  มาลาทอง 

 

 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1-2   ปการศึกษา 2555 

นักศกึษาช้ันปที่ 5   

ที่ฝกประสบการณวชิาชพี 

 

             

จํานวน  36 คน 

 

 

 

 



3. วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

  ที่ตัง้ ถ.จรดวถิถีอง ต.บานกลวย3 อ.เมอืงสุโขทัย3 จ.สุโขทัย3 

วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   เปดสอน 2 หลักสูตรไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ (5 ป )  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรคีตีศิลปไทยศกึษา เริ่มจัดการเรียนการสอนเมื่อป

การศกึษา 2548 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา      5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. นางเหมอืนขวัญ  ดสีมจิตร ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2. นางนิรมล  หาญทองกูล ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศกึษา) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

3. นายอโนทัย  สมอ่ํา ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (วทิยาการดนตรแีละ

นาฏศลิป) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

4. นายอฐธน  เดชะกูล ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (วทิยาการดนตรแีละ

นาฏศลิป) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

5. นางสาวจุฑารัตน  ภูจอมจิตร ค.บ. (นาฏศลิป) 

ศศ.ม. (วทิยาการดนตรแีละ

นาฏศลิป) 

วทิยาลัยครูเชียงใหม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา  5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย คบ. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ดนตรี) 

วทิยาลยัครูพบิูลสงคราม 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

2. นายบัณฑติ  ศรีบัว ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (วทิยาการดนตรีและนาฏศลิป) 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95.%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2


ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

3. นางเกษร  เอมโอด ศษ.บ. (บริหารการศกึษา) 

ศศ.ม. (วทิยาการดนตรีและนาฏศลิป) 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. นางฟามุย  ศรีบัว ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (วทิยาการดนตรีและนาฏศลิป) 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

5. วาที่รอยตรีบงกฏ  เขยีนเจริญ ศษ.บ. (ดุริยางค) 

ศศ.ม. (มนุษยดุริยางควทิยา) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

อาจารยท่ีรับผดิชอบการสอน 

หมวดวชิา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ จํานวน

คน 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไปและ

หมวดวชิาการศกึษา 

1. นางกนษิฐา  วงศเศรษฐภูษติ 

 

2. นางสาวระพพีร  แกวแสนฉาย 

 

3. นางสาวฉววีรรณ  ขันธศร ี

4. นายบุญชู  กันเกตุ 

 

5. นางนภาภรณ  คชแกว 

 

6. นายวิชา  นวลนุช 

 

7. นายสุรเดช  ขําทว ี

 

8. นางสาวสุมาลี  พรหมชาติ 

 

 

 

วท.บ (วทิยาศาสตรทั่วไป) 

กศ.ม (ชีววทิยา) 

คม. (เทคโนโลยสีื่อสาร 

การศกึษา) 

คบ. (สังคมศกึษา) 

กศ.บ (ดุรยิางศาสตร) 

ศษ.ม (บรหิารการศกึษา) 

ศษ.บ (ภาษาไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ศศ.บ (จิตวทิยาและการแนะ

แนว) 

วท.บ (วทิยาศาสตรทั่วไป) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

กศ.บ (การวัดผลการศกึษา) 

กศ.ม (การวัดผลการศกึษา) 

นบ. (เนติบัณฑติ) 

 

17 

 



9. นางสาวเมทนิี  ตัลยารักษ 

 

10. นางเพ็ญศร ี แกนเรณู 

11.รศ.ดร.มังกร  ทองสุขดี 

 

12. นางวรี  ยงคเจาะ 

13. นางอุษา  พุฒลา 

14. นางนรรัีตน  วิจิตรแกว 

15. นายปรดีา  หอมช่ืน 

16. นายเทพประทาน  กจิวรรณ 

17. นางสาวบุษบา  ตาไว 

 

กศ.บ (สังคมศึกษา) 

กศ.ม (จิตวทิยาการแนะแนว) 

กศ.บ (บรรณรักษศาสตร) 

DOCTOR OF 

EDUCATION 

กศ.ม (ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม (คณติศาสตร) 

กศ.ม (การอุดมศกึษา) 

วท.บ (วทิยาศาสตรการกฬีา) 

เนตบิัณฑติ 

กศ.ม (การศกึษาพเิศษ) 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชานาฏศลิปไทย

ศกึษา 

 

 

 

1. วาที่รอยตรีหญงิฉัตรดา  ยิ้มแยม 

 

2. นางวัลยา  สุขภัฎ 

3. นางศวิพร  บูรณพริยิะพงศ 

4. นางสาวนพภาภรณ  คําสระนอย 

5. นางพรพมิล  ยี่ตันสี 

 

6. นางจารุเนศวร  เลศิสมธรีโชติ 

 

7. นางเหมือนขวัญ  ดสีมจิตร 

 

8. วาที่รอยเอกบัณฑติ  สุขภัฎ 

 

 

9. นายบดนิทร  เจนนาวนิ 

 

10. นายสมชาย  ยิ้มแยม 

 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ศ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ปนส. (นาฏศิลปไทย) 

ศษ.บ (ภาษาไทย) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ศษ.ม (บรหิารการศกึษา) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ปนส. (นาฏศิลปไทย) 

คบ. (บรหิารการศกึษา) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

ศษ.บ (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม (บรหิารการศึกษา) 

16 

 

 



11. นายอฐธน  เดชะกูล 

 

 

12. นายอโนทัย  สมอ่ํา 

 

 

13. นางนริมล  หาญทองกูล 

 

14. นางสาวจุฑารัตน  ภูจอมจิตร 

 

 

15. นายพงษเทพ  เรอืนหลวง 

16. นายฤทธชัิย  ฝงนาค 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ศศ.ม (วทิยาการดนตรีและ 

นาฏศลิป) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ศศ.ม (วทิยาการดนตรีและ 

นาฏศลิป) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

กศม. (บรหิารการศึกษา) 

คบ (นาฏศลิป) 

ศศ.ม (วทิยาการดนตรีและ 

นาฏศลิป) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชาดนตรคีตีศลิป

ไทยศึกษา 

 

 

 

 

1. นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย 

2. นายบัณฑติ  ศรบีัว 

 

 

3. นางเกษร  เอมโอด 

 

 

4. นางฟามุย  ศรบีัว 

 

 

5. วาที่รอยตรบีงกฎ  เขยีนเจรญิ 

 

6. นายพัชรชัย  สทิธโิชค 

 

7. นางสายชล  ผดุงพันธ 

 

 

ศศ.ม (ดนตร)ี 

ศษ.บ (ภาษาไทย) 

ศศ.ม (วทิยาการดนตรีและ 

นาฏศลิป) 

ศษ.บ (บรหิารการศกึษา) 

ศศ.ม (วทิยาการดนตรีและ 

นาฏศลิป) 

ศษ.ม (ภาษาไทย) 

ศศ.ม (วทิยาการดนตรีและ 

นาฏศลิป) 

ศษ.บ (ดุรยิางคไทย) 

ศศ.ม (มานุษยดุรยิางควทิยา) 

ศษ.บ (ดุรยิางคไทย) 

ศศ.ม (มานุษยดุรยิางควทิยา) 

กศ.บ (การประถมศกึษา) 

ศศ.ม (วทิยาการดนตรีและ 

นาฏศลิป) 

10 

 



8. นางมัณฑนา  จันทรเสม 

 

9. นายนติิ  เอมโอด 

 

10. นายอดุลย  สงิเหม 

 

 

ปนส. (เครื่องสายไทย) 

ศษ.บ (การแนะแนว) 

ปนส. (ดุรยิางคไทย) 

ศษ.บ (การบรหิารการศกึษา) 

ปนส. (ดุรยิางคไทย) 

คบ (การประถมศึกษา) 

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ โขนลงิ รวม 

ป 1 6 7 1 1 1 16 

ป 2 6 6 2 1 - 15 

ป 3 2 1 - - 1 4 

ป 4 5 5 - - - 10 

ป 5 5 5 2 1 - 13 

รวม 24 24 5 3 2 58 

 

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง

ใหญ 

ฆองวงเล็ก ป รวม 

ป 1 2 2 2 2 - 8 

ป 2 3 3 1 2 1 10 

ป 3 2 2 1 1 1 7 

ป 4 1 1 1 1 - 4 

ป 5 1 1 - - - 2 

รวม 9 9 5 6 2 31 

 

 

 



จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ซอดวง ซออู จะเข นักรอง รวม 

ป 1 1 1 1 - 3 

ป 2 1 1 2 - 4 

ป 3 1 1 2 - 4 

ป 4 2 1 3 - 6 

ป 5 1 - 1 1 3 

รวม 6 4 9 1 20 

 

 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

รํามังคละ คณะ ศ.ราชพฤกษศิลป ตําบลบานหลุม 

อําเภอเมอืง จังหวัดสุโขทัย 

วาท่ีรอยเอกบัณฑติ  สุขภัฎ 

นางสาวชิสา  ภูจอมจติร 

ศึกษาการละเลนรําวงพื้นบานตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมอืง 

จังหวัดกําแพงเพชร 

วาท่ีรอยตรีหญงิฉัตรดา  ย้ิมแยม 

นายอโนทัย  สมอํ่า 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

ดนตรีในพธีิแปะสื่อ อําเภอเมอืง จังหวัดสุโขทัย นายบัณฑติ  ศรีบัว 

นายสุรเดช  ขําทวี 

วงดนตรีประกอบการแสดงระบําเบญจรงค นายบัณฑติ  ศรีบัว 

นางสภาภรณ  คชแกว 

การลําพวนของชาวไทยพวน ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ 

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

นางเกษร  เอมโอด 

นางสาวสุมาล ี พรหมชาติ 

 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1-2   ปการศึกษา 2555 

นักศกึษาช้ันปที่ ๕  ที่ฝกประสบการณ

วชิาชพี 

 

             

จํานวน    18   คน 



4. วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสนิธุ   

  ที่ตัง้  ถนนสนามบนิ อําเภอเมอืง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 

วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสนิธุ   เปดสอน 2 หลักสูตรไดแก หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (5 ป )  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา   

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิานาฏศิลปไทยศึกษา      5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. นายสหชาต ิ ศรีสรางคอม ศ.บ. (นาฏศลิปไทย) 

ศศ.ม. (นาฏยศลิปไทย) 

2. นางสาวสุภาภรณ  คํายุธา ศษ.บ. (นาฏศลิปพื้นบาน) 

ศศ.ม. (นาฏศลิปไทย) 

3. นางพไิลวรรณ  ยะวรรณ ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร) 

4. นายกิตตศิักดิ์  สนิธโุคตร กศ.บ. วทิยาศาสตร/คณติศาสตร 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

5. นางสมใจ  ปาณะวงศ ค.บ. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา    5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. จอ. สุรศักดิ ์ ปวะภูสะโก ค.บ. (ดนตรีศกึษา) 

ศศ.ม. (ดุริยางคศลิป) 

2. นางวาสนา  ซึ่งรัมย ศษ.บ. (ดุริยางคไทย) 

ศศ.ม. (ดุริยางคศลิป) 

3. นางชุล ี เมธาศุภสวสัดิ ์ ศษ.บ. (ดุริยางคไทย) 

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

4. นายโสภณ  ศวิบวรวัฒนา ค.บ. (ดนตรีศกึษา) 

กศ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

5. นางภสัรา  จันโทมุข ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 

กศ.ม. (การศกึษานอกระบบ) 



อาจารยท่ีรับผดิชอบการสอน 

หมวดวชิา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ จํานวน

คน 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1. นางธรีารัตน  ลลีาเลศิสุรกุล 

 

 

2. นายพงศพล  กาญจันดา 

 

3. นางภัสรา  จันโทมุข 

 

4. นางสมใจ  ปาณะวงศ 

 

5. นายทรงศักดิ์  คลังบุญครอง 

 

6. นางสุคนธา  จันโทมุข 

 

7. นายกติตศัิกดิ์  สนิธุโคตร 

 

 

8. นางมนทกานติ์  ประสารฉ่ํา 

9. นายจําเรญิ  แกวเพ็งกรอ 

 

10. นางยุพด ี จันทรคง 

11. นางจุฑาพร  เอี่ยมกําแพง 

12. นางสาวนงนุช  ทฤษฎ ี 

กศ.บ. (การแนะแนว) 

กศ.ม. (จิตวทิยาการศกึษา) 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

กศ.บ. (วทิยาศาสตร) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางศกึษา) 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.บ. (วทิยาศาสตร) 

กศ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

กศ.บ. (คณติศาสตร) 

กศ.ม. (วัดผลการศกึษา) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

กศ.บ. (สังคมศกึษา) 

ศศ.บ. (ศลิปกรรม) 

กศ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

กศ.บ. สังคมศกึษา 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ค.บ. (วทิยาศาสตร) 

12  

หมวดวชิาการศกึษา 1. นางธรีารัตน  ลลีาเลศิสุรกุล 

 

  

2. นายพงศพล  กาญจันดา 

กศ.บ. (การแนะแนว) 

กศ.ม. (จิตวทิยาการศกึษา) 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

กศ.บ. (วทิยาศาสตร) 

10 



 

3. นางภัสรา  จันโทมุข 

 

4. นางสมใจ  ปาณะวงศ 

 

5. นายทรงศักดิ์  คลังบุญครอง 

 

6. นางสุคนธา  จันโทมุข 

 

7. นายกติตศัิกดิ์  สนิธุโคตร 

 

 

8. นางมนทกานติ์  ประสารฉ่ํา 

 

9. นางยุพด ี จันทรคง 

10. นางจุฑาพร  เอี่ยมกําแพง  

ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางศกึษา) 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.บ. (วทิยาศาสตร) 

กศ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

กศ.บ. (คณติศาสตร) 

กศ.ม. (วัดผลการศกึษา) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

คบ. (ภาษาอังกฤษ) 

กศม. (ภาษาอังกฤษ) 

กศ.บ. (สังคมศกึษา) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 

 

 

1. นางทัศนยี  ศวิบวรวัฒนา 

 

2. นางพไิลวรรณ  ยะวรรณ 

  

3. นางสาวอัมพร  ยะวรรณ 

  

4. นายธราดล  ชัยเดชโกสนิ 

  

5. นางดารณ ี จันทมไิซย 

6. นายสหชาต ิ ศรสีรางคอม 

 

7. นางจุฑาภรณ  สุวรรณราช 

8. นายกติตยิา  ทาธสิา 

9. นายเรอืงชัย  นากลาง 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (ไทยคดศึีกษา) 

กศ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร) 

ค.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (ไทยคดศึีกษา) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ค.บ. (พัฒนาชุมชน) 

11 



10. นายเชิดชัย  ไพรพฤกษ 

11. นายวันโชค  ชวดชัง  

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปไทย

ศกึษา 

 

 

 

 

1. นางศริวิรรณ  แกวเพ็งกรอ 

 

2. นายโสภณ  ศวิบวรวัฒนา 

  

3. นางชุลี  เมธาศุภสวัสดิ์ 

  

4.นายเชาวลษิ  ทองคํา 

  

5. จอ. สุรศักดิ์  ปวะภูสะโก 

 

6. นางจันทรพลอย  เดชภิมล 

 

7. นางวาสนา  ซึ่งรัมย 

 

8. นางบุปผา  ชวดชัง 

9. นางอสิรยี  ฉายแผว 

 

10. นายสมมาศ  วงษอนิทร 

11. นายธรีภัทร  พูลทอง 

12. นายวัลลภ  สุวรรณรูป 

13. นางบุปผา  ชวดชัง  

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร) 

ค.บ. (ดนตรศึีกษา) 

ศศ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

ศษ.บ (ดุรยิางคไทย) 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

กศ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

ค.บ. (ดนตรศึีกษา) 

ศศ.ม. (ดุรยิางคศลิป) 

ศษ.บ. (บรหิารการศกึษา) 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศศ.ม. (ดุรยิางคศลิปป 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ค.บ. (ดนตรศึีกษา) 

ศศ.บ. (บรหิารการศกึษา) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

ศษ.บ. (ดุรยิางคไทย) 

13 

 

 

 

 



จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ โขนลงิ รวม 

ป 1 13 12 3 1 - 29 

ป 2 5 7 3 1 - 16 

ป 3 - - - - - - 

ป 4 4 4 1 - - 9 

ป 5 1 3 3 - - 7 

รวม 23 26 10 2 - 61 

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ป ซอ จะเข ฆองวง

ใหญ 

ระนาด

เอก 

ระนาด

ทุม 

เครื่อง

หนัง 

รวม 

ป 1 - 2 - - 1 1 1 5 

ป 2 - 2 - 1 1 - - 4 

ป 3 - - - - - - - - 

ป 4 - - 2 - - 2 - 4 

ป 5 - - - - - - 1 1 

รวม - 4 2 1 2 3 2 14 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

1. ระบํามงกุฎเกลาราชนิยม นายธราดล  ชัยเดชโกสนิ 

นางชุล ี เมธาศุภสวัสดิ์ 

2. บุปผาอาเซยีน นายกติติยา  ทาธิสา 

นายวันดชค  ชวดชัง 

   

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

1. กลวธีิการบรรเลงจะเขกรณศึีกษาครูจรีพล  เพชรสม นายสุรศักดิ์  ปวะภูสะโก 

นายสมมาศ  วงศอินทร 

 



 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1-2   ปการศึกษา 2555 

นักศกึษาช้ันปที่ 5  ที่ฝกประสบการณ

วชิาชพี 

 

             

จํานวน  8  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

  ที่ตัง้ ศูนยราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุร ีเลขที่ 119 หมูที่ 1  

ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท3   ต.สนามชัย3 อ.เมอืงสุพรรณบุรี3 จ.สุพรรณบุรี3 72000 

วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เปดสอน 2 หลักสูตรไดแกหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ(5 ป)  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรคีตีศิลปไทยศกึษา  

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิานาฏศิลปไทยศึกษา      5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. นางสาวพนดิา  บญุทองขาว ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

ศศ.ม (นาฏยศลิปไทย) 

2. นางวรรณา  แกวกวาง ศษ.ม (นาฏศลิปไทย) 

ศล.ม (นาฏศลิปไทย) 

3. นางก่ิงดาว  ภูระหงษ คบ. (นาฏศลิป) 

ศล.ม (นาฏศลิปไทย) 

4. นายทวศีักดิ ์ วรีะพงศ คบ. (สังคมศกึษา) 

ศษ.ม (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 

5. นางอนิทริา  พงษนาค ศษ.บ (นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม (เทคโนโลยทีางการศกึษา) 
 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา     5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. วาที่รอยตรีบุญเลศิ  กรางสะอาด ศษ.บ (ดุริยางคไทย) 

ศป.ม (มนุษยดุริยางควทิยา) 

2. นางกรองแกว  แรงเพ็ชร กศ.บ (ดุริยางคไทย) 

ศศ.ม (ดุริยางคไทย) 

3. นายสําเนา  เปยมดนตรี ศษ.ม (ดุริยางคไทย) 

ศศ.ม (วัฒนธรรมศกึษาการดนตรี) 

4. นายพนม  บุญเหลอื ศษ.บ (ดุริยางคไทย) 

ศล.ม (ดุริยางคศลิปไทย) 

5. นางทพิวรรณ  เพชรดี กศ.บ (ดุริยางคไทย) 

ศษ.ม (การบริหารการศกึษา) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


อาจารยท่ีรับผดิชอบการสอน 

หมวดวชิา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ จํานวน

คน 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1. นางสาวมณ ี เทพาชมภู 

2. นางทพิวรรณ  ศรพีนิจิ 

กศ.ม (ภาษาไทย) 

กศ.ม (การอุดมศกึษา) 

 

2  คน 

หมวดวชิาการศกึษา 1. นางสาวสุวรรณ ี จุสมใจ 

2. นางสาวเนตรดาว  ล้ําสุขดี 

กศ.ม (การมัธยมศึกษา) 

ศษ.ม (จิตวทิยาการศกึษา) 

 

2  คน 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 

 

 

1. นางสาวพนดิา  บุญทอง 

2. นางวรรณา  แกวกวาง 

3. นางกิ่งดาว  ภูระหงษ 

4. นางอนิทริา  พงษนาค 

 

5. นายทวศัีกดิ์  วรีะพงศ 

 

 

ศศ.ม (นาฏยศิลปไทย) 

ศล.ม (นาฏศลิปไทย) 

ศล.ม (นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม (เทคโนโลยทีางการ

ศกึษา) 

ศษ.ม (เทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศกึษา) 

5  คน 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปไทย

ศกึษา 

 

 

 

 

1. วาที่รอยตรบีุญเลศิ  กรางสะอาด 

 

2. นางกรองแกว  แรงเพ็ชร 

3. นายสําเนา  เปยมดนตรี 

 

4. นายพนม  บุญเหลอื 

5. นางทพิวรรณ  เพชรดี 

 

ศป.ม (มานุษยดุรยิางค

วทิยา) 

ศศ.ม (ดุรยิางคไทย) 

ศศ.ม (วัฒนธรรมศกึษา

การดนตร)ี 

ศล.ม (ดุรยิางคศิลปไทย) 

ศษ.ม (การบรหิาร

การศกึษา) 

 

5  คน 

   

 

 



 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ โขนลงิ รวม 

ป 1 15 14 3 2 1 35 

ป 2 8 5 3 - 2 18 

ป 3 8 6 - - 2 16 

ป 4 4 11 1 3 - 19 

ป 5 7 2 1 1 - 11 

รวม 42 38 8 6 5 99 

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ช้ันป ซอดวง ซออู จะเข ระนาด

เอก 

ระนาด

ทุม 

ฆองวง

ใหญ 

ฆองวง

เล็ก 

ป คตี

ศลิป 

เครื่อง

หนัง 

รวม 

ป 1 - - 2 2 4 2 - 5 1 1 17 

ป 2 - - - 1 1 2 - - - - 4 

ป 3 2 1 1 4 - 2 - - 3 - 13 

ป 4 2 - - 1 2 2 - 2 3 - 12 

ป 5 - 1 1 1 4 1 - 2 1 1 12 

รวม 4 2 4 9 11 9 - 9 8 2 58 

 

 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

ลเิกโพธ์ิพระยา อ.กิ่งดาว  ภูระหงษ     อ.วรรณา  แกวกวาง 

เพลงทรงเคร่ือง คณะแมเหม อินทรสวาท อ.วรรณา  แกวกวาง   อ.พนิดา  บุญทองขาว 

ละครดกึดําบรรพ เร่ืองคาว ีตอน เผาพระขรรค อ.พนิดา  บุญทองขาว  อ.อินทิรา  พงษนาค 

การแสดงโขนเร่ือง รามเกยีรต์ิ ตอน พเิภษณลาเมยี :  

บทพระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

อ.วัลยรุจ  เถาวหรัิญ    อ.ทวศัีกดิ์  วรีะพงษ 

 



รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

การสรางปไฉน กรณศึีกษา นายสมชัย พพัิฒนรังสรรค อ.สําเนา  เปยมดนตรี     อ.ทิพวรรณ  เพชรดี 

วเิคราะหทางระนาดเอกเพลงฉิ่งพระฉัน 2 ช้ัน กรณศึีกษา อ.บุญเลศิ  กรางสะอาด  อ.ทิพวรรณ  เพชรดี 

ครูนัฐพงศ  โสวัตร  

กระบวนการถายทอดเหเรือพระราชพธีิ กระบวนพยุห- 

ยาตราชลมารถ กรณศึีกษา พลเรือตรีมงคล แสงสวาง 

อ.กรองแกว  แรงเพ็ชร    อ.พนม  บุญเหลอื 

 

 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1-2   ปการศึกษา 2555 

นักศึกษาช้ันปท่ี 5  ท่ีฝกประสบการณ

วชิาชีพ 

 

             

จํานวน  39  คน 

(ภาค 1/55  19 คน  ภาค 2/55  20 คน) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี

  ที่ตัง้  ถ.ชวนะอุทศิ ต.วัดใหม3 อ.เมอืงจันทบุรี3 จ.จันทบุรี3 

วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี   เปดสอน 2 หลักสูตรไดแกหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต(5 ป)  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรคีตีศิลปไทยศกึษา  

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิานาฏศิลปไทยศึกษา    5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. ดร.ไพโรจน  ทองคําสุก ศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ (ศศ.ด.) 

2. นางสาววรรณพิน ี สุขสม ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

3. นางสาวพรศริ ิ ถนอมกุล ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

4. นางสาวจิรพรรณ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

5. นางสาวเยาวด ี ดวงกูล ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.) 

 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา   5  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. นางพรอุษา  แกวสวาง ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

2. นางธนันญภา  พมิพสวัสดิ์ ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

3. นางภรภัทธ  กุลศรี ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

4. นางปทุมทพิย  กาวลิ ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

5. นางสาวทพิยสุดา  ญาณโกมุท ศลิปะกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (ศป.ม.) 

 

อาจารยท่ีรับผดิชอบการสอน 

หมวดวชิา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ จํานวน

คน 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1. นางนารถฤด ี สุทัตโต 

2. นางสาวเยาวดี  ดวงกูล 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.) 

10 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


3. นายสาทดิ  แทนบุญ 

4. นายประสทิธิ์  ผลพฤกษา 

5. นายอาณัติ  วงศจําปา 

6. นางภูมิจิต  สุวรรณราช 

7. นางสาวกาญจนา  วงศมาน 

8. นางปราณี  จงอนุรักษ 

9. นางน้ําทพิย  สรอยสังวาล 

10. รศ.อัมพวัน  ประเสรฐิภักดิ์ 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

การศกึษาบัณฑติ (กศ.บ.) 

ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 

ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) 

หมวดวชิาการศกึษา 1. ผศ.ดร.สายตา ประเสรฐิภักดิ์ 

 

2. รศ.อัมพวัน  ประเสรฐิภักดิ์ 

3. นายประยูร  วิชระพล 

4. นางสุณสิา  วิชระพล 

5. นายพสิุทธิ์  แดงเอม 

6. นางสาวธนพัต  ธรรมเจรญิพงศ 

7. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  

8. นางธันยพร  ประคองศรี 

P.H.D. บรหิารการศกึษา 

Education Administation 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
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หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 

 

 

1. นางสาวพรศริ ิ ถนอมกุล 

2. นายชัช  สุวรรณเบญจางค 

3. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

4. นายพสิุทธิ์  แดงเอม 

5. นางสาวภัณฑริา  กอบศิลป 

6. นางเพยีงเพ็ชร  คมขํา 

7. นางมาลนิ ี แทนบุญ 

8. นางศริวิัฒนา  พูลสวัสดิ์ 

9. นางจันทรัตน  บํารุงพนิชถาวร 

10. วาที่เรอืตรวีรีพล  ทองระอา 

11. นายประกจิ  พงษพทิักษ 

12. นายวัฒนพล  เทยีนทอง 

13. นายสาทดิ  แทนบุญ 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.บ.) 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

ศลิปะบัณฑติ (ศ.บ.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

19 



14. นายประสทิธิ์  ผลพฤกษา 

15. นายสุบนิ  ศรทีอง 

16. นางธันยพร  ประคองศรี 

17. นางสาวกาญจนา  วงศมาน 

18. นางสาวปญจรัศมิ์  ลาภชูรัต 

19. นางสาวปทมา  วุฒปิระดษิฐ 

 

 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศป.ม.) 

 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชาดนตรคีตีศลิปไทย- 

ศกึษา 

 

 

 

 

1. นายบรรเลง  พระยาชัย 

2. นายสมเกยีรต ิ ภูมิภักดิ์  

3. นางสาวปทมา  วุฒปิระดษิฐ 

 

4. นางปทุมทพิย  กาวลิ 

5. นายกมล  แกวสวาง 

6. วาที่รอยตรีชูชาติ  สรอยสังวาล 

7. นางสาวสุวรรณา  แกลวเกษตรกรณ 

8. นางภรภัทธ  กุลศรี 

9. นางพรอุษา  แกวสวาง 

10. นางธนันญภา  พมิพสวัสดิ์ 

11. นางสาวทพิยสุดา  ญาณโกมุท 

 

12. นายดํารง  เช้ือเกสร 

13. นายกฤษฎา  นุมเจรญิ 

14. นางพมิพใจ  สุวรรณมณ ี

15. นายกติตภพ  จ่ันรอด 

16. นายประเทอืง  สุทัตโต 

17. นายเสมอืน  พันธโน 

18. นางสาวประภาศิริ  สสีด 

19. นายวทิยา  มาลาทอง 

 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

การศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศป.ม.) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศป.ม.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

ตรุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 

ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.) 

 

๑๙  คน 



 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ช้ันป ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ โขนลงิ รวม 

ป ๑ ๘ ๔ - ๑ ๑ ๑๔ 

ป ๒ ๗ ๘ - ๑ ๑ ๑๗ 

ป ๓ ๑๓ ๖ - - - ๑๙ 

ป ๔ ๔ ๖ - ๑ ๑ ๑๒ 

ป ๕ ๔ ๑๑ - ๑ - ๑๖ 

รวม ๓๖ ๓๕ - ๔ ๓ ๗๘ 

 

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ช้ันป ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง

ใหญ 

ฆองวงเล็ก ป เครื่องหนัง รวม 

ป ๑ - - ๒ - - - ๒ 

ป ๒ ๑ - ๒ - ๑ ๒ ๖ 

ป ๓ - - ๕ - ๑ ๒ ๘ 

ป ๔ - ๑ ๒ - ๑ - ๔ 

ป ๕ ๑ ๑ ๒ - - ๑ ๕ 

รวม ๒ ๒ ๑๓ - ๓ ๕ ๒๕ 

 

 

รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

๑. เสนหพันธุมาลศีรีบูรพา นายสาทิด แทนบุญ , นางสาวปยาภรณ ประเสริฐ 

๒. ศึกษากระบวนทารํานางสุวรรณมาลแีละบทบาท นายสาทิด แทนบุญ , นางมาลนีิ แทนบุญ 

    นางระเวง ตัวละครในเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหงึหนาปอม  

    กรณศึีกษา อาจารยรัจนา พวงประยงค (ศิลปนแหงชาติ  

    ปพุทธศักราช ๒๕๕๔)  

 



รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ชื่อศลิปนพินธ ชื่ออาจารยผูควบคุมเลมศลิปนพินธ 

๑. เพลงหุนกระบอก กรณศึีกษา คณะชูเชิดชํานาญศิลป นางธนันญภา พมิพสวัสดิ์ , นางภรภัทธ กุลศรี 

๒. เพลงเร่ืองฉิ่งพระฉันเพล กรณศึีกษา ครูสุรินทร สงคทอง นายสมเกยีรติ ภูมภัิกดิ์ ,  

วาท่ีรอยตรีชูชาติ สรอยสังวาล 

๓. ศึกษากลวธีิการเดี่ยวขลุยเพยีงออ “เพลงการเวก ๓ ช้ัน 

    กรณศึีกษา ครุปบ คงลายทอง 

นายกมล แกวสวาง , นางพรอุษา แกวสวาง 

 

 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา ๑-๒   ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

นักศกึษาช้ันปที่ ๕  ที่ฝกประสบการณ

วชิาชพี 

 

             

จํานวน   ๒๓  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 

  ที่ตัง้  หมูที่ 11 ตําบลทาเรอื อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

 

วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช   เปดสอน 2 หลักสูตรไดแกหลักสูตรศกึษาศาสตร

บัณฑติ(5 ป)  สาขาวชิานาฏศิลปไทยศึกษา และสาขาวชิาดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา  

 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิานาฏศิลปไทยศึกษา      ๕  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

๑. นางสาวสุณ ี ลิมปปยพันธ ค.บ. 

๒. นายวีระยุทธ  เรณูมาศ ศศ.ม. 

๓. นายสุพัฒน  นาคเสน ศศ.ม. 

๔. นายสุรสทิธิ์  วเิศษสงิห ศศ.ม. 

๕. นางคณรัตน  บัวทอง ศศ.ม. 

 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวชิาดุรยิางคไทยคีตศิลปไทยศึกษา      ๕  คนไดแก 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

๑. นางวรรณวไิล  นลิสม ค.บ. 

๒. นายพิรยิะพัฒน  สุขไกร ศษ.บ. 

๓. นางพรพิมล  ราชกจิกําธร ศษ.ม. 

๔. นายหรรัิกษ  สุขศริวิัฒน ศษ.ม. 

๕. นางสาวแววมยุรา  วเิศษสงิห ศษ.บ. 

 

 

 



อาจารยท่ีรับผดิชอบการสอน 

หมวดวชิา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ จํานวน

คน 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑. นางสุภา  รักหมอ 

๒. นางวาสนา  บุญญาพทิักษ 

๓. นางสาวพรทพิย  มหันตมรรค 

ศศ.ม. 

ค.ด. 

ศศ.ม. 

๓   

หมวดวชิาการศกึษา ๑. นางจินดา  เครอืหงส 

๒. นายวทิยา  ดทีอง 

กศ.ม. 

ศษ.ม. 

๒ 

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 

 

 

๑. นางคณรัตน  บัวทอง 

๒. นายวีระยุทธ  เรณุมาศ 

๓. นายสุพัฒน  นาคเสน 

๔. นายสุรสทิธิ์  วเิศษสงิห 

๕. นางสาวสุณี  ลมิปปยพันธ 

 

ศศ.ม. 

ศศ.ม. 

ศศ.ม. 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

๕   

หมวดวชิาเฉพาะ  

สาขาวิชาดุรยิางคไทยคตี

ศลิปไทยศกึษา 

 

 

 

๑. นางวรรณวไิล  นลิสม 

๒. นายพิรยิะพัฒน  สุขไกร 

๓. นางพรพิมล  ราชกจิกําธร 

๔. นายหรรัิกษ  สุขศริวิัฒน 

๕. นางสาวแววมยุรา  วเิศษสงิห 

ค.บ. 

ศษ.ม. 

ศษ.ม. 

ศศ.ม. 

ศศ.ม. 

๕   

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ช้ันป ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ โขนลงิ รวม 

ป ๑ ๑๐ ๑๓ ๑ - ๑ ๒๕ 

ป ๒ ๕ ๖ - ๓ - ๑๔ 

ป ๓ ๓ ๓ ๑ ๑ - ๘ 

ป ๔ ๕ ๒ ๑ - ๑ ๙ 

ป ๕ ๑ ๔ ๑ ๑ - ๗ 

รวม ๒๔ ๒๘ ๔ ๕ ๒ ๖๓ 



 

 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดุรยิางคไทยคีตศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ช้ันป ๑.  ปพาทย รวม 

ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง เครื่องหนัง ป 

ป ๑ - - - - - - 

ป ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ - ๕ 

ป ๓ - - - ๑ - ๑ 

ป ๔ - - - - - - 

ป ๕ - - - - - - 

รวม ๒ ๑ ๑ ๒ - ๖ 

 

 

ช้ันป 
๒. เครื่องสาย ๓. คตีศลิป 

รวมจํานวนนักศกึษาหลักสูตรสาขา 

วชิาดรุยิางคไทยคตีศลิปไทยศกึษา 
รวม 

ปพาทย เครื่องสาย คตีศลิป 

ซออู ซอดวง จะเข รวม คตีศลิป รวม รวม รวม รวม 

ป ๑ ๑ ๑ - ๒ - - - ๒ - ๒ 

ป ๒ ๑ ๑ ๑ ๓ ๒ ๒ ๕ ๓ ๒ ๑๐ 

ป ๓ - - - - - - ๑ - - ๑ 

ป ๔ - - - - - - - - - - 

ป ๕ - - - - - - - - - - 

รวม ๒ ๒ ๑ ๕ ๒ ๒ ๖ ๕ ๒ ๑๓ 

 

 

 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา ๑-๒   ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

นักศกึษาช้ันปที่ ๕  ที่ฝกประสบการณ

วชิาชพี 

 

             

จํานวน  ๗  คน 

 



8. วทิยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  ที่ตัง้ ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร3 อ.เมอืงลพบุรี3 จ.ลพบุรี3 15000 

 

วทิยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี  เปดหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (๕ ป )  สาขาวชิานาฏศลิป

ไทยศึกษา สาขาดนตรคีตีศิลปไทยศึกษาและสาขาดนตรคีตีศลิปสากลศกึษา  

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร สาขานาฏศลิปไทยศกึษา 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

1. นางทองลวน  บุญยิ่ง ศศ.ม. (นาฏศลิปไทย) ขาราชการบํานาญ 

อดตีครู (ครูชํานาญการพเิศษ) 

2. นางสาวปยมาศ ศรแกว ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (นาฏยศิลป) 

ครู (ครูชํานาญการ) 

3. นายรักษติ มเีหล็ก ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม. (นาฏยศิลป) 

ครู คศ.๑ 

4. นายสมชาย ฟอนรําดี ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ค.ม. (การบรหิารการศกึษา) 

ครู (ครูเช่ียวชาญ) 

5. นางไพเราะ แสงเปลง ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)  

ศษ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

ครู (ครูชํานาญการพเิศษ) 

 

 

2. อาจารยประจําหลักสูตร สาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

1. นายณรงคฤทธิ์  คงปน ศศ.บ.(ดุรยิางคไทย)   

ศศ.ม. (ดุรยิางคไทย) 

รองผูอํานวยการฝาย

ศลิปวัฒนธรรม 

2. นางสาวปภาอร  แกวสวาง ศษ.บ.(ดุรยิางคไทย)  

ศศ.ม.(ดนตรศีกึษา) 

ครู (ครูชํานาญการพเิศษ) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95.%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

3. นางสาวพมิพฉัตราพร  ดวง

สรอย 

กศ.บ.(ดุรยิางคศาสตร) 

ศษ.ม. (ไทยคดศีกึษา) 

ครู (ครูชํานาญการ) 

4. นางมาลนิ ี แกวเงิน กศ.บ.(สังคม)   

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ครู (ครูชํานาญการพเิศษ) 

ปฏบิัตหินาที่รองผูอํานวยการ 

5. นายวษิณุ  ศรจํีานงค กศ.บ.(สังคม)   

ศษ.ม. (บรหิารการศกึษา) 

ครู (ครูชํานาญการพเิศษ) 

 

3. อาจารยประจําหลักสูตร สาขาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

1. นายสุระชัย  สบีุบผา ศศ.บ. (การบรหิารการศกึษา) 

ศศ.ม.(ดนตรศีกึษา) 

ครู (ครูชํานาญการ) 

2. ผศ.ศิรพิงษ  แกวพลอย คบ. (ดนตรสีากล) ขาราชการบํานาญ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

3. นายสมประสงค  สุขมา ศษ.บ. (ดุรยิางคสากล) ครู (ครูชํานาญการ) 

4. นางนงนุช  สุนทรสุข คบ. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) 

ครู (ครูชํานาญการพเิศษ) 

 

5. นางพรทพิย  วงศไพบูลย คบ. (พลศึกษา)   

กศ.ม. (จิตวทิยาแนะแนว) 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

ครู (ครูชํานาญการพเิศษ) 

 

 

 

 

 



อาจารยผูสอนระดับปรญิญาตร ี ปการศึกษา 2555 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ

การศกึษา 

1 นายลขิติ  สุนทรสุข ปนส.(ดุริยางคไทย) 

คบ.(บริหารการศกึษา) 

ศศ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ผูอํานวยการ วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

วทิยาลัยครูมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2526 

2534 

2546 

2 นางสาวดารณี    

             ตันตวิงศไชยชาญ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

รอง

ผูอํานวยการ 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2525 

2537 

3 นางศุลมีาศ  โพธนิลิ คบ.(วทิยาศาสตรทั่วไป) 

ศษ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

รอง

ผูอํานวยการ 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2524 

2545 

4 นางมาลนิ ี แกวเงนิ กษ.บ. (สังคม) 

ศษ.ม.(มัธยมศกึษา) 

รอง

ผูอํานวยการ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2524 

2542 

5 นายณรงคฤทธิ์  คงปน 

 

ศษ.บ. (ดุริยางคไทย) 

ศศ.ม. (ดุริยางคไทย) 

รอง

ผูอํานวยการ 

 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2531 

2539 

6 นายวษิณุ  ศรีจํานงค คบ.(ศลิปศกึษา) 

ศษ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยครูบุรีรัมย 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2530 

2552 

7 นายเชาวนาท  เพ็งสขุ ปนส. (นาฏศลิปไทย) 

ศษ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

วทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศกึษา 

2526 

2528 

8 นายพลณศักดิ์  ทรัพยบาง

ยาง 

ปนส. (ดุริยางคไทย) 

ศษ.บ.(ดุริยางคไทย) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิป 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2532 

2534 

9 นายสมชาย  ฟอนรําดี ศษ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

ค.ม.(บริหารการศกึษา) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2531 

2548 

10 นายรักษติ  มเีหลก็ ศษ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศลิปไทย) 

ครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                       

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2538 

2548 

11 นางภาพร  ตระกูลปาน ปนส. (นาฏศลิปไทย) 

คบ.(นาฏศลิปไทย) 

ศษ.ม.(การบริหาการศกึษา) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิป 

วทิยาลัยครูพบิูลสงคราม 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2525 

2532 

2545 

12 นางไพเราะ  แสงเปลง ศษ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

ศษ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยเทคโนโลยีแลอาชวีศกึษา 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2530 

2546 

13 

 

นางสริิวรรณ  สมใจ ปนส. (นาฏศลิปไทย) 

ศศ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2533 

2535 

2541 



ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ

การศกึษา 

14 นางธภร   ย้ิมโสภา ปนส. (นาฏศลิปไทย) 

คบ.(การบริหารการศกึษา) 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

สถาบันราชภัฎภเูก็ต 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2531 

2538 

2551 

15 นางนันทวัน  ณ  กาฬสนิธุ ศษ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2534 

2540 

16 นางสาวปภาอร   แกวสวาง 

 

ศษ.บ. (ดุริยางคไทย) 

ศศ.ม.(ดนตรีศกึษา) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2535 

2543 

17 นางสาวปยมาศ  ศรแกว ปนส.(นาฏศลิปไทย) 

ศษ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศลิปไทย) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2537 

2539 

2545 

18 นางสุวรรณา  ศรีจํานงค ปนส.(นาฏศลิปไทย) 

คบ. (นาฏศลิป) 

ครู 

ชํานาญการ 
วทิยาลัยนาฏศลิป 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2523 

2528 

19 นางจุฑารัตน  สุเมรุรัตน ปนส.(นาฏศลิปไทย) 

ศศ.บ. (นาฏศลิปไทย) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิป 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2533 

2535 

20 นางชติา  ทัศมาลัย ปนส.(นาฏศลิปไทย) 

คบ. (นาฏศลิปไทย) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวทิยาลงกรณ                         

ในพระราชูปถัมภ 

2532 

2541 

21 นายวัลลภ ทองสุวรรณ ปนส. (นาฏศลิปไทย) 

คบ.(การบริหารโรงเรียน) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิป 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

2523 

2530 

22 นายสายัณต  เฉลยฤกษ ปนส. (นาฏศลิปไทย) 

ศษ.บ.(นาฏศลิปไทย) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

สถาบันบัณฑติพฒันศลิป 

2529 

2543 

23 นายคํารณ  จํานงควัย ปนส.(นาฏศลิปไทย) 

คบ.(แนะแนว) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

2526 

2530 

24 นายสันต ิ เสงี่ยมงาม ปนส.(นาฏศลิปไทย) 

ศษ.บ. (นาฏศลิปไทย) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2534 

2536 

25 นางนงนุช  สุนทรสุข ปนส. (คตีศลิปไทย) 

คบ. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศกึษา) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

วทิยาลัยครูมหาสารคาม 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2528 

2534 

2553 

26 นายสุระชัย  สบีุบผา ปนส. (คตีศลิปไทย) 

ศษ.บ.(การบริหารการศกึษา) 

ศศ.ม.(ดนตรีศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

2528 

2531 

2541 



ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ

การศกึษา 

27 นางสาวพมิพฉัตราพร   

                    ดวงสรอย 

กศ.บ.ดุริยางคศาสตร(ไทย) 

ศศ.ม. (ไทยคดศีกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2535 

2551 

28 นางนันทนภสั   

               ยุทธศักดิ์สมบญุ 

ปนส.(ดุริยางคไทย) 

ศศ.บ.(ไทยคดศีกึษา) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2534 

2538 

29 นางสาวบญุสม  ทรัพยสนิ ปนส.(คตีศลิปไทย) 

ศศ.บ. (คตีศลิปไทย) 

ครูชํานาญการ วทิยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 

วทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศกึษา 

2528 

2530 

30 นางสาวพรทพิย   วงศ

ไพบูลย 

คบ.(พลศกึษา) 

กศ.ม.(จติวทิยาการแนะแนว) 

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยครูจันทรเกษม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2525 

2538 

2553 

31 นางวริญา  มะวญิธร คบ.(มัธยมศกึษา) 

กศ.ม.(การสอนมัธยมศกึษา) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2538 

2542 

32 นางอัญชัน  เพง็สุข คบ.(วทิยาศาสตรทั่วไป) 

ค.ม.(หลกัสูตรและการสอน) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

สถาบันราชภัฏพระนคร 

2530 

2547 

33 นางวารินทพร  ฟนเฟองฟ ู คบ.(สุขศกึษา) 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2534 

2549 

34 นายราชวงศ  นวลอนิทร คบ.(บรรณารักษ) 

นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

มหาวทิยาลัยเกริก 

2532 

2552 

35 นางศศธิร  แดงฉ่ํา กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

ศษ.ม.มัธยมศกึษา(หลักสูตรและ 

การสอน) 

ครูชํานาญการ

พเิศษ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2528 

2544 

 

36 นายบุญชอบ  ภูประดษิฐ คบ.(คณิตศาสตร) ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 2526 

37 นางอังคณา  ตัง้ชัยวรรณา คบ.(วทิยาศาสตรทั่วไป) 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2536 

2546 

38 นางอมรวรรณ  เมอืงชาง ศศ.บ.(พลศกึษา) ครู 

ชํานาญการ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 2527 

39 นางอารี  แมนมัน่ คบ. (วัดผลการศกึษา) 

ศษ.ม.(การวัดและประเมนิผล

การศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยครูเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2529 

2553 

40 นายสุพัศชา  ผดุงสุทธิ ์ ปนส. (ดุริยางคไทย) 

ศศ.บ.(ดุริยางคไทย) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2537 

2539 

41 นางบุษยา  พัฒนวโิรจน ปนส.(ดุริยางคไทย) 

คบ.(สังคมศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

2531 

2538 



ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ

การศกึษา 

42 นายประสงค  จันทพันธุ ปนส.(ดุริยางคไทย) 

ศศ.บ.(ดุริยางคไทย) 

ครู 

 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2541 

2543 

43 นายวทิยา  จุยวงษ ปนส.(ดุริยางคไทย) 

ศษ.บ.((ดนตรีคตีศลิปไทยศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 

สถาบันบัณฑติพฒันศลิป 

2531 

2547 

44 นายมานพ  ศรีสังข ปนส.(ดุริยางคไทย) 

คบ.(ประถมศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

2531 

2537 

45 นายไตรรงค  ตรีณานนท ปนส.(ดุริยางคไทย 

ศษ.บ.(ดุริยางคไทย) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2531 

46 นางปญฑารีย  แกวสวาง ปนส.(ดุริยางคไทย) 

คบ.(การบริหารโรงเรียน) 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม 

วทิยาลัยครูเทพสตรี 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2524 

2532 

2550 

47 นายเศรษฐกรณ   

วรรณศลิป 

ปนส.(ดุริยางคสากล) 

คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศกึษา) 

ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิป 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

2529 

2540 

48 นายสมประสงค   สุขมา ปนส.(ดุริยางคสากล) ครู 

ชํานาญการ 

วทิยาลัยนาฏศลิป 2530 

49 นายกติตชิัย  อํานวยผล วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร) ครู มหาวทิยาลัยสยาม 2551 

 

 

 

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2555 

1. หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศกึษา       จํานวน  8 คน 

2. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคตีศลิปไทยศกึษา    จํานวน  1 คน 

3. หลักสูตรสาขาวชิาดนตรีคตีศลิปสากลศกึษา    จํานวน  2 คน 

    รวม             11 คน 

 

 

 

 

 



รายวชิาศิลปนิพนธ  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ชื่อศลิปนพินธ 

1. ศกึษาการแสดงละครนอก เรื่องสังขศลิปชัย  ตอนพระอนิทรชวยพระสังขศลิปชัย 

2. บทบาทนางคันธมาล ีตอนคันธมาลขีึ้นหงึ  กรณศีกึษาคุณครูรัจนา   พวงประยงค 

3. พระไวยเก้ียวนางวนัทอง 

4. ศกึษากระบวนทารํารจนาเสี่ยงพวงมาลัย กรณศีกึษารองศาสตราจารย อมรา กล่ําเจริญ 

 

รายวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา โรงเรยีนฝกปฏบิัตกิารสอน 

1 นางสาวสภุาพร  เฉื่อยนอก นาฏศลิปไทยศกึษา วทิยาลยันาฏศลิปลพบุรี  อ.เมอืง   

จ.ลพบุรี 

2 นางสาวกานตพชิชา  สุมาวัน นาฏศลิปไทยศกึษา โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล

เมอืงสระบุรี)  อ.เมอืง  จ.ลพบุรี 

3 นายประยูร  อนิทมาตร นาฏศลิปไทยศกึษา วทิยาลยันาฏศลิปลพบุรี   อ.เมอืง   

จ.ลพบุรี 

4 นายนคิม  แยมประดษิฐ นาฏศลิปไทยศกึษา โรงเรียนจนิดารัตน  อ.เมอืง  จ.ลพบุรี 

5 นางสาวพรรณราย  เพิ่มพลู นาฏศลิปไทยศกึษา โรงเรียนเมอืงใหมชลอราฏษรรังสฤษฏ     

อ.เมอืง  จ.ลพบุรี 

6 นายธฤษดิา  สําล ี นาฏศลิปไทยศกึษา โรงเรียนบานสามเรอืน (วันครู 2500)   

อ.เมอืง  จ.ลพบุรี 

7 นางสาวสธุดิา  ยี่รักษ นาฏศลิปไทยศกึษา วทิยาลยันาฏศลิปลพบุรี  อ.เมอืง   

จ.ลพบุรี 

8 นางสาวปราณ ีอนิทร ดนตรีคีตศลิปสากลศกึษา วทิยาลยันาฏศลิปลพบุรี  อ.เมอืง   

จ.ลพบุรี 

9 นายนพ  ประดับคาย ดนตรีคีตศลิปสากลศกึษา วทิยาลยันาฏศลิปลพบุรี  อ.เมอืง  

จ.ลพบุรี 

10 นายประยงคกิตต ิ อวมปวน ดนตรีคีตศลิปไทยศกึษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี   อ.เมอืง   

จ.ลพบุรี 
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