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เสด็จสู่สวรรคาลัย
ฟ้าสง่ลงแลว้รบักลบัขึน้คนื แสนลา้นกรานสะอืน้อกหมน่ 

แสนลา้นเทวษเนตรน้า้ทน้ลน้กมล แสนลา้นยลยามนีช้้า้กา้สรวลทรวง 
พระเสดจ็เตรจ็สวรรคาลยั ทราบพระทยัวา่ไทยแควน้นัน้แหนหวง 
ไฉนจงึสูส่วรรค์คลัไลลว่ง ทิ้งปวงนราลบัทกุขท์บัใจ 
พระเอยพระเหนือ่ยแลว้ แกว้กษตัรยิ ์ เหน็ชดัวา่ไรใ้ครเทยีบได ้
เป็นบญุชาตบิญุชนบญุชยั ศูนยห์ทยัไทจงึเปน็หนึง่นรินัดร์
พระเอยพระภมูพิลวมิลฉตัร เชิญอบุตัภิพใหมค่รองไอศวรรย ์
ลูกไทยจะทา้ดทีกุวีว่นั เพื่อพอ่นัน้นทิราสขุารมณ์



จักรีวงศ์ธรงล ้ำจ้ำรูญจ้ำรัส เศวตฉัตรสวัสดิ์ร่มภิรมย์สมัย
งำมงดทศกษัตริย์มนัสไทย  ประณตไท้ศิโรรำบทำบบำทบงสุ์
พระสำนสืบคืบต่อหน่อเนื อ เชื อไขขัตติยะวรรณะส่ง
ขอจงรักภักดีมั่นสันตติวงษ์ เสมือนองค์พระชนกปกลูกยำ
โอ้บุญสุนทรสยำม ณ ยำมนี    ล้วนหมองศรนีี่นันท์คืนหรรษำ
เพรำะพระบำรเมศทรงเมตตำ    แทนพระรำชบิดำสง่ำนคร
จึ่งสำรสนเทศพิเศษวำร         นำฏศิลปส์ำส์นกรำนชโยสโมสร
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ เกียรติกระฉ่อนทั่วหล้ำก้องสำกล                   



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า งานสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

(ด ารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ ประพันธ์) 
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นายจตุพร รตันวราหะ 

ประวัติวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 พ.ศ. 2521 กรมศิลปากรได้มีนโยบายขยายสถานศึกษาในสังกัดไปยังส่วนภูมิภาคเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
พัฒนาองค์กรให้รับรองกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสนองความต้องการของ
การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง หลังจากได้เปิดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกกรมศิลปากร
เล็งเห็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ของท้องถิ่นภาคกลางที่จังหวัดอ่างทอง จึงได้ประสานไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งฝ่ายราชการ ชุมชน ผู้น าศาสนา และคณะ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายได้เห็นความส าคัญสอดคล้องกัน ทางฝ่ายบรรพชิต
ผู้น าชุมชนคนส าคัญ คือ พระวิเศษชยสิทธิ์ (ผวน แสงเงิน) เจ้าคณะจังหวัด
อ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง ฝ่ายราชการมีนายเสถียร จันทร์จ านง     
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายส าราญ ปกป้อง ศึกษาธิการเขต 6 และ
นายบุญชู นิ่มวรรณณัง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในขณะนั้น ได้ร่วม
เป็นผู้ผลักดันจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองขึ้น  
     

 การก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง               
ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23        
แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
สั งกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร และเปิดการสอนตั้ งแต่  ชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้น  ถึ ง                        
ชั้นประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 หลังจากประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัย     
นาฏศิลปอ่างทองแล้ว ได้ด าเนินการขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ (เดิม) ซึ่งอยู่ใน

บริเวณวัดอ่างทองวรวิหารเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนครั้งแรกใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ในระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 1 และนาฏศิลป์ 
ชั้นกลางปีที่ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย และ
คีตศิลป์ไทย โดยมีนายจตุพร รัตนวราหะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีครูอาจารย์จ านวน 10 คน ครูอาจารย์ ช่วยราชการ
จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนสตรีอ่างทอง    
อีก 10 คน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 188 คน ต่อมาโรงเรียนสตรีอ่างทอง     
ได้ย้ายสถานที่แห่งใหม่ กรมสามัญศึกษาจึงมอบอาคาร และที่ดินจ านวน 

10 ไร่ ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ให้เป็นสถานศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2524 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2524 พระวิเศษชยสิทธิ์  ร่วมกับครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง   
ได้ซื้อที่ดินเป็นจ านวน 1 ไร่ ราคา 250,000 บาท มอบให้กับวิทยาลัยฯ 
 

 พ.ศ. 2539 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้โอนจากกองศิลปศึกษา มาสังกัด 
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร ตามค าสั่งการปรับส่วนราชการภายในกรมศิลปากร 

พระวิเศษชยสิทธ์ิ 
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 พ.ศ. 2545 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้โอนสังกัดจากสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม                
ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 
 

 พ.ศ. 2547 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี               
เป็นห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเปิดสอนหลักสูตร     
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ใน 2 สาขาวิชา คือ 
 1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
 2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2 แขนงวิชา ได้แก่  
  2.1 แขนงวิชาดนตรีไทย 
  2.2 แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย 
 

 พ.ศ. 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แยกออกจากการเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม
โดยตรง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จึงต้องถูกโอนตามมาด้วย 
 

 ปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 28 ต าบลบางแก้ว           
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000 เนื้อที่ 11 ไร่เศษ           
เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี        
นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ คนที่ 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิฑูรย์ พูนสวสัดิ ์
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 สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองใช้สัญลักษณ์เช่นเดียวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้เป็นรูป  
พระคเณศประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อยในกรอบวงกลมด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบ
เป็นแถบริบบิ้น ภายในมีชื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

 ความหมายของตราประจ าสถาบัน   พระคเณศเป็น       
เทพเจ้าของอินเดียนับถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ      
ทั้ งปวงซึ่ งหมายรวมถึงความเป็นเจ้าแห่งสติปัญญา ความรู้  
ความสามารถ ความกล้ าหาญตลอดจนเป็นผู้ พิทักษ์ ไว้ ซึ่ ง             
ความยุติ ธรรม นอกจากนี้ ชาวฮินดูยั งคงให้ความส าคัญกับ                
พระคเณศในฐานะเป็นเทพประจ าความขัดข้อง และเป็นผู้อ านวย
ความส าเร็จให้แก่กิจการต่าง ๆ อีกด้วย 
 

 ดังนั้น พระคเณศ จึงได้นามเฉพาะว่า “วิฆเนศวร” หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในความขัดข้องหรือ
อุปสรรค และ “สิทธิดา” หมายถึง ผู้อ านวยความส าเร็จผล ด้วยเหตุที่พระคเณศมีคุณสมบัติและ
ความส าคัญดังกล่าว ชาวฮินดูจึงมีคติเชื่อกันว่า เมื่อจะประกอบพิธีกรรมในลัทธิศาสนา หรือศึกษา     
เล่าเรียนศิลปะวิทยาการ ต้องกล่าวค าไหว้บูชาต่อพระคเณศก่อน เพ่ือให้ปลอดภัยรอดพ้นจากความ
ขัดข้อง หรืออุปสรรคทั้งปวง ตลอดจนอ านวยพรให้เกิดความส าเร็จลุล่วงด้วยดีในกิจการต่าง ๆ 
  

 ลักษณะของพระคเณศมีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว (บางรูปงาหักข้างขวาหรือ
บางรูปงาหักข้างซ้ายก็มี) เตี้ย พุงพลุ้ย หูยาน สีกายแดง (บางต าราว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง ตามปกติ       
มี 4 กร บางต าราว่ามี 6 หรือ 8 กร) ถืองาช้าง บ่วงบาศ งาหัก และขนมโมทก (ขนมต้ม) บางต าราว่า      
ถืออาวุธ และวัตถุแตกต่างกัน เช่น ถือชามขนมโมทก หม้อน้ า ดอกบัว ผลส้ม สังข์ จักร หลาว ธนู คทา 
ขวาน ลูกประค า งู ผลทับทิม หัวผักกาด เหล็กจาร และสมุดหนังสือ เป็นต้น 
 

สีประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

 
    เขียว – ขาว 
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พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

พุทธลักษณะ 
 "พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลา       
ขนาดใหญ่ พุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอ   
พระ อุ ร ะป้ อ ง ไป เบื้ อ งหน้ า เป็ นกิ ริ ย า เดิ น  ประยุ กต์               
พุทธลักษณะมาจากพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุ โขทัย            
โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ชาวอิตาลีเป็นผู้ออกแบบ 
พระพุทธรูปปางนี้  มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ       
ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจ าพรรษา ณ ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ 
ภายใต้ไม้ปาริฉัตตกะ ณ ดาวดึงส์เทวโลก เมื่อออกพรรษา      
มหาปวารณาแล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลก ในการเสด็จลงจาก
เทวโลกนั้นเรียกกันว่า "เทโวโรหณสมาคม”     (วิกิพีเดีย)  
 
 
 

ดอกไมป้ระจ าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

ดอกตะแบก 
ชื่อสามัญ          Cananga 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cananga odorata 
ตระกูล             Annonaceae 
 ตะแบกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางและใหญ่ล าต้น
สูงประมาณ10-25 เมตรโคนต้นเป็นพูเป็นเหลี่ยมผิวเปลือกมี      
สีเทา ปนน้ าตาลอ่อน ผิวเปลือกค่อนข้างเรียบ มีรอยขรุขระเป็นหลุมตื้น ๆ เกิดสะเก็ดเป็นแผ่นบาง ๆ    
มีเปลือกใบเป็นใบเดี่ยวออกตามกิ่งก้าน ปลายยอดลักษณะใบมนขอบขนาน เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยงเรียบ
เป็นมัน ขนาดใบกว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-14 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อยาว 
ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกเป็นรูปถ้วยเชื่อมติดกับดอก มีกลีบดอกประมาณ 5-7 กลีบ ริมขอบกลีบ   
จะย่นบาง ดอกมีสีม่วงอ่อน ขนาดผลยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกเป็นเสี้ยว 6 เสี้ยว
ภายในผลมีเมล็ดเล็ก ๆ คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นตะแบกไว้ประจ าบ้านจะท าให้มีฐานะสูงขึ้น 
และมีความมั่นคง แข็งแรง เพราะ แบก คือ การแบกไว้ไม่ให้ตกสามารถยกข้ึนไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่ า 
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เพลงประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

เพลงประจ าวิทยาลัย 
ค าร้อง ทองชุบ พลายบัว         ท านอง “เพลงหิมพานต์” 

   บางเอ๋ยบางแก้ว   มวลไม้เป็นแนวทิวแถวเรียงราย 
  ราชพฤกษ์แพรวพราย   ตะแบกวิไลม่วงงามอร่ามตา 
   ชวนเอ๋ยชวนมอง   นาฏศิลปอ่างทองแดนศิลป์โสภา 
  มวลไม้นานา    หากใครได้มาแล้วพาสุขใจ 
   แดนสวรรค์วิมานเลิศล้ า  ยินร้องร าบรรเลงครื้นเครงหทัย 
  นาฏศิลป์ถิ่นวิไล    ศิลป์ของไทยเราเทิดไว้นิจนิรันดร์ 
   ยามเอ๋ยยามไกล   เขียว-ขาวตรึงใจเราไว้ด้วยกัน 
  เรารักกันม่ัน    พระคเณศผูกผันรักกันไม่คลาย 

--------------------------------------------- 
 

เพลงมาร์ชวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
         ค าร้อง ท านอง ผศ.ชูชาติ ชโลธร     เรียบเรียง ภาควิชาศิลปสากล 
   
  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   ทุกคนต้องพร้อมรักเป็นศักดิ์ศรี 
 ให้รุ่งเรืองชื่อเด่นเป็นผลดี    เทิดเกียรติเทิดศรีที่ยาวไกล 
 เราภูมิใจในสายเลือดเขียวขาว   เป็นเรื่องราววัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ 
 เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์อันแสนไกล  คือแรงใจด้วยแรงกายที่เฝ้าน า 
 ความส าเร็จการศึกษาคืออาวุธ   เปรียบประดุจแสงสว่างที่ก้าวล้ า 
 ช่วยก าหนดแนวทางให้จดจ า   สิ่งที่ท าคือความดีเพ่ือสังคม 
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แผนที่แสดงเส้นทาง และที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอา่งทอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
    1. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  3. ศาลหลักเมือง 
  4. ศาลจังหวัดอ่างทอง 
  5. สถานีต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
  6. ที่ว่าการอ าเภอเมืองอ่างทอง 
  7. โรงพยาบาลอ่างทอง   
  8. ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
  9. ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง  
  10. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 
  11. วัดอ่างทองวรวิหาร   
  12. ส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
  13. วัดต้นสน 
  14. ตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง    
    15. แม่น้ าเจ้าพระยา  
 

15 
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แผนผังบริเวณวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาคาร 1 2. อาคาร 2 3. บ้านพักครู 3 ช้ัน 

4. บ้านพักผู้อ านวยการ 5. บ้านพักครู 2 ช้ัน 6. บ้านพักครู 3 ช้ัน 
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7. บ้านพักครู 3 ช้ัน 8. อาคารอเนกประสงค ์ 9. อาคารเครื่องสายไทย 

10. อาคารดุริยางคศลิป ์ 11. อาคารดุริยางคศลิป ์ 12. ลานพระคเณศ 

13. สนามบาสเกตบอล 14. อาคารหอพักหญิง 15. ป้ายวิทยาลัยฯ 

16. พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัยฯ 
 

17.ป้อมยาม 
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ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

 
 

ล าดับที่ 1 
นายจตุพร รัตนวราหะ 

 
 

 
1 มีนาคม 2521 - 31 กรกฎาคม 2531 

 
 

ล าดับที่ 2 
นายชิน ศรีปู่ 

 
 

 
1 สิงหาคม 2531 - 23 พฤศจิกายน 2534 

 
 
 

ล าดับที่ 3 

นายสังเวียร ทองค า 
(รักษาการ) 

 

28 พฤศจิกายน 2534 - 31 พฤษภาคม 2535 

 
 

ล าดับที่ 4 
นางสาวอารมณ์ โสฬส 

 
 

1 มิถุนายน 2535 - 30 กันยายน 2536 
 
 

ล าดับที่ 5 
นายทองชุบ พลายบัว 

(รักษาการ) 
 

 

 

1 ตุลาคม 2536 - 31 ธันวาคม 2536 

 
 

ล าดับที่ 6 
นายสมบัติ แก้วสุจริต 

 
 

 
1 มกราคม 2537 - 16 สิงหาคม 2537 

 
 

ล าดับที่ 7 
นายทองชุบ พลายบัว 

(รักษาการ) 
 

 

17 สิงหาคม 2537 - 30 กันยายน 2538 

 
 

ล าดับที่ 8 
นายสมบัติ แก้วสุจริต 

 
 

 

1 ตุลาคม 2538 - 15 ธันวาคม 2540 
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ล าดับที่ 9 
นายสุวัฒน์ ขะมันจา 

(รักษาการ) 
 

 
16 ธันวาคม 2540 - 15 มีนาคม 2541 

 
 

ล าดับที่ 10 
นายสุชาติ จันทรมานนท ์

 
 

 
16 มีนาคม 2541 - 2 ตุลาคม 2543 

 

 
 

ล าดับที่ 11 
นายสุขุม บัวมาศ 

 

 
3 ตุลาคม 2543 - 29 มีนาคม 2547 

 
 

ล าดับที่ 12 
นางนงลักษณ์ มีจรูญสม 

(รักษาการ) 
 

 

30 มีนาคม 2547 - 15 สิงหาคม 2547 

 
 

ล าดับที่ 13 
นางกัญญา ทองม่ัน 

 
 

 

16 สิงหาคม 2547 - 16 มกราคม 2550 

 
 

ล าดับที่ 14 
นางอัญชนา 

วิริยะประสิทธิ์ 
 

 
17 มกราคม 2550 – 29 กรกฎาคม 2553 

 
 

ล าดับที่ 15 
นางกัญญา ทองม่ัน 

 
 

 

30 กรกฎาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 

 
 

ล าดับที่ 16 
นางสาวสุพจี  สุภาพ 

(รักษาการ) 
 

 

1 ตุลาคม  2557 – 30 พฤศจิกายน 2557 
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ล าดับที่ 17 
นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง 

 
 

 

1 ธันวาคม 2557 – 24 มีนาคม 2559 

 
 

ล าดับที่ 18 
ดร.สุพจี  สุภาพ 

(รักษาการ) 
 

 

25 มีนาคม 2559 – 29 พฤษภาคม 2559 

 
 

ล าดับที่ 19 
นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ 

 
 

30 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลการติดต่อสื่อสารวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

Website  : http://cdaat.bpi.ac.th 
Facebook  : งานสารสนเทศ วนศ.อท. 
E-mail   : Angthong1808@gmail.com 
โทรศัพท์  : 035-611548 
โทรสาร   : 035-620108 
 

อาคาร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 
ห้องธุรการ(ส่วนกลาง) 101 
ห้องผู้อ านวยการ 102 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 103 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 104 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 105 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการศิลปวัฒนธรรม 106 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายอุดมศึกษา 108 
งานธุรการ 109 
งานการเงินและบัญชี 110 
งานพัสดุ 111 
งานแผนงานฯและบุคลากร 112 
งานพยาบาล 113 
งานทะเบียนและวัดผล 114 
ห้องภาควิชาศึกษาทั่วไป 115 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 116 
งานสารสนเทศ 117 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 118 
งานประชาสัมพันธ์ 119 
ห้องพักครูโขน 120 
งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 121 
ห้องครูเวร 122 
ห้อง Smart Class Room 207 
ห้องพักครู 1 (ชั้น 2) 208 
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อาคาร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 
ห้องพักครู 2 (ชั้น 3) 209 
ห้องพักครู 3  (ชั้น 4) 210 
อาคาร 2 
ห้องสหการ 201 
ห้องดนตรีสากล 202 
ห้องโสต 203 
ห้องพักครูละคร 204 
ห้องเครื่องแต่งกาย 205 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (ป.ตรี) 206 
อาคารดุริยางคศิลป ์
ห้องพักครูดุริยางค์ไทย 301 
อาคารดุริยางค์ไทย (ชั้น 2) 302 
อาคารดุริยางค์ไทย (ชั้น 3) 303 
ห้องปฏิบัติการเครื่องสาย 1 401 
ห้องดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน 402 
ห้องเรียนคีตศิลป์ 1 403 
ห้องปฏิบัติการเครื่องสาย 2 404 
ห้องเรียนคีตศิลป์ 2 501 
ห้องปฏิบัติการเครื่องสายปริญญาตรี 502 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 503 
ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 602 
ห้องแนะแนว 603 
ป้อมยาม 
ป้อมยาม 123 
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ขอ้มูลเกียรติประวัตวิิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองปีการศึกษา 2559          

 

 
เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย “โครงการริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย”   
ธนาคารธนชาต  รอบระดับประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ              
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวโยษิตา เกตุจิตต์ 
 - นางสาวกนกวรรณ บุญทิพย์ภานนท์ 
          - นางสาวจิรารัตน์ พันเพ็ง  
 - นางสาวเมษา เรืองศรี 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางวัลลา นาฏประเสริฐ  
 - นายด ารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ 
      - นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน 
 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วันที่ 2 มิถุนายน 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวโยษิตา เกตุจิตต์  
 - นายธนพล แก้วกว้าง 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางวัลลา นาฏประเสริฐ        
 - นายด ารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ  
 - นายสุทธิชัย อรุณโน 
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ข้อมูลเกียรติประวัตวิิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองปีการศึกษา 2559  (ต่อ)        

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ งาน 111 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ      
ครบ 70 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - ดร.สุขสันติ แวงวรรณ  
 
  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการแสดงพ้ืนบ้าน(ลิเก) กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
 
 
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ (บทเพลงชาย เมืองสิงห์)  
วงดนตรีลูกทุ่งนาฏศิลปอ่างทอง (นักเรียน นักศึกษา)              
สถานีเวิร์คพอยท์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
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ขอ้มูลเกียรติประวัตวิิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองปีการศึกษา 2559  (ต่อ)        

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดยุวสตรีไทยดีเด่นประจ าปี 2559 (ด้านสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรม/
ระดับอุดมศึกษา) สภาสตรีแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวกนกวรรณ บุญทิพย์ภานนท์  
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางวัลลา นาฏประเสริฐ  
 ผู้ควบคุมดูแล  
 - ดร.สุพจี สุภาพ  
 
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดยุวสตรีไทยดีเด่นประจ าปี 2559 (ด้านสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรม/
ระดับมัธยมศึกษา) สภาสตรีแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวกัญญา ตู้วิจิตร์   
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ ์  
 ผู้ควบคุมดูแล  
 - ดร.สุพจี สุภาพ  

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  การประกวดมารยาท “โครงการริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย”          
รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ธนาคารธนชาต กรุงเทพฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นายวันชัย อินทร์พรหม 
 - นายวันชาติ อินทร์พรหม 
          - นางสาวอรยา มงคลกุล  
 - นางสาวพรสุดา ศรีศุภวัฒนะ 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางวัลลา นาฏประเสริฐ  
 - นายด ารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ  
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ข้อมูลเกียรติประวัตวิิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองปีการศึกษา 2559  (ต่อ)                

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดการอ่านฟังเสียง”รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง          
ธนาคารธนชาต กรุงเทพฯ วันที่ 14 กันยายน 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวกนกวรรณ บุญทิพย์ภานนท์  
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางวัลลา นาฏประเสริฐ  
 - นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน 
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา โครงการ “มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 กันยายน 2559   
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวกนกวรรณ บุญทิพย์ภานนท์  
 - นางสาวโยษิตา เกตุจิตต์ 
 - นางสาวจิรารัตน์ พันเพ็ง 
 - นางสาวเมษา เรืองศรี 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางวัลลา นาฏประเสริฐ  
 - นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน  
 - นายสุทธิชัย อรุณโน 

 
ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ 5 ระยะเวลารับรองระหว่าง    
วันที่ 22 กันยายน 2559- 22 กันยายน 2562  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ผู้เข้าประกวด 
 - วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
 ผู้รับผิดชอบ 
 - นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
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ขอ้มูลเกียรติประวัติวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองปีการศึกษา 2559     (ต่อ)            

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 3  การประกวดศิลปิน พ้ืนบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง            
สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 9 ธันวาคม 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
  
ได้ รับรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประชันกลอนสด ส านักงานวัฒนธรรม  จังหวัดอ่างทอง                         
วันที่ 23 ธันวาคม 2559  
 ผู้เข้าประกวด 
 - เด็กหญิงสุจิรา บัวแก้ว  
 - เด็กหญิง อรวี จอกแก้ว 
 - เด็กหญิงทิพย์นภา ทองดอนเถื่อน 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นางวัลลา นาฏประเสริฐ  
 -นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน  

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ช่วงชั้นที่ 3 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง วันที่ 30 มกราคม2560  
 ผู้เข้าประกวด 
 - เด็กหญิงเกศยา พ่ึงเที่ยง  
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นายสุทธิชัย อรุณโน 
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ข้อมูลเกียรติประวัติวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองปีการศึกษา 2559       (ต่อ)          

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ช่วงชั้นที่ 4 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง วันที่ 30 มกราคม2560  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นายศาสตร์ตรี มาตย์วิเศษ  
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นายสุทธิชัย อรุณโน 
 
  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดสวดมนต์หมู่ฯท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด        
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง                       
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวกมลวรรณ จันทะลี  
 - นางสาวปิยฉัตร มาสุ 
 - นางสาวกนกวรรณ นักดนตรี 
 - นางสาวประภัสสร จันทร์อิน 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นายสุทธิชัย อรุณโน  

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทยระดับจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง                
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
 ผู้เข้าประกวด 
 - นายทัศไนย์ โคกบัว  
 - นางสาวดวงพร ศรีชัย 
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นายสุทธิชัย อรุณโน 
 
 
 
 



 
21 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ขอ้มูลเกียรติประวัตวิิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองปีการศึกษา 2559       (ต่อ)          

 
ได้รับรางวัลอันดับ 8  การบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 6  
ประเภท ซอด้วง  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 
 ผู้เข้าประกวด 
 - นางสาวนัจนันท์ จันพวง  
 ครูผู้ฝึกสอน  
 - นายสมภพ เขียวมณี 

 
 

 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
  - นางสาวนรดี อ้วนเจริญกุล  เหรียญทอง อันดับ 3 
 2. การเล่านิทาน 
  - นางสาวณิชกานต์ บุญมี   เหรียญทอง อันดับ 10 
 3. การร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
  - นางสาวธัญรดา ผ่องฉวี   เหรียญทอง อันดับ 3 
 ครูผู้ฝึกสอน นางพิชญธิดา สุขอุดม  
       นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1. โครงงานสุขภาพ 
  - นางสาวอภิรุจี โทราช  เหรียญทอง อันดับ 7 
  - นายเทพพิทักษ์ ขันธบุตร  เหรียญทอง อันดับ 7 
  - นางสาวปุณชรัสมิ์ วุฒิโตกุล  เหรียญทอง อันดับ 7 
 ครูผู้ฝึกสอน นายส าเริง ผ่องพุฒิ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 
  - เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมฆกระจ่าง เหรียญทองแดง อันดับ 1 
 2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
  - เด็กหญิงชุติมา ฉ่ าเวชะ   เหรียญเงิน อันดับ 3 
  - เด็กหญิงจริญญา โสบุญ  เหรียญเงิน อันดับ 3 
  - เด็กหญิงเกษมาภรณ์ บุญกระจ่าง เหรียญเงิน อันดับ 3 
 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
  - นางสาวนุสรา สิงห์ชัย   เหรียญทอง อันดับ 2 
  - นางสาวอินทิรา รอดเพชร เหรียญทอง อันดับ 2 
  - นางสาวอรวี ฉิมจิ๋ว   เหรียญทอง อันดับ 2 
 ผู้ฝึกสอน นายจิรวัฒน์ แจ้ค า 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. เล่านิทานคุณธรรม 
  - เด็กหญิงเปมิกา บุญเสริม  เหรียญทอง อันดับ 7 
 2. ประกวดมารยาทไทยม.ต้น 
  - เด็กชายกัณฑ์อเนก ภูบุญครอง  เหรียญทอง อันดับ 3 
  - เด็กหญิงแพรวา บุญสมส่วน  เหรียญทอง อันดับ 3 
 3. ประกวดมารยาทไทยม.ปลาย 
  - นางสาวดวงพร ศรีชัย   เหรียญทอง อันดับ 3 
  - นายทัศไนย์ โคกบัว   เหรียญทอง อันดับ 3 
 ผู้ฝึกสอน นายสุทธิชัย อรุณโน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ 
  - เด็กหญิงวรกมล โอฬารธนาการ  เหรียญเงิน อันดับ 11 
 2. คัดลายมือ 
  - เด็กหญิงทิพย์นภา ทองดอนเถื่อน เหรียญทอง อันดับ 2 
 3. ท่องบทอาขยาน คุณธรรม 12 ประการ 
  - เด็กชายรักสกุล เอ่ียมส าอาง  เหรียญทอง อันดับ 9 
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 4. อ่านท านองเสนาะ บทอาจาริยคุณ 
  - นายวัลลภ สุพลา   เหรียญทอง อันดับ 8 
 ผู้ฝึกสอน นางวัลลา นาฏประเสริฐ  
        นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1. ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน 
  - นายมงคล พุ่มประสาท   เหรียญทอง อันดับ 6 
  - นายสิทธิกร ทรัพย์น้อย   เหรียญทอง อันดับ 6 
  - นายอนุวัฒน์ หมื่นศรีพรหม  เหรียญทอง อันดับ 6 
  - นายไชยรัตน์ มังกรทอง   เหรียญทอง อันดับ 6 
  - นายภาคภูมิ นุชประหาร  เหรียญทอง อันดับ 6  
 2. ตัดต่อภาพยนตร์สั้น 
  - นางสาวมนัสนันท์ แก้วสระเสน  เหรียญทอง อันดับ 10 
  - นางสาวสมนวรรณ ประดับปีบ  เหรียญทอง อันดับ 10 
 ผู้ฝึกสอน นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 
    นางนงลักษณ์ เขียวมณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

สถิตินักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนนริศรานุวัดติวงศ์ ปี 2524 -2559 

 

รุ่นที่ 
ปี พ.ศ. 
ที่ได้รับ 

ชื่อ – สกุล 
สาขา/เคร่ืองมือ 

โขน ละคร ปี่พาทย ์ เคร่ืองสาย คีตศิลป ์
1 2524 นายเชาวนาท  เพ็งสุข ยักษ ์ - - - - 
2 2525 นางสาวแสงจันทร์ รมัมะพัฒน์ - - - - คีตศิลป ์
3 2526 นายบุญชู  กันเกต - - ระนาดเอก - - 
4 2527 นางสาวมาลา ก้องแดนไพร - นาง - - - 

นายอ านาจ  กองกลิ่นหอม - - - ซออู ้ - 
นางสาวเตือนจิตร บุญประเสริฐ - - - - คีตศิลป ์

5 2528 นายประเสริฐ  สันติพงษ ์ ยักษ ์ - - - - 
นางสาวปานจิต  กุลสุจรติ - พระ - - - 
นายฤทธิเดช แสงทอง - - ระนาดเอก - - 

6 2529 นายวัลลภ  พุ่มระชัฏ ยักษ ์ - - - - 
นายชัยพร บัวผัน ลิง - - - - 
นายเอกสิทธิ์   สุนิมิต - - ระนาดเอก - - 
นายประยุทธ   กองวุฒิ  -  ฆ้องวงใหญ่   
นางสาวกุหลาบ  พรหมเมศ - - - - คีตศิลป ์
นางสาวมุกดา  สิทธิโชค - - - - คีตศิลป ์

7 2530 นางสาวอติวรรณ รตันวราหะ - พระ - - - 
นางสาวสุพัฒนา แผ่กลิ่น   - นาง - - - 
นายสมภพ เขียวมณี  - - - ซออู ้ - 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร ์ - - - จะเข ้ - 

8 2531 นายกิตติคณุ บุญเสรมิ พระ - - - - 
นางสาวอินทิรา เพชรนิ่ม    - พระ - - - 
นางสาวสุนทรีย์ จ าศิลป์    - นาง - - - 
นายวีระ พันธ์เสือ - - ระนาดเอก   
นางสาวสายชล นัยชล - - - - คีตศิลป ์

9 2532 นายเชาว์ การวิชา - - ฆ้องวงใหญ่   
10 2533 นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร ยักษ ์ - - - - 
11 2534 นางสาวจรีรตัน์ เอี่ยมรอด - - - - - 

นางสาวอุบลรตัน์ แสงน้อย - - - - คีตศิลป ์
12 2535 นายด ารง เช้ือเกษร - - ระนาดเอก - - 
  นายสิทธิพร ล าดวน - - ระนาดทุ้ม - - 

13 2536 นางสาวปิยาภรณ์ ประเสริฐ - พระ - - - 
นางสาวชิโนรส ทรงดาวเรือง - - - - คีตศิลป ์
นางสาวจารุวรรณ อึ๊งหมอนันต์   - - - จะเข ้ - 

14 2537 นางสาวศุกุลรัตน์ เอี่ยมสุดแสน - นาง - - - 
นายสมชาย วาสุกร ี - - - จะเข ้ - 



 
25 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

รุ่นที่ 
ปี พ.ศ. 
ที่ได้รับ 

ชื่อ – สกุล 
สาขา/เคร่ืองมือ 

โขน ละคร ปี่พาทย ์ เคร่ืองสาย คีตศิลป ์
นางสาวอรทัย เพชรมาล ี - - - จะเข ้ - 

15 2538 นายณัฐวุฒิ เกษณยีบุตร พระ - - - - 
นายสุเทพ อ่อนสะอาด พระ - - - - 
นายช านาญ สวยคา้ข้าว - - ระนาดทุ้ม - - 

16 2539 นายธานินทร์ เฑียรเจริญ - - เครื่องหนัง - - 
17 2540 นางสาวพีรพร แสงอรณุ - พระ - - - 

นายธรรมรัตน์ เจริญชีพ - - ป่ี - - 
18 2541 นางสาวศิริพรรณ เคหา - นาง - - - 

นางสาวทัศนีย์วรรณ์ ค าศริิ  - - - - คีตศิลป ์
19 2542 นางสาวมาลิวรรณ เพ็ชร์กระจ่าง - นาง - - - 

นายจิรพันธ์ บ่อทอง พระ - - - - 
นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสม - - - จะเข ้ - 

20 2543 นายอนุสรณ์ สดุดีพงษ์ ยักษ ์ - - - - 
นางสาวแคทริยา ตามประกอบ - นาง - - - 
นางสาวสุภาวดี สอนเขม็ - - ป่ี - - 

21 2544 นายสุทธิ สุทธิรักษ ์ ยักษ ์ - - - - 
นางสาวลักขณา คชสาร - - - จะเข ้ - 

22 2545 นางสาวประภาวี จึงประวตั ิ - นาง - - - 
นางสาวหนึ่งนุช สุวรรณารญั - นาง - - - 
นายพรศักดิ์ ค าส้อม -  ระนาดเอก   

23 2546 นายผุสวัฒน์ ทองสร้อย พระ - - - - 
นายทิวา มีมาก พระ - - - - 
นายศุภชัย อินสว่าง ยักษ ์ - - - - 
นายทิวา พุทธสุวรรณ ยักษ ์ - - - - 
นายสุทธิรักษ์ ค าน ุ - - ป่ี - - 

24 2547 ไม่มีการสอบ - - - - - 
25 2548 ไม่มีการสอบ   - - - - - 
26 2549 นางสาววิรดี จินตะไล - พระ - - - 

นางสาววีรภัทร จินตะไล - พระ - - - 
นายอารย เย็นใจ - - - ซอ - 

27 2550 นายสุธี อะมะตะ พระ - - - - 
นางสาวมนิตา จันทวงศ ์ - นาง - - - 
นายพันเนตร ยิม้แสง - - ระนาดเอก - - 
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์จันทร ์ - - - - คีตศลิป ์

28 2551 นายนัฐพงษ์ อิทวัจนะ   พระ - - - - 



 
26 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

รุ่นที่ 
ปี พ.ศ. 
ที่ได้รับ 

ชื่อ – สกุล 
สาขา/เคร่ืองมือ 

โขน ละคร ปี่พาทย ์ เคร่ืองสาย คีตศิลป ์
นายยุทธพันธ์ กาญจนวิลัย   ลิง - - - - 
นางสาวนุชนาฏ รื่นสุข   - พระ - - - 

29 2552 นายกฤษณะ ละออเหล่า   พระ - - - - 
นางสาวศรีประภา เฉลยอรรถ - นาง - - - 
นายวงศกร หุ่นทอง    - - - - คีตศลิป ์
นายนภดล ปาจิตต์   - - - ซอ - 

30 2553 นายยุทธนา วงศ์ชาลี พระ - - - - 
นางสาวมนัสชนก ละออศร ี - พระ - - - 
นางสาวเกศรา ทิมจ าลอง - - ฆ้องวงใหญ ่ - - 
นายจารึก จุฑาคุปต ์ - - - - คีตศลิป ์

31 2554 นางสาววารี ทิมอินทร ์ - นาง - - - 
นายอธิศักดิ์ ฤกษ์ด ี ยักษ ์ - - - - 
นายบารมี รุจิพัฒนพงศ์ - - ฆ้องวงใหญ ่ - - 

32 2556 นางสาวบัณฑติา สภุาเลิศ - นาง - - - 
นายมนัสสวี กาญจนโพธิ์ ยักษ ์ - - - - 
นางสาวสุชัญญา คงสิม - - ระนาดเอก - - 

33 2557 นางสาวภูรดา ธีระวิทย ์ - นาง - - - 
นายธรรมนญู พัฒนกิจจ ารญู ยักษ ์ - - - - 
นายธนพล กลั่นใสสุข - - เครื่องหนัง - - 
นายศักดิ์นรินทร์ อบอุ่น - - - - คีตศลิป ์

34 2558 นางสาวเบญจวรรณ ไวยเนตร  นาง    
นายวุฒิชัย ปานสิงห ์ พระ     

35 2559 นายจักรพรรดิ์ แตงเอม พระ - - - - 
นางสางสุดารัตน์ ลาดนอก     คีตศลิป ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ขอ้มูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ สาขา ชั้นปี จ านวนเงิน 
ทุนเรียนด ี(ระดับพ้ืนฐาน) 

1 เด็กหญิงยุวดี แผนประดิษฐ์ พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5,000.00 
2 นางสาวนุสรา สิงห์ชัย พื้นฐาน เครื่องสายไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 5,000.00 

ทุนเรียนด ี(ระดับอุดมศึกษา) 
3 นายสุชาติ สิงห์พันธ์ม่วง ปริญญาตร ี ดุริยางคไ์ทย ปริญญาตรีปี 5 32,200.00 
4 นางสาวดารณี เฉลยปราชญ ์ ปริญญาตร ี ละคร ปริญญาตรีปี 4 32,200.00 
5 นายบัณฑติ ผิวบัวค า ปริญญาตร ี โขน ปริญญาตรีปี 3 35,620.00 
6 นายธนพล กลั่นใสสุข ปริญญาตร ี ดุริยางคไ์ทย ปริญญาตรีปี 3 36,160.00 
7 นายศักดิ์นรินทร์ อบอุ่น ปริญญาตร ี คีตศิลปไ์ทย ปริญญาตรีปี 2 35,800.00 

ทุนศิลปะดีเด่น 
8 นายอัษฎา เจรญิสุข พื้นฐาน โขน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,000.00 
9 นางสาวกัญญา ตู้วิจิตร ์ พื้นฐาน  ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,000.00 
10 นายฐาปกรณ์ บุญศรีอนันต ์ พื้นฐาน ดุริยางคไ์ทย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,000.00 
11 นางสาวพิมพ์ประภา มีบุญ พื้นฐาน  คีตศิลปไ์ทย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,000.00 
12 นางสาวนุจนันท์ จันทร์พวง พื้นฐาน เครื่องสายไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,000.00 

กองทุนคุณครูลมุล  ยมะคุปต์, กองทุนคุณครูเฉลย  สุขวานิช, กองทุนคุณครูจ าเรียง  พุทธประดับ 
13 นายบัณฑติ ผิวบัวค า ปริญญาตรี  โขน ปริญญาตรีปี 3 2,000.00 
14 นางสาวนุสรา กันเกิด ปริญญาตร ี ละคร ปริญญาตรีปี 3 2,000.00 

ทุนคุณสุวัฒน์  ดิษเจริญ  
15 นายวิริยะ ทองดอนเถื่อน พื้นฐาน โขน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 10,000.00 
16 นางสาวกมลวรรณ ทองมอญ พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 10,000.00 

ทุนภาควิชานาฏศลิป์ (ระดับพ้ืนฐาน) 
17 นายวิริยะ ทองดอนเถื่อน พื้นฐาน โขน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,500.00 
18 นางสาวกัญญารัตน์ คงส าราญ พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,500.00 

ทุนภาควิชานาฏศลิป์ (ระดับอุดมศึกษา) 
19 นายวุฒิชัย ปานสิงห ์ ปริญญาตร ี โขน ปริญญาตรีปี 2 2,000.00 
20 นางสาวพลอยสรีุ้ง พิณสีทอง ปริญญาตร ี ละคร ปริญญาตรีปี 2 2,000.00 

ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   
21 นางสาวกัณยาวยี์ คชประภา พื้นฐาน  เครื่องสายไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,000.00 
22 นางสาวอินทิรา รอดเพชร  พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,000.00 
23 นายณัฐวัตร สุขลาภ  พื้นฐาน โขน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,000.00 



 
28 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ สาขา ชั้นปี จ านวนเงิน 
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
24 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่หลอ พื้นฐาน ดุริยางคไ์ทย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,000.00 
25 นางสาวกัณฐมณี เช้ือน้อย พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 5 4,000.00 
26 นางสาวจิตตา คดิหา พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
27 นางสาวนันทพร วรจันทร ์ พื้นฐาน เครื่องสายไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 5 4,000.00 
28 เด็กหญิงทิพนภา  

ทองดอนเถื่อน 
พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,000.00 

29 นางสาวปิยะณัฐ พวงน้อย พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
30 นางสาวพิชชาพร บรรดาศักดิ ์ พื้นฐาน เครื่องสายไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,000.00 
31 นางสาวสามขวัญ แพทย์หลวง พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,000.00 
32 นางสาววิภาดา โอภานุมาศ พื้นฐาน  ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
33 นางสาวปาจรีย์ แจม่จ ารัส พื้นฐาน  ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
34 นางสาวนภัสนันท์ แสงศร ี พื้นฐาน  ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
35 นางสาวอรจิรา ปันวิชัย พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
36 นางสาววาสนา โพธิ์มัน พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 

ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศกึษาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2559  
ของสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์  
37 เด็กหญิงพรทิพย์ ปล้องอ้วน พื้นฐาน     ละคร  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3,500.00 
38 นางสาวสุจริา บัวแก้ว พื้นฐาน   ดนตรสีากล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3,500.00 
39 เด็กหญิงสุชาวดี ฉัตร์แหลม พื้นฐาน   ดนตรสีากล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3,500.00 
40 นางสาวพาขวัญ ชัชวาลย ์ พื้นฐาน   ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
41 นางสาวประภัสสร จันทร์อิน พื้นฐาน   ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
42 นางสาวธารทิพย์ โพธ์ิมัน พื้นฐาน ละคร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,000.00 
43 นางสาววิชิดา คล้ายถม ปริญญาตรี  ละคร ปริญญาตรีปี 3 8,000.00 
44 นางสาวพิมเพชร ฟองสินธุ ์ พื้นฐาน   เครื่องสายไทย ปริญญาตรีปี 3 8,000.00 

 



 
29 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

คณะผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        นายวิฑูรย์ พูนสวัสด์ิ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ดร.สุพจี  สุภาพ                        นางเสมอแข  มูรพันธ์                    นายสายันณ์ เถกิงศรี                 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร       รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม     รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

            
 นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์ทอง               นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด                   นางอังคณา วีระพงศ์                    

  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา          ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ          ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ         
                                                 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ                              
                                                     ฝ่ายกิจการอุดมศึกษา                           ฝ่ายวิชาการ      



 
31 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย

ฯ 

ชมรมผู้ปกครองและครูฯ 

- งานธุรการและ       
สารบรรณ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสด ุ

- งานบุคลากรและ
สวัสดิการ 

- งานยานพาหนะ 
-   งานอาคารสถานที ่

- งานรักษา          
ความปลอดภยั 

- งานประชาสัมพันธ ์ 

- งานสารสนเทศ 

- งานระเบียบ-วินัย  

- งานกิจการพิเศษและ
สภานักเรียน 

- งานหอพัก 

- งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- งานสุขอนามัย 
พยาบาล และ
สวัสดิการนักเรียน 

- งานโภชนาการ/

สหการ 

- งานครูที่ปรึกษา 

 

 

- งานแผนงานและ
งบประมาณ 

- งานวิจัยและการจัดการ
ความรู้ (KM) 

- งานบริหารความเส่ียง 
- งานพัฒนาระบบราชการ

(กพร.) 
-  งานประกันคุณภาพ

พื้นฐาน 

 

- งานส่งเสริมและบริการ
วิชาการ 

-  งานแนะแนว 

- งานห้องสมุด 

- งานวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 

- งานทะเบียนวัดผล 

- งานเทคโนโลยีและ      
การผลิตสื่อ  

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กจิกรรมนกัเรียน 

     - ชมรม               
        - ลูกเสือ-เนตรนารี 
        - กิจกรรมเพื่อ 
        สาธารณประโยชน ์
        - นักศึกษาวิชาการทหาร 

  - กจิกรรมแนะแนว 

- งานส านักงาน 

- งานทะเบียนและ
ประมวลผล  

- งานกิจการนกัศึกษา 

- งำนพัฒนาและส่งเสริม
วิชาการ 

- งานบริการวิชาการ 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษาอุดมศึกษา 

 
 

ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยวิชาการ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 

ฝ่ำยกิจกำรอุดมศึกษำ 

 

ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

 - งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

- งานอนุรักษ์ วิจัย และสร้างสรรค์  
-  งานเครื่องแต่งกาย 

- งานเครื่องดนตรี 

- งานเทคนิคเวที 

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 



 
32 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

บคุลากรภาควิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

                    นางสาวนุกิจ  สุขสวัสดิ์ 
       หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

          นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน                 นายบัญชา ยอดสม      นางสาวดรุณี  แป้นพูล 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
 

  
 

 
 

     นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา              นายส าเริง ผ่องพุฒิ                นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ 

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ     หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 

 
 
 

 
 
 

                          
     นางสาวศิริพร ชาตยานนท์                  นางพิชญธิดา สุขอุดม  
                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ        หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 



 
33 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

บคุลากรภาควิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
             
     นางสาวดารณ ีเตชะศักดิ์ศรี        นางวัลลา นาฏประเสริฐ           นางอรณาตย ์บญุจ าเรญิ        นางสาวศิรพิร ชาตยานนท์ 
  ครู (คศ.3)                          ครู (คศ.3)                             ครู (คศ.3)                         ครู (คศ.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        นางสาวดรุณี แป้นพูล          นายส าเริง ผ่องพุฒ ิ          นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์          นางนงลักษณ์ เขียวมณ ี

               ครู (คศ.3)                          ครู (คศ.3)                               ครู (คศ.3)                         ครู (คศ.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นายชนันท์ ภู่ศรี                 นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร        นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรท์อง          นายบัญชา ยอดสม 

   ครู (คศ.2)                          ครู (คศ.2)                               คร ู(คศ.2)                            คร ู(คศ.2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นางพชิญธดิา สุขอุดม            นายจิรวัฒน์ นิตบิรมตัถ์ธาดา             นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน             ดร.ทพิอนงค์ กุลเกตุ 
            ครู (คศ.2)                            ครู (คศ.1)                                ครู (คศ.1)                         ครูผู้ช่วย 

 
 
 



 
34 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

บคุลากรภาควิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 

  นายจิรวัฒน์ แจ้ค า                  นายสุทธชิัย อรุณโน               นายวรกิตติ์  หยกประดิษฐ์              Miss JenicaPalamrica 

       ครูผู้ช่วย                                      ครูผู้ช่วย                             ครูสอนคอมพิวเตอร์                  ครูสอนภาษาอังกฤษ 
 

บคุลากรภาควิชานาฏศิลป์ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายจารุชา จันทสิโร 
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   นายไชยอนันต์  สันติพงษ์        นางสาวชุติพันธุ์ ภู่เจริญวณิชย์               นายฤทธิชัย ฝังนาค 

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้นาฏศลิป์โขน    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูน้าฏศิลป์ละคร      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นเมือง 
 
 
 
 



 
35 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์โขน 

 

 
 
 
 
 
 
       นายวทิยา เอี่ยมยี่สุ่น        นายด ารงศักดิ ์นาฏประเสริฐ              นายวิธาร จันทรา             นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
           คร ู(คศ.3)                          ครู (คศ.3)                            ครู (คศ.3)                           ครู (คศ.3) 
  
 
 
 
 
 
 
    นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์              นายจารชุา จันทสิโร               ดร.สุขสันติ แวงวรรณ            นายกิตตพิงษ์ จันทร์สมุทร            
           คร ู(คศ.3)                          ครู (คศ.3)                              ครู (คศ.2)                           ครู (คศ.2)  

 
 

 
 
 
 
           
 

    นายฤทธชิัย ฝังนาค                   นายสธุี  อะมะตะ                    นายศุภชยั กองขวัญ           ว่าที ่ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 
        ครู (คศ.1)                             ครู (คศ.1)                              ครู (คศ.1)                           ครู (คศ.1)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ละคร 

 

 
           
 
 
 
 

   นางอญัชล ีปฎิกรัชต์               นางผกามาศ เสนาะดนตร ี              นางสุชานาถ กลึงพงษ์             นางเสมอแข มูรพันธ์                                       
         ครู (คศ.3)                              ครู (คศ.3)                                ครู (คศ.3)                          ครู (คศ.3) 



 
36 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ละคร (ต่อ)  

 

 
 
 
 
 
 

       นางสุพัตรา ใจหวัง                 นางอังคณา วีระพงศ์             นางกนกเลขา พูนสวัสดิ ์   นางสาวชตุิพันธุ์ ภู่เจรญิวณิชย ์

             ครู (คศ.3)                          ครู (คศ.3)                             ครู (คศ.3)                       ครู (คศ.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นางสุพตัรา สุโพธิ์พัฒน์            นางสุนันทา โล่สุวรรณ ์         นางสาวเบญจมาภรณ์ คงสทิธิ์    นางปาริชาต ประเสริฐศิลป์              
            ครู (คศ.3)                            ครู (คศ.2)                             ครู (คศ.2)                         คร ู(คศ.2) 

 

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
             
                               นางจ ารัส อยู่สุข                                               นายวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 

                      ครูสอนพื้นเมือง (เพลงพื้นบ้าน)                                       ครูสอนพื้นเมือง (ลิเก) 
 

 
 
 



 
37 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

บคุลากรภาควิชาดุริยางคศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                               นายมนตรี สุขกลัด 
          หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 

          นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์                  นายสมภพ เขียวมณี    นางประภาพรรณ จันทร์สมุทร 

       หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูป้ี่พาทย์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้เครื่องสายไทย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้คีตศิลป์ไทย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ 

 

 
 
 
 
       
       
        นายนรินทร์ ปฎิกรัชต์              นายวรเทพ บุญจ าเรญิ                นายสาโรช สิทธิโชค             นายสายันณ์  เถกิงศรี                    
               ครู (คศ.3)                          ครู (คศ.3)                              ครู (คศ.3)                         ครู (คศ.3)  

 
 
 



 
38 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         นายพินิตร ์กลับทว ี                นายอ านาจ อาจมังกร              นายไพโรจน์ กองโชค               นายนิวัฒน์ โตพูล                     
              ครู (คศ.3)                              ครู (คศ.3)                          คร ู(คศ.3)                          ครู (คศ.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นายช านาญ แก้วสว่าง              นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร ์          นายช านาญ สวยค้าข้าว 

            ครู (คศ.2)                              ครู (คศ.2)                             ครู (คศ.2)        
   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด               นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด            นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์             นายสมภพ เขียวมณี  
 รองศาสตราจารย ์(รศ.)                     ครู (คศ.4)                           ครู (คศ.3)                            ครู (คศ.3) 
 
 
 
 
 
 



 
39 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางอรวรรณ ก าเลิศทอง              นางสมพิศ ผาตินธุ                 นางสาวช าเรือง เกตุฉว ี           นายมลตรี เขยีวมณ ี

         ครู (คศ.3)                           ครู (คศ.2)                               ครู (คศ.2)                          คร ู(คศ.2)   
       
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      นายมนตร ีสุขกลดั                  นางมยุร ีฟ้อนร าดี                      นางมุกดา โตพูล           นางประภาพรรณ จันทร์สมุทร 

           คร ู(คศ.3)                          ครู (คศ.3)                               ครู (คศ.3)                          ครูผู้ช่วย 

 

ดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                นายพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ์                     นายอนิวรรต เถื่อนทองค า 

    พนักงานราชการ (ครู)       ครูอัตราจ้าง   
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บคุลากรประจ าส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวดารณ ีเตชะศักดิ์ศร ี

                                                               หัวหน้าประจ าส านักงาน 

บคุลากรประจ าส านักงาน 

 
 
 
 
 
       
 
      
             นายวัชรพงศ์ แสงวงศ์ทอง                   นางบุญญิสา เชียรชนา                   นางสาวอัจจิมา ปานประเสริฐ 

       พนักงานราชการ (นักวิชาการพสัดุ)            เจา้หน้าที่ธุรการ (การเงนิ)            ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์) 
 

บคุลากรลูกจ้างประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
      
             นายบญุเลิศ ศิรอนุกุลพงศ์                      นายอติชาต ิพันธุ์ดี                              นายเกื้อกูล บญุยงค ์

     ลูกจ้างประจ า (พนักงานรับโทรศพัท์)       ลูกจา้งประจ า (ชา่งเย็บและตกแตง่)            ลูกจ้างประจ า (พนักงานขับรถ) 
 
 

 
 



 
41 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

 
นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
ประธานกรรมการ 

 

นายมงคลธร บัวประทุม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
นายจ าลอง แสงจันทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 

ดร.สุพจี  สุภาพ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

 
 

นางเสมอแข  มูรพันธ์ 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
กรรมการ 

 
 

นายสายันณ์ เถกิงศรี 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ 

       
 
นางสาวรชัฎาภรณ ์ จันทรท์อง 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการ 
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นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
รองผู้อ านวยการฯ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กรรมการ 

 
 

นางอังคณา วีระพงศ์ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

กรรมการ 

 
 

นายจารุชา จันทสิโร 
หัวหน้าภาควชิานาฏศิลป์ 

กรรมการ 

         
 

นายมนตรี สุขกลัด 
หัวหน้าภาควชิาดุริยางคศิลป์ 

กรรมการ 

                                                                                    

 
 

นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ ์
หัวหน้าภาควชิาศึกษาทั่วไป 

กรรมการ 

 
 

นางวัลลา นาฏประเสริฐ     
ผู้แทนคร ู
กรรมการ 
 

 
 
นายไชยอนันต์ สนัติพงษ์           
ผู้แทนคร ู
กรรมการ 

 
 

นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน           
เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายพัฒนา  มังคละสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครู

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
2 นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
3 ดร.สุพจี  สุภาพ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร 
4 นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการอุดมศึกษา 
5 นางเสมอแข  มูรพันธ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
6 นายสายันณ์  เถกิงศรี รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
7 นางอังคณา  วีระพงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
8 นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์ทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
9 นางสาวดารณี  เตชะศักดิ์ศรี หัวหน้าประจ าส านักงาน 
10 นายพินิตร์  กลับทวี ข้าราชการครู 
11 นางณิชาภา  มิตรานนท์ ข้าราชการบ านาญ 
12 นางนงลักษณ์  มีจรูญสม ข้าราชการบ านาญ 
13 นางสาวอาภาภรณ์  ทองไกรแสน ข้าราชการบ านาญ 
14 นายสุรชาติ  นุ่มเจริญ ตัวแทนผู้ปกครอง 
15 นายสุวัชร์  บุญพบ ตัวแทนผู้ปกครอง 
16 นางกมลพรรณ  บัวแก้ว ตัวแทนผู้ปกครอง 
17 นางศุภมน  ทองมาก ตัวแทนผู้ปกครอง 
18 นางอรอุมา  แดงกิฬา ตัวแทนผู้ปกครอง 
19 นายสุชาติ  ภู่เจริญ ตัวแทนผู้ปกครอง 
20 นางกมลพัชร วิชาชู ตัวแทนผู้ปกครอง 
21 นางละเอียด  นวนพรัตน์สกุล ตัวแทนผู้ปกครอง 
22 นางกาญจนา  สุขนาฏ ตัวแทนผู้ปกครอง 
23 นายพิเชษฐ์  กองวารี ตัวแทนผู้ปกครอง 
24 นายวันชัย  ทองมอญ ตัวแทนผู้ปกครอง 
25 นายสิน  ทองมี ตัวแทนผู้ปกครอง 
26 นายพงษ์พิพัฒน์  ธารามนัส ตัวแทนผู้ปกครอง 
27 นายไพบูลย์  วงษ์ภมร ตัวแทนผู้ปกครอง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
28 นางขวัญเรือน  จันทร์กระจ่าง ตัวแทนผู้ปกครอง 
29 นายจิตต์สิน  พุทธชาติ ตัวแทนผู้ปกครอง 
30 นางจิราภรณ์  น่วมเปี่ยมใหญ่ ตัวแทนผู้ปกครอง 
31 นางวัชรา  พวงทอง ตัวแทนผู้ปกครอง 
32 นางพิชญธิดา  สุขอุดม ข้าราชการครู/เลขานุการ 

  
 

ข้อมูลข้าราชการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ว/ด/ป บรรจ ุ
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
ชื่อสถานที่จบการศึกษา 

คณะผู้บริหาร 
1 นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผอ. ครูช านาญการพิเศษ 12/05/2526 0622 ศษ.ม.  

การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 ดร.สุพจี  สุภาพ รอง.ผอ. รอง.ผอ.สถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

16/06/2525 1036 ศษ.ด/การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 นางเสมอแข  มูรพันธ ์ รอง.ผอ. ครูช านาญการพิเศษ 16/05/2522 1042 ค.บ./ภาษาไทย 
วิทยาลยัครู
พระนครศรีอยุธยา 

4 นายสายันณ์  เถกิงศร ี รอง.ผอ. ครูช านาญการพิเศษ 16/05/2526 1082 ค.ม./การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5 นางสาวรัชฎาภรณ์ 
จันทร์ทอง 

รอง.ผอ. ครูช านาญการ 16/05/2534 1100 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 นายวีระศกัดิ์  กลั่นรอด ปฏิบัตหิน้าที ่
รอง.ผอ. 

ครูเชี่ยวชาญ 16/05/2522 1044 ศศ.ม./ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 นางอังคณา  วีระพงศ์ ปฏิบัตหิน้าที ่
รอง.ผอ. 

ครูช านาญการพิเศษ 14/05/2528 1087 ศศ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

ภาควชิาศึกษาทั่วไป 
8 นางสาวดารณี  

เตชะศักดิ์ศรี 
ครู ครูช านาญการพิเศษ 11/05/2525 1088 บ.ธ.บ./บัญชีการจัดการ 

วิทยาลยัเขตพาณิชการ
พระนครศรีอยุธยา 

9 นางวัลลา  นาฏประเสริฐ ครู ครูช านาญการพิเศษ  15/05/2523 1069 ค.บ./ภาษาไทย 
วิทยาลยัครู
พระนครศรีอยุธยา 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ว/ด/ป บรรจ ุ
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
ชื่อสถานที่จบการศึกษา 

10 นางอรณาตย์  บุญจ าเริญ ครู ครูช านาญการพิเศษ 12/05/2529 1064 ศศ.บ./บรรณารักษ์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11 นางสาวศิริพร            
ชาตยานนท ์

ครู ครูช านาญการพิเศษ 12/05/2526 1109 ศษ.ม./หลักสูตรและการ
สอนมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

12 นางสาวดรุณี  แป้นพูล ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/09/2530 1096 วท.บ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13 นายส าเริง  ผ่องพุฒ ิ ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/07/2537 1079 ศศ.ม./พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

14 นางสาวนุกิจ  สุขสวัสดิ ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ 2/03/2535 1098 ค.บ./สังคมศึกษา 
วิทยาลยัครู
พระนครศรีอยุธยา 

15 นางนงลักษณ์  เขียวมณ ี ครู ครูช านาญการพิเศษ  3/01/2537 1056 กศ.บ./เทคโนโลยีทางการศึกษา  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตประสานมิตร 

16 นายชนันท์ ภู่ศรี ครู ครูช านาญการ   8/09/2523 1063 ศษ.บ./ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

17 นางสาวชมเพลิน               
ลิ้มสุนทร 

ครู ครูช านาญการ 11/05/2525 1062 ค.บ./ภาษาอังกฤษ 
วิทยาลยัครู
พระนครศรีอยุธยา 

18 นายบัญชา  ยอดสม ครู ครูช านาญการ 30/01/2529 1057 ค.บ./คณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

19 นางพิชญธิดา  สุขอุดม ครู ครูช านาญการ 
 

25/09/2549 1066 คม./หลักสูตรและการสอน     
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์

20 นายจิรวัฒน ์ 
นิติบรมัตถ์ธาดา 

ครู - 1/08/2557 1055 น.บ./นิติศาตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

21 นายอภิวิชญ ์ เหล่าอัน ครู - 1/09/2557 1060 พธ.บ/การสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น 

22 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ ครู - 16/11/2558 1067 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

23 นายจิรวัฒน ์ แจ้ค า ครูผู้ช่วย - 16/11/2558 1089 ศศ.บ.คณิตศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 นายสุทธิชยั  อรุณโน ครูผู้ช่วย - 4/01/2559 1092 ร.บ./ รัฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ภาควิชานาฏศิลป ์
25 นายวิทยา  เอีย่มยี่สุ่น ครู ครูช านาญการพิเศษ 16/05/ 2522 1059 

 
ค.บ./สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ว/ด/ป บรรจ ุ
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
ชื่อสถานที่จบการศึกษา 

26 นายด ารงศักดิ ์นาฏประเสริฐ ครู ครูช านาญการพิเศษ 15/05/2523 1049 ค.บ./ภาษาไทย 
วิทยาลยัครู
พระนครศรีอยุธยา 

27 นายวธิาร  จันทรา ครู ครูช านาญการพิเศษ 16/06/2525 1075 ค.บ./พลศึกษา 
วิทยาลยัครูเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์ 

28 นายไชยอนันต ์สันติพงษ ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ 3/06/2534 1094 ศศ.ม./นาฏยศิลป์ไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

29 นายเฉลิมชยั  ภิรมย์รักษ ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ 2/11/2530 1050 ศศ.ม./นาฏยศิลป์ไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 นายจารุชา  จันทสิโร ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/06/2532 1093 ศษ.ม./นาฏศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

31 ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ ครู ครูช านาญการ 1/08/2537 1095 ศป.ด./นาฏยศิลป์ไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32 นายกติติพงษ ์ จันทร์สมุทร ครู ครูช านาญการ 1/08/2544 1105 
 

ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

33 นายฤทธิชัย ฝังนาค ครู - 2/08/2553 1054 ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

34 นายสุธ ีอะมะตะ ครู - 1/08/2557 1035 ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

35 นายศุภชยั กองขวัญ ครู - 1/08/2557 3040 ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

36 ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ  
นันต๊ะเสน 

ครู - 4/01/2558 0622 ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

37 นางอัญชลี  ปฎิกรัชต์ ครู ครูช านาญการพิเศษ 12/06/2522 1102 ค.บ./นาฏศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

38 นางผกามาศ  เสนาะดนตร ี ครู ครูช านาญการพิเศษ 14/05/2524 1048 ค.ม./หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

39 นางสุชานาถ  กลึงพงษ ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ 15/05/2523 1052 ค.บ./นาฏศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

40 นางสุพัตรา  ใจหวัง ครู ครูช านาญการพิเศษ 14/05/2524 1071 ค.บ./นาฏศิลป์ 
วิทยาลยัครูบุรีรัมย ์
 

41 นางกนกเลขา  พูนสวัสดิ ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ   3/07/2527 1039 ค.ม./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

42 นางสาวชุติพันธุ ์         
ภู่เจริญวณิชย ์
 

ครู ครูช านาญการพิเศษ   3/08/2530 1103 กศ.ม./บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
47 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ว/ด/ป บรรจ ุ
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
ชื่อสถานที่จบการศึกษา 

43 นางสุพัตรา  สุโพธิ์พัฒน ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ 13/01/2535 1099 ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

44 นางสุนันทา  โล่สวุรรณ์ ครู ครูช านาญการ 11/05/2525 1074 ค.บ./ไทยคดีศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

45 นางสาวเบญจมาภรณ์  
คงสิทธิ์ 

ครู ครูช านาญการ 16/11/2533 1041 ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

46 นางปาริชาต  
ประเสริฐศิลป์ 

ครู ครูช านาญการ 23/05/2537 1077 ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

47 นายนรินทร์  ปฎิกรัชต์ ครู ครูช านาญการพิเศษ 16/05/2522 1038 ค.บ./พลศึกษา 
วิทยาลยัครูนครศรีธรรมราช 

48 นายวรเทพ  บุญจ าเริญ ครู ครูช านาญการพิเศษ 15/05/2527 1072 ค.บ./ดนตรีศึกษา 
วิทยาลยัครู
พระนครศรีอยุธยา 

49 นายสาโรช  สิทธโิชค ครู ครูช านาญการพิเศษ 12/05/2526 1065 ค.บ./บริหารการศึกษา 
วิทยาลยัครูบุรีรัมย ์

50 นายพินิตร์  กลับทว ี ครู ครูช านาญการพิเศษ 21/05/2526 1101 ศศ.ม./ดนตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

51 นายอ านาจ  อาจมังกร ครู ครูช านาญการพิเศษ 12/05/2526 1081 ศษ.บ./มัธยมศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

52 นายไพโรจน ์ กองโชค ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/12/2536 1106 กศ.บ./ดุริยางค์ไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร 

53 นายนิวัฒน ์โตพูล ครู ครูช านาญการพิเศษ 4/10/2536 1091 ศศ.บ/ดุริยางค์ไทย 
วิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

54 นายช านาญ  แกว้สวา่ง ครู ครูช านาญการ 1/08/2537 1090 กศ.บ./ดุริยางค์ไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร 

55 นายชมาพล            
ชุ่มชูศาสตร์ 

ครู ครูช านาญการ  4/10/2536 1068 ศษ.บ./ดุริยางค์ไทย 
วิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

56 นายช านาญ   
สวยค้าขา้ว 

ครู ครูช านาญการ 17/06/2545 
 

1104 กศ.บ./ดุริยางค์ไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร 

57 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด คณาจารย ์ รองศาสตราจารย ์   6/06/2522 1045 ศศ.ม./วัฒนธรรมดนตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

58 นายวรรณศักดิ์   
ศรีจันทร ์

ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/06/2532 1086 ค.บ./บริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

59 นายสมภพ  เขยีวมณ ี
 
 

ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/06/2532 1085 ศล.ม. (ดุริยางคศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



 
48 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ว/ด/ป บรรจ ุ
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
ชื่อสถานที่จบการศึกษา 

60 นางอรวรรณ   
ก าเลิศทอง 

ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/06/2533 1084 ศศ.บ./ดุริยางค์ไทย 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

61 นางสมพิศ  ผาตินธ ุ ครู ครูช านาญการ 15/05/2523 1083 ค.บ./สังคมศึกษา 
วิทยาลยัครู
พระนครศรีอยุธยา 

62 นางสาวช าเรือง  เกตฉุว ี ครู ครูช านาญการ 17/12/2527 1076 ค.บ./การประถมศึกษา 
วิทยาลยัครูเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์ 

63 นายมลตรี  เขยีวมณ ี ครู ครูช านาญการ 4/10/2536 1107 ค.บ./ บริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

64 นางมยุรี  ฟอ้นร าด ี ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/11/2533 1108 ศษ.ม./ การบริหาร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

65 นายมนตรี  สุขกลัด ครู ครูช านาญการพิเศษ 8/08/2531 1097 ศศ.ม./คีตศิลป์ไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

66 นางมุกดา  โตพูล ครู ครูช านาญการพิเศษ 1/07/2534 1078 ศษ.บ./คีตศิลป์ไทย 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

67 นางประภาพรรณ 
จันทร์สมุทร 

ครูผู้ช่วย - 4/01/2559  ศศ.บ./ คีตศิลป์ไทย 
สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

ข้อมูลพนักงานราชการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

สถานที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพันธะศักดิ์  ฐานโพธิ ์ 454 พนักงานราชการ 
ครู (ดุริยางค์สากล-เครื่อง
เป่าลมทองเหลือง) 

ค.บ./ดนตรีศึกษา สถาบันราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

2 นายวัชรพงศ์  แสงวงศ์ทอง 164 พนักงานราชการ
(นักวิชาการพัสดุ) 

บช.บ การบัญช ี มหาวิทยาลัยสยาม 

 
 
 
 



 
49 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ขอ้มูลลูกจ้างประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สถานที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายอติชาต ิ พันธุ์ด ี 795 ลูกจ้างประจ า 
(ช่างเย็บและตกแต่ง) 

ป.น.ส./โขนลิง วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 

2 นายเกื้อกูล  บุญยงค์ 796 ลูกจ้างประจ า  
(พนักงานขับรถยนต์) 

ประถมศึกษาปีที ่7 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ   
จังหวัดอ่างทอง 

3 นายบุญเลิศ  ศิรอนุกุลพงศ์ 799 ลูกจ้างประจ า  
(พนักงานรับโทรศัพท์) 

ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนวัดโล่ห์สุทธาวาส  
จังหวัดอ่างทอง 

 

ขอ้มูลลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สถานที่ส าเร็จการศึกษา 
1 นางจ ารัส  อยู่สุข ลูกจ้างชั่วคราว  

(ครูสอนพื้นเมือง/เพลงพื้นบ้าน) 
ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนวัดพระนอนกัลยา 

ประชานุกูล จังหวัดสิงห์บุร ี
2 นายวรกิตติ์  หยกประดิษฐ์ ลูกจ้างชั่วคราว  

(ครูสอนคอมพิวเตอร์) 
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 
3 นายอนวิรรต  เถื่อนทองค า ลูกจ้างชั่วคราว 

 (ครูสอนดนตรีสากล) 
ศษ.บ./ดนตรีสากล มหาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 

4 นายวีระศกัดิ์  แม้นพยัคฆ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
(ครูสอนพื้นเมือง/ลิเก) 

ศษ.บ./นาฏศิลป์ไทย สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5 นายยลบิล ไตรงาม ลูกจ้างชั่วคราว 
 (ครูดนตรีพื้นบ้าน) 

ศล.ม. (ดุริยางคศิลป์
ไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 Miss Jennica  palamrica ลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน
ภาษาอังกฤษ) 

Elementary 
Education major 
in Special 
Education 

Xavier Ateneo de Cagayan 
University 

7 นางสาวบุญญิสา  เชียรชนา ลูกจ้างชั่วคราว  
(เจ้าหน้าทีธุ่รการ) 

ปวช.พานิชยกรรม วิทยาลยัอาชวีสิงห์บุร ี

8 นางสาวอัจจิมา  
ปานประเสริฐ 

ลูกจ้างชั่วคราว  
(เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์) 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

9 นายสิริทัศน์ อ่อนปรีดา ลูกจ้างชั่วคราว (คนงานทั่วไป) มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
10 นางบุญเสริม กกไม้ ลูกจ้างชั่วคราว  

(แม่บ้านท าความสะอาด) 
ป.4 โรงเรียนโพธิ์เกรียบ 

11 นางอุไรวรรณ  ทองดี ลูกจ้างชั่วคราว 
 (แม่บ้านท าความสะอาด) 

ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์บางเขน 

12 นายศรีสุริยา ถนอมวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว (คนงานทั่วไป)   ป.6 โรงเรียนวัดปราสาท 
13 นายสมคิด ส าลีออ่น ลูกจ้างชั่วคราว (คนงานทั่วไป) ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 



 
50 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สถานที่ส าเร็จการศึกษา 
14 นายสมาน มิ่งสกุล ลูกจ้างชั่วคราว 

(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั) 
ป.4 โรงเรียนวัดบางจกัร 

15 นายวิเชียร ค าผุย ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยั) 

ป.4 โรงเรียนวิทยาคมดอนจิต 

16 นายสมพงษ์ ผลโภค ลูกจ้างชั่วคราว (พนกังานขับรถ) ม.6 โรงเรียนวัดนอ้ยใน 

 

ข้อมูลจ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่ง ปกีารศึกษา 2559 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 1 - 1 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 2 4 6 
ข้าราชการครู  32 26 58 
อาจารย์ - 1 1 
บุคลากรทางการศึกษา - - - 
พนักงานราชการ 2 - 2 
ลูกจ้างประจ า 3 - 3 
ลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง 2 - 2  

18 รายเดือน 9 6 15 
เงินจ้างพิเศษ - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 51 38 89 

-  

แผนภูมิข้อมูลจ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่ง ปีการศึกษา 2559 

 

ผู้อ านวยการ
1%

รองผู้อ านวยการ
7%

ข้าราชการครู
65%

อาจารย์
1%

บุคลากรทางการศึกษา
0%

พนักงานราชการ
2%

ลูกจ้างประจ า
4%

ลูกจ้างช่ัวคราว
20%



 
51 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ขอ้มูลจ านวนบุคลากรแยกตามวุฒกิารศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 

 
ประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
รวม 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 1 3 2 - 6 
ข้าราชการครู  2 13 44 - 59 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
พนักงานราชการ - - 2 - 2 
ลูกจ้างประจ า - - - 3 3 
 
ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รายชั่วโมง - - 2 -  
18 รายเดือน - 1 3 11 

เงินจ้างพิเศษ - - 1 - 
 รวมทั้งสิ้น 3 18 54 14 89 

 

 
แผนภูมิข้อมูลจ านวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 

ปริญญาเอก
3%

ปริญญาโท
20%

ปริญญาตรี
61%

ต่ ากว่าปริญญาตรี
16%



 
52 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ข้อมูลจ านวนบุคลากรแยกตามสายงานสอน ปีการศึกษา 2559 

 

1. ภาควิชาศึกษาท่ัวไป  ข้าราชการครู   21   คน 
2. ภาควิชานาฏศิลป์  ข้าราชการครู   26   คน 
3. ภาควิชาดุริยางค์ศิลป์  ข้าราชการครู   25   คน 

 
แผนภูมิข้อมูลจ านวนบุคลากรแยกตามสายงานสอน ปีการศึกษา 2559 

 

ข้อมูลจ านวนบุคลากรแยกตามที่ได้รับแตง่ตั้งใหม้วีิทยฐานะ ปีการศึกษา 2559 

1.   ไม่มีวิทยฐานะ    จ านวน   10   คน 
2.   ครูช านาญการ     จ านวน    16   คน 
3.   ครูช านาญการพิเศษ    จ านวน    37   คน 
4.   ครูเชี่ยวชาญ     จ านวน     1   คน 
5.   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ช านาญการพิเศษ จ านวน     1   คน 
6.   รองศาสตราจารย์    จ านวน     1   คน  

 

ภาควิชาศึกษาทั่วไป, 21

ภาควิชานาฏศิลป์, 26

ภาควิชาดุริยางคศิลป์, 22

ไม่มีวิทยฐานะ, 10

ครูช านาญการ, 16
ครูช านาญการพิเศษ, 37

ครูเช่ียวชาญ, 1

รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ, 1

รองศาสตราจารย,์ 1



 
53 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ขอ้มูลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

1 นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ ์ - โครงการนโยบายและแนวทางขับเคลือ่น
การด าเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าป ี2560 

26-27 
ก.ย. 59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป ์

16 
 

 78 

- โครงการอบรมสัมมนาการก าหนด 
แนวทางการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์  

5-6 
ก.ย. 59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

14 
 
 

- โครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการปอ้งกันและลดความเส่ียงใน 
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8-9 ก.ย.
59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ       
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยั 
นาฏศิลปอ่างทอง 

12 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยั 
นาฏศิลปอ่างทอง 

12 

-โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่  2 
ประจ าป ี2560 เร่ืองการพัฒนาการสอน
ระดับอุดมศึกษากบัการขบัเคลื่อน 
ประเทศไทย 4.0  

30-31 
มี.ค.60 

สมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษา 

12  

2 
 

ดร.สุพจี  สุภาพ -  โครงการนโยบายและแนวทางขับเคลื่อน
การด าเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าป ี2560 

26-27 
ก.ย. 59 

 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

16 
 
 

 107 
 
 
 -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
จัดการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

16 ก.ย.
59 
 
 

ส านักงาน
ศึกษาธกิาร 

ภาค 2 

7  

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารน าเสนอ
หัวข้อโครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561  

12-16 
ก.ย.59 

 

สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

29  
 

-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การก ากับติดตามผลการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ  
พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการคุรุสภา 
 

1-2 
ก.ย. 59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

15 



 
54 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยั 
นาฏศิลปอ่างทอง 

12 
 

- โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE 
LEARNING TEACHER และครู 4.0 
ระดับอุดมศึกษา 

7-9 
ธ.ค. 59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยั 
นาฏศิลปอ่างทอง 

6 

- โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลัก (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)    
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6-8 
มี.ค. 60 

สถาบัน 
บัณฑติพัฒนศิลป์ 

23 

3 นายวีระศกัดิ์  กลั่นรอด - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การใช้ 
โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั 

20-21 
ก.ย. 59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

 12 
 
 
 

 63 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย 

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6  
 

-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การก ากับติดตามผลการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ  
พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการคุรุสภา 

1-2 
ก.ย. 59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

15 
 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณา การเศรษฐกิจพอเพยีงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 
12 

4 นางณิชาภา   
มิตรานนท์ 

  

-โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรงบประมาณป ี2559   

5 ก.ย. 
59 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 

30  

-โครงการพัฒนาความรว่มมือและเชื่อมโยง
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

19-21 
ก.ย.59 

 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

24 
  

5 นางเสมอแข  มูรพันธ ์ - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 
 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

 61 



 
55 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือข่ายพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
จังหวัดอ่างทอง 

14-15 
ก.ย.59 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
อ่างทอง 

13 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

-โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 

6 นายพินิตร์  กลับทว ี - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การใช้ 
โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั 

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 
 

48  

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6  

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

7 นางสาวรชัฎาภรณ ์ 
จันทร์ทอง 

 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

83 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารน าเสนอ
หัวข้อโครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561  

12-16 
ก.ย. 59 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

29 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 



 
56 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  

7-8 มี.ค.
60 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

- โครงการอบรมทบทวนให้ความรู้
มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

22-24 
มี.ค.60 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

18 

8 นางสาวเบญจมาภรณ์   
คงสิทธิ์ 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 48 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

18 

9 นางกนกเลขา   
พูนสวัสดิ์ 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 125 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
ก าหนดหลกัสูตรโครงการศิลปกรรมสัญจร 

26-28 
ก.ค. 59 

กระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

16 
 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

6 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดท า
มาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ด้านนาฏศิลป์ (เฉพาะสาขาละคร)  

7-8 ก.ย. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

17 

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง  สู่อาเซียน”   

19-20 
พ.ย.59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

-โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE  
LEARNING TEACHER และครู 4.0  
ระดับอุดมศึกษา 

7-9 ธ.ค. 
59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 
 
 
 



 
57 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

 - โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

18 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
(LMS: Course Ville) 

21-23 
มี.ค. 60 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

20 
 

10 นายนรินทร์  ปฎิกรัชต์ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และ 
การทบทวนท านอง หลกัเพลงตามเกณฑ์
มาตรฐานทบวงมหาวิทยาลัย 

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 

48 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง  สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

11 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน          
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

54 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน           
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั 

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง  สู่อาเซียน”   

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

12 นางผกามาศ  
เสนาะดนตรี 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน          
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 54 



 
58 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

18 

13 นายเฉลิมชัย   
ภิรมย์รักษ ์

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 
 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

6 6  

14 นายด ารงศักดิ์       
นาฏประเสริฐ 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 

 

60 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

 
 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

18 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องกลวิธี
การพากย-์เจรจา เพือ่เตรียมความพร้อมใน
การจัดการแสดงมหรสพ เนื่องในงาน 
พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ 2560 

24-26 
มี.ค.60 

 
 
 
 

กรมศิลปากร 
ส านักการสังคีต 

18 
 
 
  
 

   
15 นางสุชานาถ  กลึงพงษ ์ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  

“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 48 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 



 
59 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

18 

16  นายณัฐ  รัตวราหะ - โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรงบประมาณป ี2559   

5 ก.ย. 
59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 

6  

17 นางนงลักษณ์   
เขียวมณ ี

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 18 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6  

18 นายบัญชา  ยอดสม - โครงการอบรมสัมมนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

2 ก.ย. 
59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 6 
 
 

 24 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

19 นางอุบลรัตน์   
ศรีวรวิทย ์

- โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร งบประมาณปี 2559   

5 ก.ย. 
59 

สถาบัน           
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 30 

- โครงการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยง
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
ประจ าป ี2559 

19-21 
ก.ย.59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

24  

20 นายวิทยา  เอีย่มยี่สุ่น  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 12 
 
 

48 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

18 

21 นางอรณาตย์   
บุญจ าเริญ 

- โครงการอบรมสัมมนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

2 ก.ย. 
59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

 42 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 



 
60 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

-โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE  
LEARNING TEACHER และครู 4.0  
ระดับอุดมศึกษา  

7-9 ธ.ค. 
59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

18 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

22 นางสาวพอตา   
แก่นแกว้ 

- โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร งบประมาณปี 2559   

5 ก.ย. 
59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 6  

23 นางสาวชมเพลิน 
ลิ้มสุนทร 

 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 18 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

24 นายชนันท์  ภู่ศร ี - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

18  

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

25 นายสาโรช  สิทธโิชค - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 6 
 
 

 72 

- โครงการอบรมสัมมนาการก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชพี
และวิชาชพีชั้นสูงด้านนาฏศิลป ์ 
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์  

5-6 ก.ย. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

12 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี
ด้านนาฏศิลป์ ดุรยิางคศิลป์และทัศนศิลป์ 

26-27 
ม.ค. 60 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู
 

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 



 
61 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

26 นางพิชญธิดา สุขอดุม - โครงการอบรมสัมมนาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

2 ก.ย. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6  60 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

-โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE  
LEARNING TEACHER และครู 4.0  
ระดับอุดมศึกษา  

7-9 
ธ.ค. 59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

18 
 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนให้ความรู้
มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

22-24
มี.ค.60 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

18 

27 นางสุพัตรา  ใจหวัง - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

6 
 
 

54 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

18 

28 นายวรเทพ  บุญจ าเริญ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 
 

42  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 



 
62 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

29 นายชมาพล   
ชุ่มชูศาสตร์ 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 12 
 
 
 

42  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

30 นางสุนันทา  โล่สวุรรณ์ - โครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการปอ้งกันและลดความเส่ียงใน 
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8-9 ก.ย.
59 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 60 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน”  

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

18 

31 นางวัลลา  
นาฏประเสริฐ 

- โครงการอบรมสัมมนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

2 ก.ย. 
59 
 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

6 
 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

32 นายวธิาร  จันทรา - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

48 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

 
23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 
12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 



 
63 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

18 
 

33 นางสาวช าเรือง  
เกตุฉว ี

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 
 

42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

34 นางมุกดา  โตพูล - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 

42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

35 นางปาริชาต   
ประเสริฐศิลป ์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดท า
มาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้านนาฏศิลป ์ 
(เฉพาะสาขาละคร) 

7-8 ก.ย.
59 
 
 
 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 

12 
 
 
 

60 

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 



 
64 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

18 

36 นายส าเริง  ผ่องพุฒ ิ - โครงการอบรมสัมมนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

2 ก.ย. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

36 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร
ความเส่ียงขององค์กร” 

25-26 
ม.ค. 60 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

37 นายอ านาจ  อาจมังกร - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

38 นางสมพิศ  ผาตินธ ุ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

39 นายสายันณ์  เถกิงศร ี โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  
 

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน          
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 48 



 
65 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การใช้
โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

40 นางอรวรรณ   
ก าเลิศทอง 

- โครงการอบรมดนตรี “ดนตรีอาเซียน”
ภาคปฏิบัต ิ

2 ก.ย. 
59 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

6 
 

48 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

41 นายวรรณศักดิ์   
ศรีจันทร ์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 
 

42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

42 นายสมภพ  เขยีวมณ ี
 
 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  
 

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 174 



 
66 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

 
 

 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
มาตรฐานชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดา้นดนตรี
และด้านทัศนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5-6 ก.ย.
59 
 
 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

 

12 
 
 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารน าเสนอ
หัวข้อโครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2561  

12-16 
ก.ย. 59 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

12 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 
 

12 
 
 
 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
มาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ ด้านดนตรีและ
ด้านทัศนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

3-6 ต.ค.
59 
 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

35 
 
 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ  
การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

31 ต.ค.-
2 พ.ย. 

59 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

23 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

-โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE  
LEARNING TEACHER และครู 4.0  
ระดับอุดมศึกษา 

7-9 ธ.ค. 
59 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

18 
 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร
ความเส่ียงขององค์กร 

25-26 
ม.ค. 60 

สถาบัน           
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

14 
 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  

7-8 มี.ค. 
60 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

43 นางสาวดารณี  
เตชะศักดิ์ศรี 
 

-โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ 
การปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี 

2 ก.ย. 
58 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 

36 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 



 
67 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ 

7-8 มี.ค. 
60 

สถาบัน           
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

44 นางอังคณา  วีระพงศ์ -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
มาตรฐานชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดา้นดนตรี
และด้านทัศนศิลป์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5-6 ก.ย.
59 
 
 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

14 
 
 

68 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

-โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่  2 
ประจ าป ี2560 เร่ือง การพัฒนาการสอน
ระดับอุดมศึกษากบัการขบัเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 

30-31 
มี.ค.60 

สมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษา 

12 

45 นายช านาญ  แกว้สวา่ง - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 
 

58 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
มาตรฐานชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดา้นดนตรี
และด้านทัศนศิลป์  

26-27 
ม.ค. 60 

 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

 
16 

 - โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

 

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 



 
68 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

46 นายนิวัฒน ์ โตพูล - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 
 

12 
 
 
 

42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 
 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

47 นายจารุชา  จันทสิโร - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 
 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

6 
 
 

101 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารน าเสนอ
หัวข้อโครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561  

12-16 
ก.ย. 59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

29 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

-โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE  
LEARNING TEACHER และครู 4.0  
ระดับอุดมศึกษา 

7-9 ธ.ค.
59 
 
 

สถาบัน           
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

18 
 
 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ประจ าปีการศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

48 นางสาวดรุณี  แป้นพูล - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

2 ก.ย. 
59 

สถาบัน         
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 

24 

- โครงการอบรมสัมมนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

19-20 
พ.ย. 59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 



 
69 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

6 

49 นายไชยอนันต ์ 
สันติพงษ์ 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 

84 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า  

มาตรฐานชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดา้นดนตรี
และด้านทัศนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5-6 ก.ย. 
59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

14 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
มาตรฐานชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดา้นดนตรี
และด้านทัศนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

3-6 ต.ค.
59 
 
 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

16 
 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

50 นายมนตรี  สุขกลัด โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 48 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 



 
70 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

51 ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

117 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
ก าหนดหลกัสูตรโครงการศิลปกรรมสัญจร 

26-28 
ก.ค.59 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

26 

- โครงการอบรมสัมมนาการก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชพี
และวิชาชพีชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์  

5-6 ก.ย. 
59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

14 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารน าเสนอ
หัวข้อโครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561 

12-16 
ก.ย. 59 

กระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

29 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 
ม.ค. 60 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

52 นางสาวนุกิจ  สุขสวัสดิ ์ - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 
ก.ค. 59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

79 

- โครงการอบรมสัมมนาการก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชพี
และวิชาชพีชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์  

5-6 
ก.ย. 59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

14 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

-โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE  
LEARNING TEACHER และครู 4.0  
ระดับอุดมศึกษา  

7-9 
ธ.ค.59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

18 
 

 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 
ม.ค. 60 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 



 
71 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะหลัก (ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6-8 มี.ค. 
60 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

 
 

23 

53 นางสุพัตรา   
สุโพธิ์พัฒน ์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดท า
มาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านนาฏศิลป ์
(เฉพาะสาขาละคร)  

7-8 ก.ย. 
59 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

16 117 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยานาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะหลัก (ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6-8 มี.ค. 
60 
 
 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

23 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารงาน
ทะเบียน-วัดผล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กิจกรรมที่ 2
สัมมนาติดตามงานทะเบียน-วัดผลและ 
การน าไปใช ้

13-14 
มี.ค. 60 

 
 
 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

16 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
(LMS: Course Ville) 

21-23 
มี.ค.60 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

20 

54 นางสาวชุติพันธุ ์  
ภู่เจริญวณิชย ์

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 ก.ค. 
59 
 

สถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

6 
 
 

54 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

6 



 
72 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 

55 นางอัญชลี  ปฎิกรัชต์ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 42 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

56 นายกิตติพงษ ์  
จันทร์สมุทร 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 55 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ประจ าปีการศึกษา 
2559 

23-25 
ม.ค.60 

 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การจัดการหอ้งสมุดดิจิทัล 

30-31 
มี.ค. 60 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

13 

57 นายไพโรจน ์ กองโชค - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 
 
 

12 
 
 
 

42 



 
73 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

58 นายช านาญ   
สวยค้าขา้ว 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

70 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

-โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจยัในชั้นเรียนแบบ ACTVE  
LEARNING TEACHER และครู 4.0  
ระดับอุดมศึกษา  

23-24 
ธ.ค.59 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการจัดท า
มาตรฐานชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดา้นดนตรี
และด้านทัศนศิลป์   

26-27 
ม.ค. 60 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

16 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

59 นายมลตรี  เขยีวมณ ี - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

 
 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 
 

42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

60 นางมยุรี  ฟอ้นร าด ี - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  

11 
ก.ค. 59 

 
 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

6 
 
 

54 



 
74 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

- โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
กับการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  

1 ส.ค. 
59 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง  หลกัเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

61 นางสาวศิริพร   
ชาตยานนท ์

- โครงการอบรมสัมมนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

2 
ก.ย. 59 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 
 
 

24 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

62 นายพันธะศักดิ์   
ฐานโพธิ ์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

18 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

63 นางประภาพรรณ   
จันทร์สมุทร 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
การใช้โปรแกรม Sibelius และการทบทวน
ท านอง หลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลยั  

20-21 
ก.ย. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 
 

42 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมทบทวนความรู้สู่ 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์พธิีไหว้คร ู

22-23 
มี.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 



 
75 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

64 นายจิรวัฒน ์  
นิติบรมัตถ์ธาดา 

-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การก ากับติดตามผลการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ  
พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการคุรุสภา 

1-2 
ก.ย. 59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

15 
 
 
 
 

33 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

65 นายอภิวิชญ ์ เหล่าอัน - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 6 

66 นางทิพอนงค์  กุลเกต ุ - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง การก ากับติดตามผลการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสารทบัณฑิต 
(5ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ  
พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการคุรุสภา 

1-2 ก.ย. 
59 
 
 
 

สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 

15 
 
 
 

82 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารน าเสนอ
หัวข้อโครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2561  

12-16 
ก.ย. 59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

29 
 

 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

 
- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS: Course Ville) 

21-23 
มี.ค. 60 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

20 
 

67 นายจิรวัฒน ์ แจ้ค า  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือข่ายพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา  
จังหวัดอ่างทอง 

14-15 
ก.ย. 59 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
อ่างทอง 

15 
 
 

 

33 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 



 
76 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

68 นายสุทธิชยั  อรุณโน - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือข่ายพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา        
จังหวัดอ่างทอง 

14-15 
ก.ย. 59 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
อ่างทอง 

15 
 
 
 

41 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS: Course Ville) 

21-23 
มี.ค. 60 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

20 

69 นายสุธ ี อะมะตะ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 42 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

70 นายศุภชยั  กองขวัญ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกงสู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

 

42 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

71 ว่าที่ ร.ต. ไกรวุฒ ิ

 นันต๊ะเสน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกงสู่อาเซียน”  

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

42 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
อาเซียน” 

23-24 
ธ.ค.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

 - โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 



 
77 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

-โครงการอบรมเต็มเติมความรู้สู่คณะครู
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค.60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 

72 นายวรกิตติ์   
หยกประดษิฐ์ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

 

12 
 
 

42 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตร
การบริหารจัดการและดแูลรักษา Server 
ด้วย Windows Server 2012 R2 

14-15 
มี.ค. 60 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

12 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตร
การบริหารจัดการและดแูลรักษา Server 
ด้วย Linux  Server   

16-17 
มี.ค. 60 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

73 นายอนวิรรต  
เถือนทองค า 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

18 

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

74 นายฤทธิชัย ฝังนาค 
    

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร  
การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

11 ก.ค. 
59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 81 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีโตไปไม่โกง สู่อาเซียน” 

19-20 
พ.ย.59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

12 
 
 

- โครงการอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเชีย 
โครงการแลกเปลี่ยนเล่ียนรู้สู่วัฒนธรรม 
อาเซียน 

23-24 
ธ.ค. 59 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอ 

12 

- โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยน าผลประกันคุณภาพ 
มาพัฒนา ส าหรับผู้ปฏบิัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา   

26-28 
ธ.ค. 59 

สถาบัน              
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

15 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพและ
ความก้าวหนา้ทางวิชาการ ส าหรับบุคลากร 
สายผู้สอน (การจัดท า ผศ. รศ.)  

4-6 
 ม.ค. 60 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

15  

- โครงการอบรมวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้สู่สตวรรษที่ 21  

14 ม.ค. 
60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

6 

- โครงการเติมเต็มความรู้สู่คณะครู 
ภาควิชานาฏศิลป ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

23-25 
ม.ค. 60 

วิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง 

15 



 
78 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 

(ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

วัน/
เดือน/ป ี

สถานทีจ่ัด 
จ านวน
ชั่วโมง รวม 

75 นายวัชรพงศ์  
แสงวงศ์ทอง 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การเขียน
หนังสือราชการ และการบริหารจัดการ
หนังสือและเอกสารราชการด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

17-18 
ส.ค. 59 

สถาบัน             
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 24 

- โครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านการป้องกันและลดความเส่ียง
ในการเกิดการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 

7-8  
ก.ย. 59 

สถาบัน               
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 

 

ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ปีพ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
1 นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด ได้รับพระราชทาน “เข็มมโหรี”ประจ าปี 2535    
2 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา” 

ประจ าปี 2535 
3 นางผกามาศ  เสนาะดนตรี ได้รับรางวัล “เข็มครุสดุดี” ประจ าปี 2539  
4 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับรางวัล “ครูจัดจริยศึกษาดีเด่น” ประจ าปี 2540 
5 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับรางวัล “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจ าปี 

2540 
6 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับรางวัล “ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา”  

กรมศิลปากร ประจ าปี 2541 
7 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับรางวัล “ครูตัวอย่าง” กระทรวงศึกษาธิการ  

ประจ าปี 2541 
8 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจรรยาบรรณครูดีเด่น  

ประจ าปี 2543 
9 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับรางวัล “เข็มครุสดุดี” ประจ าปี 2543 
10 นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ได้รับรางวัล “เข็มครุสดุดี” ประจ าปี 2543 
11 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “ผู้มีจรรยาบรรณครูดีเด่น” ประจ าปี 2544 
12 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “เข็มครุสดุดี” ประจ าปี 2544 
13 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “ข้าราชการตัวอย่าง” ประจ าปี 2545  
14 นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “ผู้มีจรรยาบรรณครูดีเด่น” ประจ าปี 2545 



 
79 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
15 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง กล่อมลูก

ภาคกลาง ประเภทบุคคลธรรมดา” ประจ าปี 2545  
16 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับรางวัล “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประเภทครูผู้สอน” ประจ าปี 2545 
17 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” ประจ าปี  2546  
18 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูดีเด่น”  

ประจ าปี 2546 
19 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่าง สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ด้านภาษา” ประจ าปี 2546 
20 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับรางวัล “คนดีของแผ่นดิน แม่พิมพ์ของชาติ”  

ประจ าปี 2552 
21 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่าง สาขาด้านการศึกษา”  

ประจ าปี 2552  
22 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัด

อ่างทอง  ประจ าปี 2552 
23 นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “ผู้สอนระดับปริญญาตรีดีเด่น”  

ประจ าปี  2552 
24 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทาง 

ด้านการศึกษา ประจ าปี 2553 
25 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 

 จังหวัดอ่างทอง ประจ าปี 2553 
26 นายด ารงศักดิ์  นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ครูผู้ใช้และส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น  

จังหวัดอ่างทอง”  ประจ าปี 2553 
27 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”  

ประจ าปี 2543 
28 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ครูสอนดี” ประจ าปี 2554 
29 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 
30 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ครูผู้ใช้และส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น  

จังหวัดอ่างทอง” ประจ าปี 2554 
31 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง” ประจ าปี 2554 
 



 
80 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
32 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  

เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน กระทรวงศึกษาธิการ” 
ประจ าปี 2554 

33 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”  
ประจ าปี 2554 

34 นางผกามาศ  เสนาะดนตรี ได้รับรางวัล “ครูสอนดี” ประจ าปี 2554 
35 นางผกามาศ  เสนาะดนตรี ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 
36 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

37 นายด ารงศักดิ์  นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

38 นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์ทอง ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

39 นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

40 นางสาวศิริพร  ชาตยานนท์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

41 นายสมภพ  เขียวมณี   ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

42 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

43 นางอัมพรพรรณ  โสวัตร ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2554 

44 นางสาวสุพจี  สุภาพ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 
45 นายจารุชา  จันทสิโร ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

46 นางสาวชมเพลิน  ลิ้มสุนทร ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

47 นายไชยอนันต์  สันติพงษ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

48 นางณิชาภา  มิตรานนท์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

49 นางสาวดารณี  เตชะศักดิ์ศรี ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

50 นางประวีณา  เอ่ียมยี่สุ่น ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

51 นายวิทยา  เอ่ียมยี่สุ่น ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

52 นายสุขสันติ  แวงวรรณ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

53 นางอัญชลี  ปิฎกรัชต์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

54 นายสมภพ  เขียวมณี   ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 

55 นางสาวศิริพร  ชาตยานนท์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นสิริยิ่ง รามกีรติ ลูกเสือสดุดีขั้นที่ 3 ประจ าปี 2555 

56 นายเฉลิมชัย  ภิรมย์รักษ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 
57 นางสาวช าเรือง  เกตุฉวี ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

58 นายนรินทร์  ปิฎกรัชต์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 



 
81 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
59 นายนิวัฒน์  โตพูล ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

60 นางมยุรี  ฟ้อนร าดี ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

61 นายสาโรช  สิทธโิชค ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

62 นางสุพัตรา  สุโพธิ์พัฒน์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

63 นางอังคณา  วีระพงศ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

64 นางมุกดา  โตพูล   ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

65 นางธัณยพัฒน์  เยี่ยมสถาน   ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2556 

66 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ครูแกนน าดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ประจ าปี 2556 

67 นางวัลลา นาฏประเสริฐ ได้รับรางวัล “ผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนมีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์” ประจ าปี 2556  

68 นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “ครูดีเด่นด้านดนตรีคีตศิลป์”  
ประจ าปี 2557 

69 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม” ประจ าปี 2557 
70 นายกิตติพงษ์  จันทร์สมุทร ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 
71 นางสาวเบญจมาภรณ์  คงสิทธิ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

72 นางนงลักษณ์  เขียวมณี ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

73 นายมลตรี  เขียวมณี ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

74 นางสุพัตรา ใจหวัง ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

75 นางสุชานาถ กลึงพงษ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

76 นางเสมอแข มูรพันธ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

77 นางพิชญธิดา  สุขอุดม ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

78 นายพินิตร์  กลับทวี ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

79 นายไพโรจน์  กองโชค ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

80 นายช านาญ  แก้วสว่าง ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

81 นายช านาญ  สวยค้าข้าว ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

82 นางอุบลรัตน์  ศรีวรวิทย์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 

83 นางสาวศิริพร  ชาตยานนท์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูง
ต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์ 
ประจ าปี 2557 

84 นางชุติพันธุ์  ขวัญเมือง ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558  



 
82 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
85 นายชมาพล  ชุมชูศาสตร์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558  
86 นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “เพชรแห่งศิลป์” ประจ าปี 2559 
87 รศ.ชโลมใจ  กลั่นรอด ได้รับรางวัล “เพชรแห่งศิลป์” ประจ าปี 2559 

88 นายวิทยา  เอ่ียมยี่สุ่น ได้รับรางวัล “เพชรแห่งศิลป์” ประจ าปี 2559 

89 นางผกามาศ  เสนาะดนตรี ได้รับรางวัล “เพชรแห่งศิลป์” ประจ าปี 2559 

90 นางอัญชลี  ปิฎกรัชต์ ได้รับรางวัล “เพชรแห่งศิลป์” ประจ าปี 2559 

91 นายสาโรช  สิทธโิชค   ได้รับรางวัล“เพชรวิเศษ” ต้นแบบ คนดี กล้าหาญ 
เสียสละ ประจ าปี 2559 

92 ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ ได้รับรางวัล “เพชรวิเศษ” ต้นแบบ คนดี กล้าหาญ 
เสียสละ ประจ าปี 2559 

             

  

ข้อมูลข้าราชการครูที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และ              

ด ารงต าแหน่งข้าราชการครู ในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

รุ่น 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
วัน เดือนปีที่

บรรจุ 
สถานที่บรรจุ/กลบัมาสอน 

ในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
1 2525 นายพินิตร์ กลับทวี 12 พ.ค. 2526 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    

จังหวัดสุโขทัย 
2 2525 นายสาโรช สิทธิโชค 12 พ.ค. 2526 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด   

จังหวัดร้อยเอ็ด 
3 2525 นายอ านาจ อาจมังกร 19 พ.ค. 2526 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
4 2525 นายสายันณ์ เถกิงศร ี 23 พ.ค. 2526 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  

5 2525 นางสาวช าเรือง เกตุฉว ี 17 ธ.ค. 2527 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

6 2525 นางอังคณา วีระพงศ์ 14 พ.ค. 2528 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปจันทบุรี   
จังหวัดจันทบุร ี
 

7 2525 นายอติชาติ พันธุ์ด ี 30 ก.ย. 2529 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

8 2526 นายวรเทพ บุญจ าเรญิ 16 พ.ค. 2527 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  



 
83 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

รุ่น 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
วัน เดือนปีที่

บรรจุ 
สถานที่บรรจุ/กลบัมาสอน 

ในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
9 2527 นางสาวชุติพันธ์ุ               

ภู่เจรญิวณิชย ์
3 ส.ค. 2530  โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย  

 จังหวัดสุโขทัย 
10 2527 นายมนตรี สุขกลดั 8 ส.ค. 2531 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
11 2528 นายไพโรจน์ กองโชค 16 ก.ค. 2536 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย 
12 2528 นายมลตรี เขียวมณ ี 4 ต.ค. 2536 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
13 2529 นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 3 มิ.ย. 2534 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย 
14 2530 นางมุกดา โตพลู 1 ก.ค. 2534 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิป

นครราชสมีา  จังหวัดนครราชสีมา 
15 2530 นางปาริชาต  

ประเสริฐศลิป ์
23 พ.ค. 2537 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิป

นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
16 2530 นางสุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์ 13 ก.ย. 2535 โอนย้ายมาจากโรงเรียนวัดบา้นเบกิวิทยาคม   

จังหวัดลพบุร ี
17 2532 นายสมภพ เขียวมณ ี 1 มิ.ย. 2532 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   

18 2532 นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร ์ 1 มิ.ย. 2532 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
19 2535 นายช านาญ แก้วสว่าง 1 ส.ค. 2537 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
20 2543 นายช านาญ สวยคา้ข้าว 17 ม.ิย. 2545 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิป

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา    
21 2553 นายศุภชัย กองขวัญ 1 ส.ค. 2557 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
22 2554 นายสุธี อะมะตะ 1 ส.ค. 2557 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
23 2552 นางประภาพรรณ        

จันทร์สมุทร 
16 พ.ย. 2558 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   

24 2553 นายฤทธิชัย ฝังนาค 2 ส.ค. 2553 โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย   
จังหวัดสุโขทัย     

 

 

 

 

 

 

 



 
84 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที ่ ต าแหน่งปัจจุบัน 
1 นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์   1 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
2 นายเชาวนาท เพ็งสุข 1 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
3 นายสายันณ์ เถกิงศรี 1 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
4 นางอังคณา วีระพงศ์ 1 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
5 นายแทน เฉลยไตร 2 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนลาย  
6 นายชาญวิทย์ เพชรน้ าดี 2 รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
7 นางประภัสสร ตรีศิลา 2 วัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท 
8 นางผ่องพรรณ พลเพชร 3 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยูรวงศ ์
9 นายมานพ พุ่มสาขา 3 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนประดู่ 
10 นายบุญชู กันเกต 3 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
11 นายอลงกรณ์ ภมรพล 3 เจ้าของกิจการโรงเรียนสอนภาษาอลงกรณ์       

สอนภาษาไทยให้ต่างชาติ จังหวัดกระบี่ 
12 นางกัลยา  มาลัย 4 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
13 ดร.ศศิธร  สุขศิริ 5 ผู้อ านวยการโรงเรียนสมคิดวิทยา จังหวัดระยอง 
14 นางวรรณา แก้วกว้าง 5 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
15 นางอนงค์นาฏ รัตน์ศิริจันทร์ 5 เจ้าของกิจการโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ          

และเจ้าของกิจการสถาบันนาฏศิลปอนงค์นาฏ 
16 ผศ.ชัชชัย  พวกดี  6 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
17 นางกุหลาบ พรหมเมศ        6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุญศิริ 
18 นางจันทนา ประสานทรัพย์ 6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 
19 นายชัยพร  บัวผัน  6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะบอง 
20 นางอติพร นินข า 6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

(ขวัญโรจน์ราษฏร์รังสฤษฏ์) กรุงเทพมหานคร 
21 ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ 6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพังม่วง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
22 นางเสาวนี พลเสน 6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารุง  

จังหวัดปทุมธานี 



 
85 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที ่ ต าแหน่งปัจจุบัน 
23 นางเหมือนขวัญ ดีสมจิตร 7 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
24 นายดิเรก สุขศิริ 7 รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล 
25 ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ หร่ายรา 8 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมวัน จังหวัดลพบุรี 
26 นางสาวจิรพรรณ  

พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
8 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

27 นางอินทิรา พงศ์นาค 8 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
28 นางนิตยา ศุภพัฒน์ 8 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเทศบาลเมือง

จันทบุรี 
29 นายดุสิต เลิศมานพ 9 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงแก้ว 
30 นางเตือนใจ ดอกบุญนาค 9 รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา  

จังหวัดสระแก้ว 
31 ผศ.ดร.เชาว์  การวชิา 9 ผู้อ านวยการส านักศิลปะ และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
32 นางจงกล  หลักวิโรจน์ 10 รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
33 ผศ.นิสิต  ภาคบุปผา 10 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
34 นายชัยรัตน์ พลเลิศ 11 รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
35 นางประภาวริญน์  

ประภาวินวงศ ์
11 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ)  

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯที่ว่าการ  
จังหวัดชัยนาท 

36 นางสาวกฤตาภรณ์ เทียมทัก 14 รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

 

 

 

 



 
86 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบบุคลากร 715,440.00 715,440.00 - 
2. งบลงทุน 9,136,420.00 9,132,520.00 3,900.00 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบด าเนินงาน 253,650.00 252,769.81 880.19 
2. งบรายจ่ายอ่ืน 382,950.00 381,630.00 1,320.00 
3. งบอุดหนุน (ผู้ด้อยโอกาส) 148,910.00 146,410.00 2,500.00 

แผนงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบอุดหนุน (ค่าหนังสือ) 510,916.00 510,906.00 10.00 
2. งบอุดหนุน (ค่าชุด) 354,150.00 354,150.00 - 
3. งบอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์) 226,100.00 226,100.00 - 
4. งบอุดหนุน (ค่ากิจกรรม) 522,475.00 522,177.00 298.00 
5. งบอุดหนุน (ค่าเล่าเรียน) 3,994,801.00 3,994,800.07 0.93 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. รายจ่ายอ่ืน 135,000.00 135,000.00 - 
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แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบด าเนินงาน 14,470.00 5,656.00 8,814.00 
2. งบลงทุน 7,273,500.00 7,273,500.00 - 
3. งบรายจ่ายอ่ืน 497,218.00 477,289.00 19,929.00 
4. งบอุดหนุน 166,380.00 161,024.00 5,356.00 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐาน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบรายจ่ายอ่ืน 272,760.00 272,760.00 - 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบลงทุน 791,337.50 791,285.33 52.17 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
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ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบบุคลากร 17,557,400.00 17,549,600.00 7,800.00 
2. งบลงทุน 25,978,380.00 25,966,680.00 11,700.00 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบด าเนินงาน 157,096.67 153,910.13 3,186.54 
2. งบรายจ่ายอ่ืน 104,726.67 100,730.22 3,996.45 
3. งบอุดหนุน (ผู้ด้อยโอกาส) 52,356.67 47,550.32 4,806.35 

 

แผนงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบอุดหนุน (ค่าหนังสือ) 3,262,516.90 3,262,371.16 145.74 
2. งบอุดหนุน (ค่าชุด) 3,976,126.40 3,975,952.67 173.73 
3. งบอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์) 4,689,735.90 4,689,534.18 201.72 
4. งบอุดหนุน (ค่ากิจกรรม) 5,403,345.40 5,403,115.70 229.70 
5. งบอุดหนุน (ค่าเล่าเรียน) 6,116,954.90 6,116,697.21 257.69 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. รายจ่ายอ่ืน 135,000.00 135,000.00 - 
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แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบด าเนินงาน 407,754.00 396,840.50 10,913.50 
2. งบลงทุน 224,301.20 236,170.20 11,869.00 
3. งบรายจ่ายอ่ืน 856,356.40 869,180.90 12,824.50 
4. งบอุดหนุน 1,488,411.60 1,502,191.60 13,780.00 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐาน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบรายจ่ายอ่ืน 272,760.00 272,760.00 - 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งบลงทุน 791,337.50 791,285.33 52.17 

 

แผนงบประมาณ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย คงเหลือ 
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ข้อมูลแสดงผลรายงานการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ ประจ าเดือน 
จ านวน
เอกสาร
รับเข้า 

จ านวน
เอกสาร
สร้างส่ง
ภายใน 

จ านวน
เอกสารสร้าง
ส่งภายนอก 

จ านวน
เอกสาร
ส่งออก 

รวม 

1 เมษายน 133 59 38 97 327 
2 พฤษภาคม 184 98 64 162 508 
3 มิถุนายน 219 117 77 194 607 
4 กรกฎาคม 179 40 88 128 435 
5 สิงหาคม 246 54 55 109 464 
6 กันยายน 198 72 84 156 510 
7 ตุลาคม 206 45 32 77 360 
8 พฤศจิกายน 236 59 73 132 500 
9 ธันวาคม 196 69 57 126 445 
10 มกราคม 222 40 52 92 406 
11 กุมภาพันธ์ 198 93 56 93 440 
12 มีนาคม 226 152 63 152 593 

รวม 2,443 898 739 1,518 5,595 
หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบงานสารบรรณ ฝ่ายบริหาร เดือนเมษายน 2560   
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 ผูม้ีจิตศรัทธามอบทุนเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ที ่ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1 คุณครูลมุล  ยมะคุปต์, คุณครูเฉลย  สุขวณิช, 

คุณครูจ าเรียง  พุทธประดับ 
4,000.00 

2 นายสุวัฒน์  ดิษเจริญ 20,000.00 
3 ทุนภาควิชานาฏศิลป์ 7,000.00 
4 ทุนพระราชสุวรรณเวที 10,000.00 
5 นางกัลยา เพ่ิมลาภ 5,000.00 
6 นายสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ 4,000.00 
7 นางผกามาศ เสนาะดนตรี 2,000.00 
8 คุณพ่อชั้น สุขสวัสดิ์ 10,000.00 
9 ทุนโปงลางสร้างคน โดย ดร. สุขสันติ แวงวรรณ 5,000.00 
10 คุณณิชาภา มิตรานนท์ 2,000.00 
11 คุณศิริพร ชาตยานนท์ 5,000.00 
12 คุณนงลักษณ์ มีจรูญสม 1,000.00 
13 คุณอาภาภรณ์ ทองไกรแสน   1,000.00 
14 กองทุนคุณครูทองดี สุจริตกุล 6,000.00 
15 ชมรมศิษย์เก่า 10,000.00 
16 ชมรมผู้ปกครอง 20,000.00 
17 คุณศิริพร ด ารงรถการ 2,000.00 
18 คุณจ าลอง แสงจันทร์ 1,000.00 
19 สวัสดิการช่วยเหลือเพ่ือครู วนศ. อ่างทอง 20,000.00 
20 คุณจิตต์วดี ศุกรเสพย์ 5,000.00 
21 ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษาผู้พิการและ 

ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
38,500.00 

รวมเงิน 147,500.00 
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นักเรียน นักศึกษา ที่ไดร้ับกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559   

จ าแนกตามระดับการศึกษาและรายเก่า - รายใหม่ 
 

ระดับการศึกษา 

จ านวน นร./นศ. 
กู้ยืม 

จ านวนเงิน 
หมายเหต ุ

ราย
เก่า 

ราย
ใหม ่

รวม 
รายเก่า รายใหม่ รวม 

ระดับมัธยมปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  2 4 6  26,400  52,800 79,200.00   
มัธยมศึกษาปีที่ 5  4 6 10  52,800 79,200  132,000.00  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 5 22 224,400 66,000 290,400.00  

ระดับอุดมศึกษา 
ปีที่ 1 - 4 4 - 185,800 185,800  
ปีที่ 2 5 2 7 179,000 71,600 250,600.00  
ปีที่ 3 11 - 11  391,820 - 391,820.00   

ปีที่ 4 11 - 11 363,220 - 363,220.00   
ปีที่ 5 7 - 7 225,400 - 225,400.00   

รวม 57  21 78 1463,040.00 455,400.00 1918,440.00  
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ขอ้มูลอาคารสถานที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

แผนผังอาคารอเนกประสงค์ ปีการศึกษา  2559 

 

แผนผังอาคาร 1  ปีการศึกษา  2559 
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แผนผังอาคาร 2 ปีการศึกษา  2559 

 

แผนผังอาคารดุริยางคศิลป์ (ใหม่) ปีการศึกษา  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้อง

ภาควิชา

ศึกษา

ทั่วไป 

ห้อง

ภาควิชา

นาฏศิลป์ 

ห้องพัก

ครูฝ่าย

อุดมศึก

ษา 

 

ห้องซัก

ผ้า 
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แผนผังอาคารหอพักหญิง ปีการศึกษา  2559 

 

 

ข้อมูลรายละเอียดการใช้อาคารสถานที่ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ปีการศึกษา 2559 

 

อาคาร จ านวน 
สภาพการใช้งาน 

ได้ดี ช ารุด/ซ่อมแซม 
1. อาคาร 1  
   1.1 ห้องผู้อ านวยการ 1 /  
   1.2 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 1 /  
   1.3 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวจิัยและพัฒนา 1 /  
   1.4 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรยีน 1 /  
   1.5 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ   1 /  
   1.6 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายศลิปวัฒนธรรม 1 /  
   1.7 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายกจิการอุดมศึกษา 1 /  
   1.8 ห้องงานบุคลากรและแผนงาน 1 /  
   1.9 ห้องธุรการ 1 /  
   1.10 ห้องถ่ายเอกสาร 1 /  
   1.11 ห้องประชุมเล็ก 1 /  
   1.12 ห้องพยาบาล 1 /  
   1.13 ห้องประชาสัมพันธ์ 1 /  
   1.14 ห้องทะเบียนและวัดผล 1 /  
   1.15 ห้องพักครูหมวดโขน 1 /  
   1.16 ห้องเรียนรวม 1 /  
   1.17 ห้องสื่อสมบูรณ ์ 1 /  



 
96 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

อาคาร จ านวน 
สภาพการใช้งาน 

ได้ดี ช ารุด/ซ่อมแซม 
   1.18 ห้องหมอภาษา 1 /  
   1.19 ห้องวิทยาศาสตร ์ 2 /  
   1.20 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 /  
   1.21 ห้องเรียน 7 /  
   1.22 ห้องปฏิบัติโขน (ยักษ์) 1 /  
   1.23 ห้องปฏิบัติโขน (ลิง)  1  /  
   1.24 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 /  

2. อาคาร 2 
   1.1 ห้องเรียน 11 /  
   1.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 /  
   1.3 ห้องประชุมแววพัชนี/ปฏิบัติการละคร 1 /  
   1.4 ห้องประชุมเทพบูชิต/ปฏิบตัิการละคร 1 /  
   1.5 ห้องสหการ 1 /  
   1.6 ห้องพักครู/ห้องปฏิบัติวิชาดนตรสีากล 1 /  
   1.7 ห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องบันทึกเสียง 1 /  
   1.8 ห้องพักครูภาควิชานาฏศลิป์ไทย 1 /  
   1.9 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้นาฏศลิป์ (ละคร) 1 /  
   1.10 ห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป 1 /  
   1.11 ห้องทะเบียนปริญญาตร ี 1 /  
   1.12 ห้องเครื่องโขน ละคร 1 /  
3. อาคารดุริยางคศิลป์ 
   1.1 ส านักงานภาควิชาดุดุริยางคศิลป ์ 1 /  
   1.2 ห้องปฏิบัติปี่พาทย ์ 5 /  
   1.3 ห้องปฏิบัติเครื่องสายไทย 4 /  
   1.4 ห้องปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 4 /  
   1.5 ห้องปฏิบัติ/ห้องเรียนปรญิญาตร ี 2 /  
   1.6 ห้องเก็บเครื่องดนตรีพื้นเมอืง 1 /  
   1.7 ห้องเก็บวัสดุ 1 /  
   1.8 ห้องเก็บวัสดุ-ครุภัณฑ ์ 1 /  
   1.9 ลานฝึกซ้อมการบรรเลง/ขบัร้อง 1 /  
   1.10 โรงเก็บรถวิทยาลัย 1 /  
4. อาคารหอพักหญิง 
    1.1 ส านักงานหอพัก 1 /  
    1.2 ห้องปฏิบัติปี่พาทย ์ 1 /  
    1.3 ห้องศิลปะ 1 /  
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อาคาร จ านวน 
สภาพการใช้งาน 

ได้ดี ช ารุด/ซ่อมแซม 
    1.4 ห้องแนะแนว 1 /  
    1.5 ห้องพักครู 1 /  
    1.6 ห้องสวดมนต ์ 1 /  
    1.7 ห้องอเนกประสงค ์ 1 /  
    1.8 ห้องเก็บเครื่องครัว 1 /  
    1.9 ห้องนอน 4 /  
    1.10 ห้องซักผ้า 1 /  
    1.11 ห้องอาบน้ า/ห้องสุขา 6 /  
5. อาคารอเนกประสงค ์
    1.1 โรงอาหาร 1 /  
    1.2 ห้องประกันคุณภาพการศกึษา 1 /  
    1.3 ห้องสโมสรนักศึกษา 1 /  
    1.4 ห้องสมุด 1 /  
    1.5 ห้องเรียนปริญญาตร ี 1 /  
    1.6 ห้องเครื่องสายไทย (ปรญิญาตรี) 1 /  
    1.7 ห้องประชุมชั้น 5 1 /  
    1.8 ห้องคอบคุมโสตทัศนูปกรณ ์ 1 /  
6. อาคารประกอบ 
    1.1 โรงรถ 1 /  
    1.2 บ้านพักผู้อ านวยการ 1 /  
    1.3 บ้านพักครู    1 /  
    1.4 ป้อมยาม 1 /  
    1.5 โรงเก็บของ 1 /  
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ข้อมูลห้องอาบน้ า ห้องสุขา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ปีการศึกษา 2559 

 

ประเภท สถานที่ ชาย หญิง รวม 
สภาพการใช้งาน 

ได้ดี ช ารุด/ซ่อมแซม 

ห้องสุขา 

 - อาคาร 1 4 6 10 /  
 - อาคารระหว่าง 1- 2 4 7 11 /  
 - อาคารหอพัก - 26 26 /  
 - อาคารดุริยางค์ไทย 1 - 1 /  
 - อาคารอเนกประสงค์ 12 27 39 /  
 - ป้อมยาม - - 1 /  

ห้องอาบน้ า 
 - อาคารหอพัก - 4 4 /  
 - อาคารอเนกประสงค์ - - 3 /  
ห้องซักผ้า 
 - อาคาร 1-2 - - 1 /  
 - อาคารหอพัก - - 1 /  
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วิสัยทัศน์ (Vission)  

 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่สร้างคุณค่า        
สู่ชุมชน สังคม และอาเซียน 

พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์ระดับพื้นฐานถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพครู           
ที่คุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
 2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
 4.  อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 5. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 

ปรัชญา (Philosophy) 

 “สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ”   
ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้ส าเร็จได้ 

 

ปณิธาน (Determination) 

 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม 
 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มีหน้าที่จัดการศึกษา ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน          
ถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพครู สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และให้บริการทางวิชาการ 
ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ         
เพ่ือสร้างคุณค่า สู่ชุมชน สังคม และอาเซียน 
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 อัตลักษณ์ (Identity)  

 สืบสาน  สร้างสรรค์  งานศิลป์ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นผู้น าด้านงานศิลป์ 

เป้าหมายสู่ความสําเร็จ (Taget Success) 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับมีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายเดียวกัน  
ในการพัฒนาองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

คา่นิยมหลัก (Core Values) 

 คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดไว้
เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและ
ความส าเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

ค่านิยมหลักคือ WE ARE WIN (เราประสบความสําเร็จร่วมกัน) 
 

W  =  Wisdom มีจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญาคือ มีจิตวิญญาณ                
การจัดการความรู้ ที่เชื่อมโยงกันทุกด้านทุกมิติ 
เข้าด้วยกัน การคิดค้น ลงมือปฏิบัติจริง ท าจริง
ปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็นองค์ความรู้ 

E  =  Efficiency in Education of Arts มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทางด้าน
ศิลปะ คือ มีความพร้อมในทุกด้านในการบริหารจัด
การศึกษาทางด้านศิลปะและมีใจเป็นกลางใน 
การบริหารจัดการ 

A  =  Academic Excellence ความเป็นเลิศทางวิชาการคือ สร้างสรรค์และเผยแพร่
งานทางวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมให้เป็น 
ที่ประจักษ์ 
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R  =  Read for Development การอ่านเพ่ือพัฒนา คือ การอ่านเป็นการเพิ่มความรู้ 
ที่ส าคัญที่สุดที่จะน าไปสู่องค์ความรู้ที่จะไปพัฒนา
องค์กรในด้านต่าง ๆ 

E  =  Equality by Teamwork ความเสมอภาคในการท างานโดยเน้นการท างาน 
เป็นทีม คือการที่องค์กรจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้นั้น
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน และทุกคนที่
รับผิดชอบในงานนั้น ๆ มีความส าคัญเสมอกัน 
และท าให้งานขององค์กรด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 

W  =  Willful by Integrity and Moral มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานโดยยึดความชอบธรรมอย่าง
เต็มศักยภาพคือ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมโดยอุทิศ
เวลาและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

I  =  Improve  Ourselves การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ คือ  
การเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ 
แบบต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

N  = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ  
มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ าเสมอ 

S  = Successful by Good 
Governance 

ความส าเร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คือ  
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและความก้าวหน้าร่วมกัน 
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ฝ่ายวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ระดับขั้นพื้นฐาน 

 
 
  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง พุทธศักราช 2553 
      
ตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน จํานวน 45 หน่วยกิต ได้แก่ 
1.1 ภาษาไทย    จ านวน      9 หน่วยกิต 
1.2 คณิตศาสตร์    จ านวน       6  หน่วยกิต 
1.3 วิทยาศาสตร์    จ านวน  6 หน่วยกิต     
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  6 หน่วยกิต 
     - ประวัติศาสตร ์   จ านวน  3 หน่วยกิต 
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน  3 หน่วยกิต 
1.6 ศิลปะ    จ านวน  3 หน่วยกิต 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  3 หน่วยกิต 
1.8 ภาษาต่างประเทศ   จ านวน  6 หน่วยกิต

   
 

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาชีพโขน 

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาชีพละคร 

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาชีพปีพ่าทย ์

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาชีพเครื่องสายไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาชีพคีตศิลป์ไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาชีพดนตรีสากล  

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาชีพคีตศิลป์สากล 

 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมนักเรียน 
     - ชมรม               
       - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
       - กิจกรรมเพื่อสาธารประโยชน ์
       - นักศึกษาวิชาการทหาร 

- คอมพิวเตอร์ 

- เพลงพื้นบ้าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ   

- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 



 
104 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ จํานวน 36 หน่วยกิต ได้แก่ 
 วิชาปฏิบัติเอกให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ 
  2.1 โขน 
  2.2 ละคร 
  2.3 ปี่พาทย์ 
  2.4 เครื่องสายไทย 
  2.5 คีตศิลป์ไทย 
  2.6 ดนตรีสากล 
  2.7 คีตศิลป์สากล 
 3) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 360 คาบ ได้แก่ 
  3.1 กิจกรรมแนะแนว 
  3.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 
   3.2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
   3.2.2 กิจกรรมชมรม         
   3.2.3 คอมพิวเตอร์ 
   3.2.4 เพลงพื้นบ้าน    
  3.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  จ านวน 45 คาบ 
   รวมตลอดหลักสูตร  81 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง พุทธศักราช 2553 
 
     ตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ 
 1.1 ภาษาไทย    จ านวน      6 หน่วยกิต 
 1.2 คณิตศาสตร์    จ านวน       4  หน่วยกิต 
 1.3 วิทยาศาสตร์   จ านวน  4 หน่วยกิต  
 1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  4 หน่วยกิต 
      ประวัติศาสตร์   จ านวน  2 หน่วยกิต 
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน  3 หน่วยกิต 
1.6 ศิลปะ    จ านวน  2 หน่วยกิต 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  2 หน่วยกิต 
1.8 ภาษาต่างประเทศ   จ านวน  6 หน่วยกิต 
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2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ  จํานวน 54 หน่วยกิต ได้แก่ 
  2.1 วิชาปฏิบัติเอก จ านวน 36 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ 
   2.1.1 โขน 
   2.1.2 ละคร 
   2.1.3 ปี่พาทย์ 
   2.1.4 เครื่องสายไทย 
   2.1.5 คีตศิลป์ไทย 
   2.1.6 ดนตรีสากล 
   2.1.7 คีตศิลป์สากล 
  2.2 วิชาทฤษฎีเอก จ านวน 3 หน่วยกิต โดยเรียนให้สอดคล้องกับสาขาวิชาปฏิบัติเอก 
   2.2.1 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 
   2.2.2 ทฤษฎีดุริยางค์ไทย 
   2.2.3 ทฤษฎีดนตรีสากล 
  2.3 วิชาปฏิบัติโท จ านวน 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 
   2.3.1 โขน 
   2.3.2 ละคร 
   2.3.3 ปี่พาทย์ 
   2.3.4 เครื่องสายไทย 
   2.3.5 คีตศิลป์ไทย 
   2.3.6 ดนตรีสากล  
   2.3.7 การแสดงพ้ืนบ้าน 
   2.3.8 ดนตรีพ้ืนบ้าน 
  2.4 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต โดยเรียนรายวชิาจากกลุ่มวิชาเดียวกัน 
หรือต่างกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 
   2.4.2 กลุ่มวิชาดุริยางค์ไทย 
   2.4.3 กลุ่มวิชาศิลปะสากล 
   2.4.4 กลุ่มวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
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  2.5 วิชาเลือกเสรี จ านวน 3 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาไม่ซ้ ากันและไม่ควรซ้ า
กับวิชาปฏิบัติเอก หรือวิชาปฏิบัติโท โดยเลือกจากกลุ่มวิชาเดียวกันหรือต่างกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
   2.5.1 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 
   2.5.2 กลุ่มวิชาดุริยางค์ไทย 
   2.5.3 กลุ่มวิชาศิลปะสากล 
   2.5.4 กลุ่มวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
 3) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 360 คาบ ได้แก่ 
  3.1 กิจกรรมแนะแนว 
  3.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 
   3.2.1 กิจกรรมโครงการ  
   3.2.2 กิจกรรมชมรม    
   3.2.3 คอมพิวเตอร์ 
   3.2.4 เพลงพื้นบ้าน 
  3.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  จ านวน 60 คาบ 
  3.4 นักศึกษาวิชาทหาร   
   รวมตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต 
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แผนการเรียนขัน้พื้นฐาน 

  
แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท21101 ภาษาไทย 3 1.5 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี 
3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูดรุณี แป้นพูล 
4 ส21101 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูสุทธิชัย อรุณโน  
5 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
6 ส21201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ครูพอตา แก่นแกว้ 
7 พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 ครูณัฐ รัตนวราหะ 
8 ศ21101 ศิลปะ 1 0.5 ครูอังคณา วีระพงศ์  

ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 
9 ง21101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครูอรณาตย์ บุญจ าเริญ 
10 อ21101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

Miss.Jennica Palabrica 
รวมสาระพื้นฐาน 16 8.0  

11 ศ21201 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 1 12 6.0 ครูสุธี อะมะตะ/ครูเฉลิมชัย ภิรมย์รกัษ์ 
ศ21203 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์1 ครูสันต์นิธิ ภู่เทพอมรกุล 

ครูด ารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ 
ศ21205 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1 ครูกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
ศ21207 นาฏศิลป์ไทยละคร 1 ครูสุพัตรา สุโพธิ์พัฒน ์

ครูสุนันทา โล่สุวรรณ์ 
ศ21209 ปี่พาทย ์1 ครูอ านาจ อาจมังกร 
ศ21211 เครื่องสายไทย 1 ครูช าเรือง เกตุฉวี 

ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 

ศ21213 คีตศิลป์ไทย 1 ครูมุกดา  โตพูล 
รวมสาระวชิาชีพ 12 6.0  

12 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
13 แนะแนว 1 1 0.0 ม.1/1 ครูสุพัตรา ใจหวัง  

ม.1/2 ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
ม.1/3 ครูดรุณี แป้นพูล 

14 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 0.0 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
15 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
16 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
17 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส  อยู่สขุ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 0.0  
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แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ครูชนันท์ ภู่ศร ี
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูรัชฏาภรณ์ จันทร์ทอง 
4 ส22103 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูสุทธิชัย อรุณโน 
5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
6 ท22201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ครูสุทธิชัย อรุณโน 
7 พ22101 สุขศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
8 ศ22101 ศิลปะ 1 0.5 ครูอุบลรัตน์ ศรีวรวิทย์  

ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 
9 ง22101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครูนงลักษณ์ เขียวมณ ี
10 อ22101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูพิชญธิดา สุขอุดม 

Miss.Jennica Palabrica 
รวมสาระพื้นฐาน 16 8.0  

11 ศ22201 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 3 12 6.0 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
ศ22203 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์3 ครูไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
ศ22205 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 3 ครูศุภชัย กองขวัญ 
ศ22207 นาฏศิลป์ไทยละคร 3 ครูปาริชาต ประเสริฐศิลป์ 

ครูอัญชลี ปิฏกรัชต์ 
ศ22209 ปี่พาทย ์3 ครูวรเทพ บุญจ าเริญ 
ศ22211 เครื่องสายไทย 3 ครูสมพิศ ผาตินธุ 

ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 
ศ22213 คีตศิลป์ไทย 3 ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 
ศ22215 ดนตรีสากล 3 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

รวมสาระวชิาชีพ 12 6.0  
12 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
13 แนะแนว 3 1 0.0 ม.2/1 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

ม.2/2 ครูอภิวิชญ์ เหล่าอัน 
14 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 0.0 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
15 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
16 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
17 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส  อยู่สขุ  

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 0.0  
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แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท23101 ภาษาไทย 3 1.5 ครูวัลลา นาฏประเสริฐ 
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูรัชฏาภรณ์ จันทร์ทอง 
4 ส23102 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
5 ส23103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูพอตา แก่นแกว้ 
6 ส23202 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
7 พ23101 สุขศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
8 ศ23101 ศิลปะ 1 0.5 ครูอัญชลี ปิฎกรัชต์ 

ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 
9 ง23101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครูอรณาตย์ บุญจ าเริญ 
10 อ23101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูทิพอนงค์ กุลเกตุ 

Miss.Jennica Palabrica 
รวมสาระพื้นฐาน 16 8.0  

11 ศ23201 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 5 12 6.0 ครูจารุชา จันทสิโร 
ศ23203 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์5 ครูวิธาร จันทรา 
ศ23205 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 5 ครูวิทยา เอีย่มยี่สุ่น  

ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 
ศ23207 นาฏศิลป์ไทยละคร 5 ครูเสมอแข มูรพันธ์  

ครูกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 
ศ23209 ปี่พาทย ์5 ครูไพโรจน์ กองโชค 
ศ23211 เครื่องสายไทย 5 ครูมลตรี เขียวมณี  

ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 

ศ23213 คีตศิลป์ไทย 5 ครูมลตรี สุขกลัด 
ศ23215 ดนตรีสากล 5 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

รวมสาระวชิาชีพ 12 6.0  
12 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
13 แนะแนว 3 1 0.0 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
14 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 0.0 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 

ครูจ ารัส  อยู่สขุ 
15 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
16 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
17 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส  อยู่สขุ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 0.0  
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แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 

1 ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ครูชนันท์ ภู่ศร ี
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูบัญชา ยอดสม 
3 ว31101 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูดรุณี แป้นพูล 

4 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูพอตา แก่นแกว้ 
5 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูสุทธิชัย อรุณโน 
6 ส30201 หน้าที่พลเมือง 1 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
7 พ31101 พลศึกษา 1 0.5 ครูณัฐ รัตนวราหะ 

8 อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ดร.ทิพอนงค์ /Miss.Jennica  

รวมสาระพื้นฐาน 13 6.5  

9 ศ31201 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 1 12 6.0 ครูเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์/ครูสุธ ีอะมะตะ 
ศ31203 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์1 ครูด ารงศักดิ์ /ครูสันต์นิธิ  
ศ31205 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1 ครูกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 

ศ31207 นาฏศิลป์ไทยละคร 1 ครูณิชาภา /ครูผกามาศ /ครูอังคณา / 
ครูสุพัตรา ใจหวัง 

ศ31211 ปี่พาทย ์1 ครูช านาญ แกว้สวา่ง/ครูไพโรจน์ กองโชค 
ศ31211 เครื่องสายไทย 1 ครูมลตรี เขียวมณี/วรรณศักดิ์/ครูอรวรรณ 
ศ31213 คีตศิลป์ไทย 1 ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 

10 ศ31225 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 1 0.5 ครูผกามาศ เสนาะดนตร ี
ศ31227 ทฤษฎีดุริยางค์ไทย 1 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 

11 ศ31241 นาฏศิลป์ไทยละคร 1 3 1.5 ครสูุพัตรา ใจหวัง /ครูสุนันทา โล่สุวรรณ์  
ศ31243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม1 ครูช านาญ แกว้สวา่ง 
ศ31245 เครื่องสายไทย1 ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง/ครูสมพิศ ผาตินธุ 
ศ31249 ขับร้องเพลงไทย 1 ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 
ศ31261 การแสดงพื้นบ้านอีสาน 1 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
ศ31269 การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 1 ครูจ ารัส อยู่สุข 
ศ31273 ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 1 ครูนิวัฒน์ โตพูล/ครูช านาญ สวยค้าข้าว 
ศ31275 การแสดงลิเก 1 ครูวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 

12 ศ30201 พื้นฐานนาฏกรรมไทย 1 0.5 ครูกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
รวมสาระวชิาชีพ 17 8.5  

13 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์

14 แนะแนว 1 1 0.0 4/1 ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
4/2 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
4/3 ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 

15 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน  
16 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 0.0  

  

 

 

 



 

 

111 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 

1 ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ครูชนันท์ ภู่ศร ี
2 ค32101 คณิตศาสตร์ 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
3 ว32101 วิทยาศาสตร์ 1 0.5 ครูดรุณี แป้นพูล 

4 ส32101 สังคมศึกษา 1 0.5 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
5 ส32102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
6 ส30202 หน้าที่พลเมือง 2 1 0.5 ครูพอตา แก่นแกว้ 
7 พ32101 พลศึกษา 1 0.5 ครูณัฐ รัตนวราหะ 

8 ศ32101 ศิลปะ 1 0.5 ครูศิริพร ชาตยานนท ์
9 ง32101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครูนงลักษณ์ เขียวมณ ี
10 ท32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 Miss.Jennica Palabrica 

รวมสาระพื้นฐาน 12 6.0  

11 ศ32201 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 3 12 6.0 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
ศ32203 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์3 ครูไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
ศ32205 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 3 ครูวิทยา เอีย่มยี่สุ่น/ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ  
ศ32207 นาฏศิลป์ไทยละคร 3 ครูอุบลรัตน์ ศรีวรวิทย์/ครูเบญจมาภรณ์  
ศ32209 ปี่พาทย ์3 ครูนรินทร์ ปิฎกรัชต์/ครูวรเทพ บุญจ าเริญ 
ศ32211 เครื่องสายไทย 3 ครูช าเรือง เกตุฉวี/ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 
ศ32213 คีตศิลป์ไทย 3 ครูมุกดา โตพูล 
ศ32215 ดนตรีสากล 3 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ32217 คีตศิลป์สากล 3 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

12 ศ32225 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 3 1 0.5 ครสูุธี อะมะตะ 
ศ32227 ทฤษฎีดุริยางค์ไทย 3 ครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
ศ32229 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 ครูพันธศักดิ์ ฐานโพธิ ์

13 ศ32243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม 3 3 1.5 ครูวรเทพ บุญจ าเริญ 
ศ32245 เครื่องสายไทย 3 ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
ศ32249 ขับร้องเพลงไทย 3 ครูมนตรี สุขกลัด 
ศ32251 ดนตรีสากล 3 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ32253 คีตศิลป์สากล 3 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 
ศ32261 การแสดงพื้นบ้านอีสาน 3 ดร.สุขสันติ แวงววรรณ/ครูปาริชาต ประเสริฐศิลป์  
ศ32273 ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 3 ครูนิวัฒน์ โตพูล 
ศ32275 การแสดงลิเก 3 ครูวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 

14 ศ30205 เครื่องดนตรีไทย 1 0.5 ครูอ านาจ อาจมังกร 
รวมสาระวชิาชีพ 17 8.5  

15 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
16 แนะแนว 3 1 0.0 5/1ครูวีระศักดิ์ 5/2ครูพันธะศักดิ์ 5/3ครูช าเรือง  

17 ชมรม 1 0.0 ครอูภิวิชญ์ เหลา่อัน  
18 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

19 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส  อยู่สขุ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 0.0  

 



 

112 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 

1 ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ครอูภิวิชญ์ เหลา่อัน 
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 1 0.5 ครบูัญชา ยอดสม 
3 ว33101 วิทยาศาสตร์ 1 0.5 ครรูัชฎาภรณ์  จันทร์ทอง 
4 ส33101 สังคมศึกษา 1 0.5 ครนูุกิจ สุขสวัสดิ ์
5 ส30203 หน้าที่พลเมือง 3 1 0.5 ครจูิรวัฒน์  นิติบรมัตถ์ธาดา 
6 พ33101 พลศึกษา 1 0.5 ครสู าเริง ผ่องพุฒิ 
7 ศ33101 ศิลปะ 1 0.5 ครูศิริพร ชาตยานนท ์
8 ง33101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครูอรณาตย์  บุญจ าเริญ 
9 อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครชูมเพลิน ลิ้มสุนทร/Miss.Jennica  

รวมสาระพื้นฐาน 11 5.5  
10 ศ33201 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 5 12 6.0 ครูจารุชา จันทสิโร 

ศ33203 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์5 ครูวิธาร จันทรา 
ศ33205 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 5 ครศุูภชัย กองขวัญ 
ศ33207 นาฏศิลป์ไทยละคร 5 ครูสุชานาถ กลึงพงษ์/ครูชุติพันธ์ ขวัญเมือง 
ศ33209 ปี่พาทย ์5 ครูอ านาจ อาจมังกร/ครูนิวัฒน์ โตพูล 
ศ33211 เครื่องสายไทย 5 ครูสมภพ เขียวมณี/ครูวรรศักดิ์ ศรีจันทร์ 
ศ33213 คีตศิลป์ไทย 5 ครูมยุรี ฟ้อนร าด ี
ศ33215 ดนตรีสากล 5 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ33217 คีตศิลป์สากล 5 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

11 ศ33225 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 5 1 0.5 ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 
ศ33227 ทฤษฎีดุริยางค์ไทย 5 ครูพินิตร์ กลับทว ี
ศ33229 ทฤษฎีดนตรีสากล 5 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์

12 ศ33241 นาฏศิลป์ไทยละคร 5 3 1.5 ครูสุพัตรา ใจหวัง/ครูจ้าง 
ศ33243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม 5 ครนูรินทร์ ปิฎกรัชต์ 
ศ33245 เครื่องสายไทย 5 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
ศ33249 ขับร้องเพลงไทย 5 ครูมยุรี ฟ้อนร าด ี
ศ33251 ดนตรีสากล 5 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ33253 คีตศิลป์สากล 5 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 
ศ33261 การแสดงพื้นบ้านอีสาน 5 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ/ 

ครูปาริชาต ประเสริฐศิลป์ 
ศ33275 การแสดงลิเก 5 ครูวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 
ศ32273 ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 5 ครูนิวัฒน์ โตพูล 

13 ศ30207 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 0.5 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 
รวมสาระวชิาชีพ 17 8.5  

14 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์ 

15 แนะแนว 5 1 0.0 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
16 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
17 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

18 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส  อยู่สขุ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 0.0  



 

 

113 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท21102 ภาษาไทย 3 1.5 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี 
3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูดรุณี แป้นพูล 
4 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.0 ครจูิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา  
5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
6 ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 1 0.5 ครสูุทธิชัย อรุณโน 
7 พ21102 พลศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
8 ศ21102 ศิลปะ 1 0.5 ครูศิริพร ชาตยานนท ์
9 ง21101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครูอรณาตย์ บุญจ าเริญ 
10 อ21101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร/Miss.Jennica Palabrica 

รวมสาระพื้นฐาน 16 8.0  
11 ศ21202 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 2 12 6.0 ครูสุธี อะมะตะ 

ศ21204 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์2 ครูสันต์นิธิ ภู่เทพอมรกุล/ครูด ารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ 
ศ21206 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 2 ครูกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
ศ21208 นาฏศิลป์ไทยละคร 2 ครูสุพัตรา สุ/ครูชุติพันธ์/ครูสุชานาถ/ครูสุนันทา  
ศ21210 ปี่พาทย ์2 ครูอ านาจ อาจมังกร 
ศ21212 เครื่องสายไทย 2 ครูช าเรือง เกตุฉวี/ 

ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์/ 
ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 

ศ21214 คีตศิลป์ไทย 2 ครูมุกดา  โตพูล 
รวมสาระวชิาชีพ 12 6.0  

12 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน  
13 แนะแนว 1 1 0.0 ม.1/1ครูสุพัตรา ใจ  

ม.1/2ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
ม.1/3 ครูดรุณี แป้นพูล 

14 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 0.0 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
15 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
16 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
17 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส อยู่สุข 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 0.0  

  

 

 

 

 

 

 



 

114 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 ครูชนันท์ ภู่ศร ี
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูรัชฏาภรณ์ จันทร์ทอง 
4 ส22103 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูสุทธิชัย อรุณโน 
5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
6 ส22202 หน้าที่พลเมือง 4 1 0.5 ครูสุทธิชัย อรุณโน 
7 พ22102 พลศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
8 ศ22102 ศิลปะ 1 0.5 ครูศิริพร ชาตยานนท ์
9 ง22102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครอูรณาตย์ บุญจ าเริญ 
10 อ22102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูพิชญธิดา สุขอุดม 

Miss.Jennica Palabrica 
รวมสาระพื้นฐาน 16 8.0  

11 ศ22202 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 4 12 6.0 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
ศ22204 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์4 ครูไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
ศ22206 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 4 ครูศุภชัย กองขวัญ 
ศ22208 นาฏศิลป์ไทยละคร 4 ครูปาริชาต ประเสริฐศิลป์ 

ครูอัญชลี ปิฎกรัชต์  
ครูสุพัตรา ใจหวัง 
ครูเบญจมาภรณ์ คงสิทธิ์ 

ศ22210 ปี่พาทย ์4 ครูวรเทพ บุญจ าเริญ 
ครูพินิตร์ กลับทว ี
ครูนิวัติ โตพูล 
ครูชมาพล ชุมชูศาสตร์ 

ศ22212 เครื่องสายไทย 4 ครูสมพิศ ผาตินธุ 
ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 

ศ22214 คีตศิลป์ไทย 4 ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 
ศ22216 ดนตรีสากล 4 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

รวมสาระวิชาชีพ 12 6.0  
12 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
13 แนะแนว 3 1 0.0 ม.2/1 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

ม.2/2 ครูอภิวิชญ์ เหล่าอัน 
14 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 0.0 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
15 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
16 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
17 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส อยู่สุข 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 0.0  

 

 

 



 

 

115 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท23102 ภาษาไทย 3 1.5 ครูวัลลา นาฏประเสริฐ 
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 รองฯ รัชฏาภรณ์ จันทร์ทอง 
4 ส23103 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครสูุทธิชัย อรุณโน 
6 ส23202 หน้าที่พลเมือง 6 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
7 พ23102 พลศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
8 ศ23102 ศิลปะ 1 0.5 ครูศิริพร ชาตยานนท ์
9 ง23102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครนูงลักษณ์ เขียวมณี 
10 อ23102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูทิพอนงค์ กุลเกตุ 

Miss.Jennica Palabrica 
รวมสาระพื้นฐาน 16 8.0  

11 ศ23202 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 6 12 6.0 ครูจารุชา จันทสิโร 
ศ23204 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์6 ครูวิธาร จันทรา 

ครูฤทธิชัย ฝังนาค 
ศ23206 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 6 ครูวิทยา เอีย่มยี่สุ่น 

ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 
ศ23208 นาฏศิลป์ไทยละคร 6 ครูเสมอแข มูรพันธ ์

ครูกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 
ครูผกามาศ เสนาะดนตรี 
ครูอังคณา วีระพงศ์ 

ศ23210 ปี่พาทย ์6 ครูไพโรจน์ กองโชค 
ครูสาโรช สิทธิโชค 
ครูชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 

ศ23212 เครื่องสายไทย 6 ครูมลตรี เขียวมณ ี
ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 

ศ23214 คีตศิลป์ไทย 6 ครมูยุรี ฟ้อนร าด ี
ศ23216 ดนตรีสากล 6 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

รวมสาระวิชาชีพ 12 6.0  
12 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
13 แนะแนว 3 1 0.0 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
14 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 0.0 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
15 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
16 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
17 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส อยู่สุข 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 0.0  

 

 



 

116 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ครูบัญชา ยอดสม 
3 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูดรุณี แป้นพูล 
4 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูสุทธิชัย อรุณโน 
5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
6 พ31102 สุขศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
7 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูทิพอนงค์ กุลเกตุ/Miss.Jennica  

รวมสาระพื้นฐาน 12 6.0  
8 ศ31202 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 2 12 6.0 ครูสุธี อะมะตะ 

ศ31204 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์2 ครูด ารงศักดิ์/ครูสันต์นิธิ 
ศ31206 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 2 ครูกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
ศ31208 นาฏศิลป์ไทยละคร 2 ครูผกามาศ/ครูอังคณา/ครูสุพัตรา ใจ/ครูอัญชลี 
ศ31210 ปี่พาทย ์2 ครูช านาญ แกว้/ครูไพโรจน์/ครูสายันณ/์ครูชมาพล 
ศ31212 เครื่องสายไทย 2 ครูมลตร/ีครูวรรณศักดิ์/ครูอรวรรณ 
ศ31214 คีตศิลป์ไทย 2 ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 

9 ศ31226 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 2 1 0.5 ครูศุภชัย กองขวัญ 
ศ31228 ทฤษฎีดุริยางค์ไทย 2 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 

10 ศ31242 นาฏศิลป์ไทยละคร 2 3 1.5 ครูสุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์/ครูสุนันทา  
ศ31262 การแสดงพื้นบ้านอีสาน 2 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
ศ31270  การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 2 ครูจ ารัส อยู่สุข 
ศ31276  การแสดงลิเก 2 ครูวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 
ศ31244 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม 2 ครูช านาญ แกว้สวา่ง 
ศ31246 ซอด้วง ซออู้ จะเข ้2 ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง 
ศ31250 ขับร้องเพลงไทย 2 ครยูลบิล ไตรงาม 
ศ31252 ดนตรีสากล 2 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ31254 คีตศิลป์สากล 2 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 
ศ31274 ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 2 ครูช านาญ สวยค้าข้าว 

11 วิชาเลือก เลือกเสร ี 2 1.0 (หน้าวิชาเลือกเสรี) 
12 ศ30204 หุ่นไทย 1 0.5 ครูฤทธิชัย ฝังนาค 

รวมสาระวิชาชีพ 19 9.5  
13 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
14 แนะแนว 1 1 0.0 4/1 ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร ์ 4/2 ครูฤทธิชัย ฝังนาค 

4/3 ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร                                                                                                                                                              
15 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
16 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 0.0  

  

 

 



 

 

117 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 ครูชนันท์ ภู่ศร ี
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ แจ้ค า 
3 ว32102 วิทยาศาสตร์ 1 0.5 ครูดรุณี แป้นพูล 
4 ส32103 สังคมศึกษา 1 0.5 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ครูจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
6 พ32102 สุขศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
7 ศ32102 ศิลปะ 1 0.5 ครูช าเรือง เกตุฉวี 
8 ง32102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครูอรณาตย์ บุญจ าเริญ 
9 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูพิชญธิดา สุขอุดม/Miss.Jennica  

รวมสาระพื้นฐาน 11 5.5  
10 ศ32202 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 4 12 6.0 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

ศ32204 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์4 ครูไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
ศ32206 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 4 ครูวิทยา เอีย่มยี่สุ่น/ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ นนัต๊ะเสน  
ศ32208 นาฏศิลป์ไทยละคร 4 ครูเบญจมาภรณ์/ครูสุพัตรา/ครูกนกเลขา/ครเูสมอแข 
ศ32210 ปี่พาทย ์4 ครูนรินทร์/ครูวรเทพ/ครูชมาพล 
ศ32212 เครื่องสายไทย 4 ครูช าเรือง เกตุฉวี/ครูอรวรรณ ก าเลิศทอง  
ศ32214 คีตศิลป์ไทย 4 ครยูลบิล ไตรงาม 
ศ32216 ดนตรีสากล 4 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ32218 คีตศิลป์สากล 4 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

11 ศ32226 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 4 1 0.5 ครูเสมอแข มูรพันธ ์
ศ32228 ทฤษฎีดุริยางค์ไทย 4 ครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
ศ32230 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์

12 ศ32244 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม 4 3 1.5 ครูพินิตร์ กลับทว ี
ศ32246 ซอด้วง ซออู้ จะเข ้4 ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร/์ครูช าเรือง เกตุฉวี  
ศ32250 ขับร้องเพลงไทย 4 ครูมนตรี สุขกลัด 
ศ32252 ดนตรีสากล 4 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ32254 คีตศิลป์สากล 4 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 
ศ32262 การแสดงพื้นบ้านอีสาน 4 ดร.สุขสันติ/ครูปาริชาต  
ศ32270 การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 4 ครูจ ารัส อยู่สุข 
ศ32276 การแสดงลิเก 4 ครูวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 

13 วิชาเลือก เลือกเสรี 2 1.0 (หน้าวิชาเลือกเสรี) 
14 ศ30206 สังคีตนิยมไทย 1 0.5 ครูอ านาจ  อาจมังกร 

รวมสาระวิชาชีพ 19 9.5  
15 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
16 แนะแนว 3 1 0.0 5/1ครูวีระศักดิ์ (แม้น)5/2ครูพันธะศักดิ5์/3ครูช าเรือง 
17 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
18 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
19 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส อยู่สุข 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 0.0  

 



 

118 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต ผู้สอน 
1 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 1 0.5 ครูบัญชา ยอดสม 
3 ว33102 วิทยาศาสตร์ 1 0.5 ครูรัชฎาภรณ์  จันทร์ทอง 
4 ส33102 สังคมศึกษา 1 0.5 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ ์
5 ส30204 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ครูจิรวัฒน์  นิติบรมัตถ์ธาดา 
6 พ33102 สุขศึกษา 1 0.5 ครูส าเริง ผ่องพุฒิ 
7 ศ33102 ศิลปะ 1 0.5 ครชูุติพันธุ์ ขวัญเมือง 
8 ง33102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1 0.5 ครนูงลักษณ์ เขียวมณี 
9 อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร/Miss.Jennica Palabrica 

รวมสาระพื้นฐาน 11 5.5  
10 ศ33202 นาฏศิลป์ไทยโขนพระ 6 12 6.0 ครูจารุชา จันทสิโร 

ศ33204 นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ ์6 ครูวิธาร/ครูฤทธิชัย 
ศ33206 นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 6 ครูศุภชัย กองขวัญ 
ศ33208 นาฏศิลป์ไทยละคร 6 ครูสุชานาถ/ครูชุติพันธ์ ครูสุนันทา 
ศ33210 ปี่พาทย ์6 ครชู านาญ สวยค้าข้าว/ครอู านาจ อาจมังกร 
ศ33212 เครื่องสายไทย 6 ครูสมภพ/ครูวรรณศักดิ์/ครูอรวรรณ  
ศ33214 คีตศิลป์ไทย 6 ครูมยุรี ฟ้อนร าด ี
ศ33216 ดนตรีสากล 6 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ33218 คีตศิลป์สากล 6 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

11 ศ33226 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 6 1 0.5 ครูสุชานาถ กลึงพงษ ์
ศ33228 ทฤษฎีดุริยางค์ไทย 6 ครูพินิตร์ กลับทว ี
ศ33230 ทฤษฎีดนตรีสากล 6 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์

12 ศ33244 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม 6 3 1.5 ครูนรินทร์ ปิฎกรัชต์ 
ศ33246 ซอด้วง ซออู้ จะเข ้6 รศ.ชโลมใจ / ครูมลตรี 
ศ33250 ขับร้องเพลงไทย 6 ครูยลบิล ไตรงาม 
ศ33252 ดนตรีสากล 6 ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์
ศ33254 คีตศิลป์สากล 6 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 
ศ33262 การแสดงพื้นบ้านอีสาน 6 ดร.สุขสันติ/ครูปาริชาต 
ศ33270 การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 6 ครจู ารัส อยู่สุข 
ศ33276 การแสดงลิเก 6 ครูวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 
ศ32274 ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 6 ครชู านาญ สวยค้าข้าว 

13 ศ30210 สังคีตนิยมสากล 1 0.5 ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 
รวมสาระวิชาชีพ 17 8.5  

14 คอมพิวเตอร์ 1 0.0 ครูวรกิตติ์ หยกประดิษฐ ์
15 แนะแนว 5 1 0.0 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
16 ชมรม 1 0.0 ครูอภิวิชญ์ เหลา่อัน 
17 เพื่อสังคมฯ 1 0.0 ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
18 เพลงพื้นบ้าน 1 0.0 ครูจ ารัส อยู่สุข 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 0.0  
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กลุ่มวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 

1. นาฏศิลป์ไทย ศ30212 กระบี่กระบอง  ครูกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 

 ศ30218 ระบ าเบ็ดเตล็ด ครูเบญจมาภรณ์ คงสิทธิ์ 

   ครูสุพัตรา สุโพธิ์พัฒน ์

 ศ30219 ระบ าสี่ภาค ครูสุนันทา โล่สุวรรณ์ 

   ครูสุพัตรา ใจหวัง 

2.ดุริยางค์ไทย ศ30221 กลองยาว ครูชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 

 ศ30222 ขลุ่ย ครูสายันณ์ เถกิงศร ี

 ศ30223 ขับร้องเพลงไทยทั่วไป ครูประภาพรรณ จันทร์สมุทร 

 ศ30225 จะเข้ ครูวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 

 ศ30226 ซอด้วง-ซออู้ ครูสมพิศ ผาตินธุ 

 ศ30227 พากย์ เจรจา เสภา ท านองเสนาะ ครูมนตรี สุขกลัด 

3. ศิลปสากล ศ30236 ดนตรีสากล (Guitar) ครูอนิวรรต เถื่อนทองค า 

 ศ30233 ดนตรีสากล (Keyboard) ครูพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ ์

4. ดนตรแีละการแสดงพื้นบา้น ศ30241 การละเล่นและเพลงพื้นบ้าน ครูจ ารัส อยู่สุข 

 ศ30257 ลิเก ครูวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 

ขอ้มูลนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2559  

 

              สาขาวิชา 
ระดับชั้น 

นาฏศิลป์ไทย ดุริยางค์ไทย ศิลปะสากล 
รวม 

โขน ละคร ปี่พาทย ์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดุริยางค์สากล 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18 55 19 2 6 0 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 32 15 1 3 3 59 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 27 16 5 2 3 66 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 36 114 50 8 11 6 225 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27 42 23 9 3 0 104 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 22 45 11 4 4 4 90 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 19 42 14 6 5 8 94 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 68 129 48 19 12 12 288 
รวมนักเรียนทั้งหมด 104 243 98 27 23 18 513 
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แผนภูมิจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 

แผนภูมิจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 

โขน, 18

ละคร, 55

ปี่พาทย,์ 19

เคร่ืองสายไทย, 2
คีตศิลป์ไทย, 6

ดุริยางค์สากล, 0

โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดุริยางค์สากล

โขน, 27

ละคร, 42

ปี่พาทย,์ 23

เคร่ืองสายไทย, 9 คีตศิลป์ไทย, 3
ดุริยางค์สากล, 0

โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดุริยางค์สากล
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ผลรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
     ระดับ/รายวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน    44.07       21.35       30.87     46.27      26.53 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด    45.62       27.65       34.35     48.18      29.71 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด    45.60       23.47       32.61     48.43      29.38 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ    46.36       29.31       34.99     49.00      31.80 

 

ภาษาไทย, 44.07

คณิตศาสตร์, 21.35

วิทยาศาสตร์, 30.87

สังคมฯ, 46.27

ภาษาอังกฤษ, 26.53

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

           ระดับ/รายวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน     44.89        18.11       27.40     32.28      22.24 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด     51.43        22.55       31.21     34.98      25.48 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด     44.91        18.13       27.02     31.47      22.46 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ     52.29        24.88       31.62     35.89      27.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย, 44.89

คณิตศาสตร์, 18.11

วิทยาศาสตร์, 27.40

สังคมฯ, 32.28

ภาษาอังกฤษ, 22.24

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 
 

 
 
 
            ปีการศึกษา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
                2558    41.43      28.35       32.23    45.31      27.03 
                2559    44.07      21.35       30.87    46.27      26.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย, 41.43

คณิตศาสตร์, 28.35

วิทยาศาสตร์, 32.23

สังคมฯ, 45.31

ภาษาอังกฤษ, 27.03

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

 

 
 
            ปีการศึกษา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
                2558     44.70      19.30      30.83    36.39      18.88 
                2559     44.89      18.11      27.40    32.28      22.24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย, 44.70

คณิตศาสตร์, 19.30

วิทยาศาสตร์, 30.83

สังคมฯ, 36.39

ภาษาอังกฤษ, 18.88

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ
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ขอ้มูลกิจกรรมชมรม ครูที่ปรึกษาชมรม ปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ ชื่อชมรม ครูที่ปรึกษา 

1 ชมรมวิทยาศาสตร์ นางสาวดรุณี แป้นพูล 

2 ชมรมมหัศจรรย์เกาหลี นางสาวเบญจมาภรณ์ คงสิทธิ์ 

3 ชมรมนาฏมวยไทย นางปาริชาต ประเสริฐศิลป์ 

4 ชมรมไฮโซโชว์ นางผกามาศ เสนาะดนตรี/นางอัญชลี ปิฎกรัชต์ 

5 ชมรมแต่งกายโขนละคร  นายกิตติพงษ ์จันทร์สมุทร 

6 ชมรมMake up enjoy นายสุธี อะมะตะ 

7 ชมรมแฟชั่นดีไซด์และการเดินแบบ  นางพิชญธิดา สุขอุดม 

8 ชมรมอัลคาซ่าร์โชว์ นางสุนันทา โล่สุวรรณ์ 

9 ชมรมSports  Freedom  นายจิรวัฒน์ แจ้ค า/นายส าเริง ผ่องพุฒิ 

10 ชมรมกลองหรรษา นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์/นายช านาญ สวยค้าข้าว  

11 ชมรมEnjoy life music นายพันธะศักดิ์ ฐานโพธิ์/นายอนิวรรต เถื่อนทองค า 

12 ชมรมปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์/นายช านาญ แก้วสว่าง 

13 ชมรมปี่พาทย์มอญ  นายวรเทพ บุญจ าเริญ/นายไพโรจน์ กองโชค 

14 ชมรมครื้นเครงเพลงพ้ืนบ้าน นางจ ารัส อยู่สุข 

15 ชมรมลิเก ดร.สุขสันติ แวงวรรณ/นายวีระศักดิ์ แม้นพยัคฆ์ 
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สรุปบัญชปีระเมินผลนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ ชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ผ่าน 
คิดเป็นร้อย

ละ 
ไม่ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 35 35 100.00 - - 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 34 34 100.00 - - 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 31 31 100.00 - - 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 28 27 96.42 1 3.58 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 30 29 96.66 1 3.34 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 30 29 96.66 1 3.34 
7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 37 32 86.48 5 13.52 
8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 36 36 100.00 - - 
9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 34 34 100.00 - - 
10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 34 34 100.00 - - 
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 42 42 100.00 - - 
12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 29 29 100.00 - - 
13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 23 22 95.65 1 4.35 
14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 35 34 97.14 1 2.86 
15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 29 29 100.00 - - 
16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 26 26 100.00 - - 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย ม.1-6 
513 503 98.00 10 2.00 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งหมด จ านวน    513 คน 

ผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม     จ านวน  503 คน 

ไมผ่่านกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม   จ านวน    10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.00 % 
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โครงสร้างระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        

โครงสร้างการบริหาร ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

   
          

 
 
 
 
 

    
                             
  

             
 
 
 
  
               
               

คณะศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา 

ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ภาควิชา

การศึกษา 
ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสตูร 

ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการสถาบันบัณฑิต  

ภาควิชานาฏศลิปศึกษา 

ภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

งานประสานสถาบันบณัฑิต          

ภาควิชาการศึกษา 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ งานสโมสรนักศึกษา 

งานทะเบียน 

แขนงวิชาดนตรีไทย 

แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย 

แขนงวิชาดนตรีสากล 

แขนงวิชาคีตศิลป์สากล 

สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา 



 
128 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
3 (3-0-6) 3 นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ 

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับ 
การพัฒนาตน 

3 (3-0-6) 3 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 4 นางวัลลา นาฏประเสริฐ 
นางพิชญธิดา สุขอุดม  
นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

301-22002 กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4) 2 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 
นางนงลักษณ์ มีจรูญสม 

301-22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 2 (1-2-3) 3 นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
301-22018 บุคคลส าคัญในวงการ 

นาฏดุริยางคศิลป์ 
2 (2-0-4) 2 นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 

ว่าที่ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 
301-22019 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ 

การแสดง 
2 (1-2-3) 3 นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 

201-22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1 
(ละครพระ-นาง) 

3 (0-6-3) 6 นางปาริชาต ประเสริฐศิลป์ 
นางสาวชุรีพันธ์ ธารีเธียร 

201-22021 ทักษะนาฏศิลป์ 1  
(โขนพระ) 

  นายจารุชา จันทสิโร 
นายสุธี อะมะตะ 

201-22028 ทักษะนาฏศิลป์ 1  
(โขนยักษ์) 

  นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 

201-22035 ทักษะนาฏศิลป์ 1  
(โขนลิง) 

  นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
นายศุภชัย กองขวัญ 

301-30001 การแสดงพ้ืนบ้าน  
(วิชาเสรี 1) 

2 (0-4-2) 4 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

รวม 22 30  
 

 



 

 

129 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-12001 คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3 (3-0-6) 3 นายบัญชา ยอดสม 
300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 3 นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร 
300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
3 (2-2-5) 4 นางนงลักษณ์ เขียวมณี 

300-21014 การจัดการความรู้  
(วิชาชีพครูเลือก 1) 

2 (2-0-4) 2 ดร.สุพจี สุภาพ 
นางกัญญา ทองมั่น 

201-22016 ทักษะนาฏศิลป์ 3  
(ละครพระ-นาง) 

3 (0-6-3) 6 นางผกามาศ เสนาะดนตรี 
นางอัญชลี ปิฎกรัชต์ 

201-22023 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนพระ)   ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
201-22030 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์)   นายฤทธิชัย ฝังนาค 
201-22037 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)   นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 

ว่าที่ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 
301-22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดง

พ้ืนบ้าน 
3 (0-6-3) 6 นางอังคณา วีระพงศ์ 

นางจ ารัส อยู่สุข 
301-22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 3 นายพินิตร์ กลับทวี 
301-22032 การออกแบบฉากและแสง 

บนเวที (วิชาเอกเลือก 1) 
2 (1-2-3) 3 นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 

รศ.อมรา กล่ าเจริญ 
รวม 21 30  
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แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 3 นางสาวรัชฏาภรณ์  

จันทร์ทอง 
300-14006 การเมืองและการปกครองไทย 

(วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3) 
2 (2-0-4) 2 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

นายจิรวัฒน์  
นิติบรมัตถ์ธาดา 

300-21005 การแนะแนวและให้ค าปรึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

2 (1-2-3) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
นางพรรณพร วรรณลักษณ์ 

300-21009 การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ 

3 (2-2-5) 4 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย 2 (2-0-4) 2 นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
301-22006 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 2 (1-2-3) 3 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
301-22012 ทักษะประสบการณ์ 

การแสดง 
3 (0-6-3) 6 นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 

นางเสมอแข มูรพันธุ์ 
นายจารุชา จันทสิโร 
นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 

301-22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 3 (3-0-6) 3 นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 
301-22034 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

แต่งหน้า และทรงผม 
(วิชาเอกเลือก 2) 

2 (1-2-3) 3 นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 
ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

รวม 22 29  
 

 

 

 

 

 



 

 

131 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11004 ความรู้พื้นฐานทางการเมือง  

(วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2) 
3 (3-0-6) 3 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 
300-21011 การบริหารและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
2 (2-0-4) 2 นายจารุชา จันทสิโร 

นางกัญญา ทองมั่น 
300-21003 ความเป็นครู 3 (3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
300-21021 จริยธรรมส าหรับครู  

(วิชาชีพครูเลือก3) 
2 (2-0-4) 2 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

301-22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรี 
แบบบูรณาการ 

2 (0-4-2) 4 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

301-22014 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 1 3 (0-6-3) 6 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
301-22009 การวิจัยนาฏศิลป์ 

ด้านการศึกษา 
3 (3-0-6) 3 นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ 

รศ.อมรา กล่ าเจริญ 
303-30003 ทักษะอังกะลุง  

(วิชาเลือกเสรี 3) 
2 (0-4-2) 4 นายพินิตร์ กลับทวี 

รวม 20 27  
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (0-12-6) 12 ดร.สุพจี สุภาพ 

รวม 6   
 

 

 

 

 

 

 



 
132 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
3 (3-0-6) 3 นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ 

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับ 
การพัฒนาตน 

3 (3-0-6) 3 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 4 นางวัลลา นาฏประเสริฐ 
นางพิชญธิดา สุขอุดม  
นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

303-22002 คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย 2 (1-2-3) 3 นายช านาญ สวยค้าข้าว 
303-22008 ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย 2 (2-0-4) 2 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
303-22025 ทักษะเพลงไทย 1 2 (0-4-2) 4 นายพินิตร์ กลับทวี 

นายนิวัฒน์ โตพูล 
นายสมภพ เขียวมณี 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 

303-22018 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับ 
วิชาชีพครู 1 

2 (0-4-2) 4 นายพินิตร์ กลับทวี 
นายสมภพ เขียวมณี 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 

303-22051 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 2 (0-4-2) 4 นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
รวม 19 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-12001 คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3 (3-0-6) 3 นายบัญชา ยอดสม 
300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อสาร 
3 (3-0-6) 3 นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

3 (2-2-5) 4 นางนงลักษณ์ เขียวมณี 

300-21014 การจัดการความรู้  
(วิชาชีพครูเลือก 1) 

2 (2-0-4) 2 ดร.สุพจี สุภาพ 
นางกัญญา ทองมั่น 

303-22012 การบันทึกโน้ต 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

2 (1-2-3) 3 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 

303-22011 วรรณคดีและ 
การประพันธ์ 

2 (2-0-4) 2 นายมนตรี สุขกลัด 
นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสน 

303-22027 ทักษะเพลงไทย 3 2 (0-4-2) 4 นายช านาญ แก้วสว่าง 
นายนิวัฒน์ โตพูล 
นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 

303-22032 ปฏิบัติเครื่องสายปี่ชวา
หรือปี่พาทย์มอญ 

2 (0-4-2) 4 นายช านาญ แก้วสว่าง 
นายสายันณ์ เถกิงศรี 

303-22020 ทักษะดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู 3 

2 (0-4-2) 4 นายช านาญ แก้วสว่าง 

รวม 21 29  
 

 

 

 

 

 

 



 
134 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 3 นางสาวรัชฎาภรณ์  

จันทร์ทอง 
300-14006 การเมืองและการปกครองไทย  

(วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3) 
2 (2-0-4) 2 นายส าเริง ผ่องพุฒิ 

300-21008 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

2(2-0-4) 2 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

300-21005 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 3 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ 
303-22003 การประพันธ์เพลงไทย 2(2-0-4) 2 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
303-22014 ทักษะเพลงไทย 5 2(0-4-2) 4 นายช านาญ สวยค้าข้าว 

นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 

303-22021 ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 5 2(0-4-2) 4 นายช านาญ สวยค้าข้าว 
นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 

303-22031 เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์หรือ
เครื่องสาย 

2(0-4-2) 4 นายมนตรี เขียวมณี 
นายสาโรช สิทธิโชค 

303-22029 ทักษะขลุ่ย 1 2(0-4-2) 4 นายสายันณ์ เถกิงศรี 
303-30003 ทักษะอังกะลุง 2(0-4-2) 4 นายวรเทพ บุญจ าเริญ 

รวม 22 31  
 

 

 

 

 

 



 

 

135 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11004 ความรู้พื้นฐานทางการเมือง 

(วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2) 
3(3-0-6) 3 นางสาวพอตา แก่นแก้ว 

300-21011 การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2(2-0-4) 2 นายจารุชา จันทสิโร 

300-21003 ความเป็นครู 3(3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
300-21021 จริยธรรมส าหรับครู  

(วิชาชีพครูเลือก3) 
2(2-0-4) 2 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

303-22002 การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์ 2(2-0-4) 2 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
303-22023 ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรี 2(0-4-2) 4 นายวรเทพ บุญจ าเริญ 

นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
นางอรวรรณ ก าเลิศทอง 

303-22028 ทักษะขิม 2 2(0-4-2) 4 นายสมภพ เขียวมณี 
303-30004 ทักษะกลองยาว 2(0-4-2) 4 นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 
303-22016 ทักษะเพลงไทย 7 2(0-4-2) 4 นายวรเทพ บุญจ าเริญ 

นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
นางอรวรรณ ก าเลิศทอง 

รวม 20 26  
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (52) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย แขนงวิชาดนตรีไทย 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 
300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(0-12-6) ดร.สุพจี สุภาพ 

รวม 6  
 

 



 
136 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 
3(3-0-6) 3 นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ 

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับ 
การพัฒนาตน 

3(3-0-6) 3 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 4 นางวัลลา นาฏประเสริฐ 
นางพิชญธิดา สุขอุดม  
นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

303-22002 คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย 2(1-2-3) 3 นายช านาญ สวยค้าข้าว 
303-22008 ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย 2(2-0-4) 2 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
303-22034 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2) 4 นางมุกดา โตพูล 
303-22047 เพลงหุ่นกระบอก 2(0-4-2) 4 นายมนตรี สุขกลัด 
303-22059 เพลงขับร้องประกอบ 

การแสดงโขน 
2(0-4-2) 4 นางมยุรี ฟ้อนร าดี 

รวม 19 27  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

137 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-12001 คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 3 นายบัญชา ยอดสม 
300-13002 ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 
3(3-0-6) 3 นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

3(2-2-5) 4 นางนงลักษณ์ เขียวมณี 

300-21014 การจัดการเรียนรู้  
(วิชาชีพครูเลือก 1) 

2(2-0-4) 2 นางผกามาศ เสนาะดนตรี 

303-22012 การบันทึกโน้ตด้วย
คอมพิวเตอร์ 

2(1-2-3) 3 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 

303-22011 วรรณคดีและ 
การประพันธ์ 

2(2-0-4) 2 นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสน 

303-22036 ทักษะการขับร้อง 
เพลงไทย 3 

2(0-4-2) 4 นายมนตรี สุขกลัด 

303-22046 เพลงสักวา 2(0-4-2) 4 นายมนตรี สุขกลัด 
303-22045 ทฤษฎีการขับร้อง 2(0-4-2) 4 นางมยุรี ฟ้อนร าดี 

รวม 21 29  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
138 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 3 นางวัลลา นาฏประเสริฐ 
300-15001 ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 3 นายส าเริง ผ่องพุฒิ 
300-21008 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 2 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 
300-21005 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 3 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ 
303-22003 การประพันธ์เพลงไทย 2(2-0-4) 2 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
303-22033 ทักษะการขับร้องเพลงสามชั้น

และเพลงเถา 2 
2(0-4-2) 4 นางมุกดา โตพูล 

303-22043 ทักษะการขับร้องเพลงในเรื่อง
โขน-ละคร 4 

2(0-4-2) 4 นางมยุรี ฟ้อนร าดี 

303-22029 ทักษะขลุ่ย 1 2(0-4-2) 4 นายสายันณ์ เถกิงศรี 
303-22066 เพลงระบ า (วิชาเอกเลือก 2) 2(0-4-2) 4 นางมุกดา โตพูล 
303-30003 ทักษะอังกะลุง 2(0-4-2) 4 นายวรเทพ บุญจ าเริญ 

รวม 22 33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 3 นางวัลลา นาฏประเสริฐ 
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2 (2-0-4) 2 นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ 

300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
300-21004 จิตวิทยาการศึกษา 3 (3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
301-22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์  

และภาษานาฏ 
3 (3-0-6) 3 นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 

301-22015 ศิลปะการแต่งหน้า 
และท าผม 

2 (1-2-3) 3 นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 

301-22020 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ 3 (3-0-6) 3 นายจารุชา จันทสิโร 
201-22015 ทักษะนาฏศิลป์ 2  

(ละครพระ/นาง) 
3 (0-6-3) 6 นางสาวชุรีพันธ์ ธารีเธียร 

นางปาริชาต ประเสริฐศิลป์ 
201-22022 ทักษะนาฏศิลป์ 2  

(โขนพระ) 
3 (0-6-3) 6 นายจารุชา จันทสิโร 

201-22029 ทักษะนาฏศิลป์ 2  
(โขนยักษ์) 

3 (0-6-3) 6 นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 

201-22036 ทักษะนาฏศิลป์ 2  
(โขนลิง) 

3 (0-6-3) 6 นายวิทยา เอี่ยมยี่สุ่น 
ว่าที่ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 

900-00001 การต่อต้านการทุจริต 0 (0-0-0) 1 นางสาวชุติพันธุ์ ภู่เจริญวณิชย์ 
รวม 22 27  

 

 

 

 

 

 

 



 
140 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 3 นางวัลลา นาฏประเสริฐ 
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 
2 (2-0-4) 2 นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ 

300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
300-21004 จิตวิทยาการศึกษา 3 (3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
303-22001 สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์ 2 (2-0-4) 2 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
303-22005 การบันทึกโน้ตเพลงไทย 2 (1-2-3) 3 นายยลบิล ไตรงาม 
303-22026 ทักษะเพลงไทย 2 2 (0-4-2) 4 นายพินิตร์ กลับทวี 

นายนิวัติ โตพูล 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
นายสมภพ เขียวมณี 

303-22019 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู 2 

2 (0-4-2) 4 นายพินิตร์ กลับทวี 
นายนิวัติ โตพูล 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
นายสมภพ เขียวมณี 

303-22014 จังหวะหน้าทับ 2 (0-4-2) 4 นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 
900-00001 การต่อต้านการทุจริต 0 (0-0-0) 1 นายมยุรี ฟ้อนร าดี 

รวม 21 29  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

141 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 3 นางวัลลา นาฏประเสริฐ 
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2 (2-0-4) 2 นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ 

300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
300-21004 จิตวิทยาการศึกษา 3 (3-0-6) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
303-22001 สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์ 2 (2-0-4) 2 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
303-22005 การบันทึกโน้ตเพลงไทย 2 (1-2-3) 3 นายยลบิล ไตรงาม 
303-22035 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 2 2 (0-4-2) 4 นางมยุรี ฟ้อนร าดี 
303-22019 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับ 

วิชาชีพครู 2 
2 (0-4-2) 4 นายพินิตร์ กลับทวี 

นายนิวัติ โตพูล 
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ 
นายสมภพ เขียวมณี 

303-22014 จังหวะหน้าทับ 2 (0-4-2) 4 นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 
900-00001 การต่อต้านการทุจริต 0 (0-0-0) 1 นายมยุรี ฟ้อนร าดี 

รวม 21 29  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
142 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3 (3-0-6) 3 นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

300-14019 การอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจ 

2 (2-0-4) 2 นางพิชญดา สุขอุดม 

300-21006 การจัดการเรียนรู้และ 
การจัดการชั้นเรียน 

3 (2-2-5) 4 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 4 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ 
301-22004 การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์ 3 (3-0-6) 3 นายจารุชา จันทสิโร 
301-22008 วรรณคดีการละคร 2 (2-0-4) 2 นายชนันท์ ภู่ศรี 
201-22017 ทักษะนาฏศิลป์ 4  

(ละครพระ-นาง) 
3 (0-6-3) 6 นางผกามาศ เสนาะดนตรี 

นางอัญชลี ปิฎกรัชต์ 
นางสาวชุรีพันธุ์ ธารีเธียร 

201-22024 ทักษะนาฏศิลป์ 4  
(โขนพระ) 

3 (0-6-3) 6 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

201-22031 ทักษะนาฏศิลป์ 4  
(โขนยักษ์) 

3 (0-6-3) 6 นายด ารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ 

201-22038 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนลิง) 3 (0-6-3) 6 นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
302-30001 แจ๊สเบื้องต้น 2 (1-2-3) 3 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

รวม 21 27  
 

 

 

 

 

 



 

 

143 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3 (3-0-6) 3 นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

300-14019 การอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจ 

2 (2-0-4) 2 นางพิชญธิดา สุขอุดม 

300-21006 การจัดการเรียนรู้และ 
การจัดการชั้นเรียน 

3 (2-2-5) 4 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 4 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ 
303-22009 หลักการวิเคราะห์และ

วิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย 
2 (2-0-4) 2 นายสมภพ เขียวมณี 

303-22021 ทักษะเครื่องดนตรีไทย
ส าหรับวิชาชีพครู 4 

2 (0-4-2) 4 นายช านาญ แก้วสว่าง 

303-22013 การปรับวงดนตรีไทย 2 (1-2-3) 3 นายยลบิล  ไตรงาม 
301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 2 (0-4-2) 4 นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 
303-22013 ทักษะเพลงไทย 4 2 (0-4-2) 4 นายช านาญ แก้วสว่าง 

รวม 21 30  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
144 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (58) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3 (3-0-6) 3 นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา 

300-14019 การอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจ 

2 (2-0-4) 2 นางพิชญธิดา สุขอุดม 

300-21006 การจัดการเรียนรู้และ 
การจัดการชั้นเรียน 

3 (2-2-5) 4 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 4 นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ 
303-22037 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 4 2 (0-4-2) 4 นางมยุรี ฟ้อนร าดี 
303-22009 หลักการวิเคราะห์และ

วิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย 
2 (2-0-4) 2 นายสมภพ เขียวมณี 

303-22044 บุคคลส าคัญทางดนตรี 
คีตศิลป์ไทย 

2 (2-0-4) 2 นายยลบิล  ไตรงาม 

303-22013 การปรับวงดนตรีไทย 2 (1-2-3) 3 นายยลบิล  ไตรงาม 
301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 2 (0-4-2) 4 นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 

รวม 21 28  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

145 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-14001 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 3 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง 
300-21010 การวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ 
3 (3-0-6) 3 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

300-21022 กฎหมายการศึกษา 2 (2-0-4) 2 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 
300-21007 การจัดการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 3 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 
201-22002 วรรณคดีการละคร 2 2 (2-0-4) 2 นายชนันท์ ภู่ศรี 
301-22001 ประวัติศาสตร์ 

นาฏศิลป์ไทย 
3 (3-0-6) 3 นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ 

301-22013 การฝึกประสบการณ์ 
การแสดง 2 

3 (0-6-3) 6 นายสันต์นิธิ ภู่เทพอมรกุล 
นายจารุชา จันทสิโร 
นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
นางเสมอแข มูรพันธ์ 
นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 

301-22014 การจัดท าบทละคร 
เพ่ือการศึกษา 

2 (2-0-4) 2 นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ 
นางวรรณา แก้วกว้าง 

900-00001 การต่อต้านการทุจริต 0 (0-0-0) 1 นายจารุชา จันทสิโร 
รวม 21 23  

 

 

 

 

 

 

 



 
146 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-14001 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 3 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง 
300-21010 การวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ 
3 (3-0-6) 3 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

300-21022 กฎหมายการศึกษา 2 (2-0-4) 2 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 
300-21007 การจัดการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 3 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 
303-22053 ทักษะการสอนและ 

การปรับวงดนตรีไทย 2 
2 (1-2-3) 3 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 

303-22006 การบรรจุเพลงร้องและ 
เพลงหน้าพาทย์ 

2 (2-0-4) 2 นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสน 

303-22015 ทักษะเพลงไทย 6 2 (0-4-2) 4 นายช านาญ สวยค้าข้าว 
นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 

303-22022 ปฏิบัติกลุ่ม 
เครื่องดนตรีไทย 6 

2 (0-4-2) 4 นายช านาญ สวยค้าข้าว 
รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 

303-30004 ทักษะกลองยาว 2 (0-4-2) 4 นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 
900-00001 การต่อต้านการทุจริต 0 (0-0-0) 1 อ.ที่ปรึกษา 

รวม 21 29  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

147 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-14001 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 3 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง 
300-21010 การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ 
3 (3-0-6) 3 ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 

300-21022 กฎหมายการศึกษา 2 (2-0-4) 2 นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 
300-21007 การจัดการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 3 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 

ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ 
303-22034 ทักษะการขับร้อง

เพลงสามชั้นและ
เพลงเถา 3 

2 (0-4-2) 4 นางมุกดา โตพูล 

303-22039 ทักษะการขับร้อง
เพลงตับ 4 

2 (0-4-2) 4 นายมนตรี สุขกลัด 

303-22053 ทักษะการสอน 
และการปรับ 
วงดนตรีไทย 2 

2 (1-2-3) 3 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 

303-22006 การบรรจุเพลงร้อง
และเพลงหน้าพาทย์ 

2 (2-0-4) 2 นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสน 

303-30004 ทักษะกลองยาว 2 (0-4-2) 4 นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ 
900-00001 การต่อต้านการทุจริต 0 (0-0-0) 1 อ.ที่ปรึกษา 

รวม 21 29  
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-21013 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (1-2-3) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
301-22015 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 2 3 (0-6-3) 6 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ 
301-22015 ศิลปนิพนธ์ 4 (2-4-6) 6 นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ 

รวม 9 15  



 
148 สารสนเทศ  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย  

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-21013 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (1-2-3) 3 ดร.สุพจี สุภาพ 
303-22051 การสอนดนตรีคีตศิลป์ 

แบบบูรณาการ 
2 (2-0-4) 2 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด 

301-22009 ศิลปนิพนธ์ 4 (2-4-6) 6 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด 
รวม 8 11  

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (55) คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-12-6) 12 ดร.สุพจี สุภาพ 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (52) คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย แขนงวิชาดนตรีไทย  

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ผู้สอน 
300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-12-6) 12 ดร.สุพจี สุภาพ 
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ขอ้มูลจํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 

            สาขาวิชา 
ระดับชั้น 

นาฏศิลป์ไทย ดุริยางค์ไทย 
รวม 

โขน ละคร ปี่พาทย ์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย 

ปริญญาตรีปีที่ 1 8 20 12 0 1 41 
ปริญญาตรีปีที่ 2 7 14 7 2 4 34 
ปริญญาตรีปีที่ 3 9 16 9 3 1 38 
ปริญญาตรีปีที่ 4 7 13 6 2 0 28 
ปริญญาตรีปีที่ 5 4 17 3 0 1 25 
รวมปริญญาตรี 35 80 37 7 7 166 

 

 

แผนภูมิจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่1-5 ประจ าปีการศึกษา 2559 
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รายช่ือนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2559  

 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา 
ชื่อสถานศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ชื่อสถานศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 
1 นางสาวอัญชิษฐา มัชปาโต นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง 
2 นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.วัดพระญาติการาม วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
3 นางสาวพิมวิภา มังคละสวัสดิ ์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.วัดดาวคะนอง 
4 นางสาววารี ทิมอินทร ์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.ธัญบุรี วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
5 นายศุภวัฒน์ เหรียญประยูร นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.วัดเชิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
6 นางสาวภัทรภร ลีนะวัต นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.วัดตาลเอน วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
7 นางสาวณัฐริดา กรอบกระจก นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
8 นางสาวมาริสา มุกดาดวง นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.วัดชุมชนวัดพายทอง 
9 นางสาวสุภาพร กสกิร นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.วัดมะนาวหวาน วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
10 นางสาวแกรมมี ่อิ่มเปรี่ยมสุข นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.อนุบาลนางใน  วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
11 นางสาวณิชากร เดชสุวรรณ นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.สิงห์บุรี 
12 นางสาวณิชากานต์ เดชสุวรรณ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.สิงห์บุรี วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
13 นายธงชัย อยู่เทศ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล” วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
14 นางสาวอุทุมพร ชื่นใจ นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.โพธิ์ประสิทธิ์วบิูลย์บ ารุง 
15 นางสาวพลอย รักการแพทย ์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.ประตูชัย วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
16 นางสาวอารวีรรณ เปรมประเสริฐ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.โพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลยบ์ ารุง) วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
17 นางสาวปาลภัสสร์ ประเสริฐศิลป์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 
18 นายอธิศักดิ์ ฤกษ์ด ี นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
19 นายพัฒนพงษ์ แสงร่ืน นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.วัดน้ าอาบ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
20 นางสาวศศิธร เอ็มรัตน ์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.วัดน้ าอาบ 
21 นางสาวนันท์ภัชอร เกษมสุข นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม  วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
22 นางสาวอารีรัตน์ เกษมสุข นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.อนุบาลวัดนางใน  
23 นางสาวอรพรรณ ชื่นใจ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.วัดสีบัวทอง วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
24 นายตันตระการ อินพัดส ี นาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
25 นายณัฐพากญ ์สิงห์ธนานพ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.บ่อแร่ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
26 นายบารม ีรุจิพัฒนพงศ์ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม  
27 นายปัณณวิชญ์ ประเสริฐ์ศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (มธัยม) 
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รายช่ือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และภาวะการทํางาน ปีการศึกษา 2559 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทํางาน 
1 นายจิรายุทธ ขุนกอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา  

สังกัด กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
ต าแหน่ง ครูดนตรี 

2 นางสาวอุทัยรัตน์ ยิ่งยวด งานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
3 นายยุทธนา วงศ์ชาลี 

 
รับราชการ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร   
กรุงเทพมหานคร  

4 น.ส. จิราวรรณ เมฆมะตูม 
 

ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านหนองเมน  
อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

5 นายจตุพล โตอนันต์ 
 

ครูจ้างสอน โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข  
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

6 นางสาวมนัสชนก ละออศรี 
 

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

7 พลฯ เทิดศักดิ์ คล้ายนิ่ม 
 

รับราชการทหาร(ทหารเกณฑ์) สังกัด กรมทหารราบ 4  
ค่ายจีรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 

8 นายอุกฤษ จันทร์ตรี 
 

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  

9 นางสาวกฤษณา คงสินธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี  
จังหวัดสมุทรสงคราม  

10 นางสาวพรสวรรค์ กงศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเชาวน์วัศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
11 นาสาวพัชรมน สุขศิริ 

 
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์  
จังหวัดสมุทรปราการ  

12 นางสาวธันยภรณ์ เดชฟุ้ง 
 

ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดป่ามุนี  
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

13 นางสาววัลย์ลดา สีงาม 
 

รับราชการ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 

14 นางสาวธารารัตน์ สุนิปา 
 

ครูจ้างสอนโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา  
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

15 นาสาวเกศรา ทิมจ าลอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  
จังหวัดสมุทรปราการ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทํางาน 
16 นายกรกฎ เกตุบรรจง ครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ  

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรี ประเสริฐอุปถัมป์)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

17 นางสาวณัฐรดี บ ารุงศักดิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเกษมพิทยา 
18 นางสาวชิดชนก  แสนทวีสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
19 นายวรากร  หุ่นทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเอกชน 
20 นายเอกนฤน  สิทธิโชค ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
21 นายศุภอรรถ  ทัศนุรักษ์   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมหานาม 

 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  

 

สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
ปีพ.ศ. 
ที่จบ 

1 นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ ครูช านาญการพเิศษ ศศ.ม.  
(นาฏยศิลปไ์ทย) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2546 

2 ดร.สุขสันติ แวงวรรณ  ครูช านาญการ  ศป.ด. 
(ศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

2551 

3 นางกนกเลฃา พูนสวสัดิ์  ครูช านาญการพเิศษ  ศศ.ม. 
(นาฏศิลปไ์ทย) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป ์

2557 

4 นายจารุชา จันทสโิร  ครูช านาญการพเิศษ  ศศ.ม.
(ศิลปะการแสดง)  

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสวนสุนนัทา 

2557  

5 รศ.อมรา กล่ าเจริญ รองศาสตราจารย์  ศศ.ม. 
(นาฏยศิลปไ์ทย)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

2537 
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คณะกรรมการประจําหลักสูตร ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 

สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

ปีพ.ศ. 
ที่จบ 

1 นายสมภพ เขียวมณี  ครูช านาญการพเิศษ  ศล.ม.  
(ดุริยางคศลิป์ไทย) 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  

2555  

2 นายมนตร ีสุขกลดั  ครูช านาญการพเิศษ  ศศ.ม  
(คีตศิลปไ์ทย)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2549  

3 นายพินิตร์ กลับทวี  
 

ครูช านาญการพเิศษ  
 

ศศ.ม (ดนตรี)  
แขนงวิชาดนตรีศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหิดล 2542  

4 นางมยุรี ฟ้อนร าดี  ครูช านาญการพเิศษ  ศศ.ม.  
(บรหิารการศกึษา)  

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง  

2552 

5 รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด  รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 
(วัฒนธรรมศึกษา)  
แขนงวิชาวัฒนธรรม 
การดนตร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล  2541 
 

6 นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด  
 

ครูเช่ียวชาญ  
 

ศศ.ม. (ดนตรี)  
แขนงวิชาดนตรีศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

2541  
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อาจารย์ประจํา ห้องเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2559 

 
 

ที ่ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ/อันดับ 

1  ดร.สุพจี สุภาพ ศษ.ด.  
(การบริหารการศึกษา) 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ/ 
ครชู านาญการพิเศษ/คศ.3 

2  นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ/ครเูชี่ยวชาญ/คศ.4 

3  นางสาวรัชฎาภรณ์  
จันทร์ทอง 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ/ 
ครชู านาญการ/คศ.2 

4  นางเสมอแข มูรพันธ์ ค.บ. (ภาษาไทย) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ/ 
ครชู านาญการพิเศษ/คศ.3 

5  นางอังคณา วีระพงศ์ ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ/ครชู านาญการพิเศษ/ 
คศ.3 

6  รศ.ชโลมใจ กลั่นรอด ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตรี) รองศาสตราจารย์/คศ.4 
7  นางผกามาศ เสนาะดนตรี ค.ม. (หลักสูตรและการ

สอน) 
ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 

8  นายวิทยา เอ่ียมยี่สุ่น ค.บ. (สังคมศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
9  นางอัญชลี ปิฎกรัชต์ ค.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 

10  นายพินิตร์ กลับทวี ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ครชู านาญการพิเศษ/คศ3 
11  นางวัลลา นาฏประเสริฐ ค.บ. (ภาษาไทย) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
12  นางอรณาตย์ บุญจ าเริญ ศศ.บ.  

(บรรณารักษ์ศาสตร์) 
ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 

13  นายสาโรช สิทธิโชค ค.บ. (บริหารการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
14  นายส าเริง ผ่องพุฒิ ศศ.ม. (พลศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
15  นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ ศษ.ม.  

(หลักสูตรและการสอน) 
ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 

16  นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ ค.บ. (สังคมศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
17  นางนงลักษณ์ เขียวมณี กศ.บ. 

 (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 

18  นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
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ที ่ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ/อันดับ 

19  ครูเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ ศศ.ม. (นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
20  นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ ศศ.ม. (นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
21  นายจารุชา จันทสิโร ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
22  นางสาวชุติพันธุ์  

ภู่เจริญวณชิย์ 
กศ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 

ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 

23  นายวรเทพ บุญจ าเริญ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
24  นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์ ค.บ.(บริหารการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
25  นายสมภพ เขียวมณี ค.บ.(บริหารการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
26  นายมนตรี สุขกลัด ศษ.บ.(คีตศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
27  นางมยุรี ฟ้อนร าดี ศศ.ม.(บริหารการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ/คศ.3 
28  นายชนันท์ ภู่ศรี ศษ.บ.(ภาษาไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 
29  นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ครูช านาญการ/คศ.2 
30  นายบัญชา ยอดสม ค.บ.(คณิตศาสตร์) ครูช านาญการ/คศ.2 
31  นางพิชญธิดา สุขอุดม ค.ม.(หลักสูตรและการ

สอน แขนงวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

ครูช านาญการ/คศ.2 

32  นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 

33  นางปาริชาต ประเสริฐศิลป์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 

34  ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ศป.ด.(นาฏยศิลป์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 

35  นางสาวเบญจมาภรณ์  
คงสิทธิ์ 

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 

36  นายช านาญ สวยค้าข้าว กศ.บ.(ดุริยางค์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 

37  นายนิวัติ โตพูล ศศ.บ.(ดุริยางค์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.3 

38  นายช านาญ แก้วสว่าง กศ.บ.(ดุริยางค์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 

39  นายมลตรี เขียวมณี ค.บ.(บริหารการศึกษา) ครูช านาญการ/คศ.2 

40  นางสมพิศ ผาตินธุ ค.บ.(สังคมศึกษา) ครูช านาญการ/คศ.2 

41  นางมุกดา โตพูล ศษ.บ.(คีตศิลป์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.3 

42  นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์ ศษ.บ.(คีตศิลป์ไทย) ครูช านาญการ/คศ.2 

43  ดร.ทิพยอนงค์ กุลเกตุ ปร.ด. 
(หลักสูตรและการสอน) 

ครูผู้ช่วย 

44  ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ นันต๊ะเสน ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) คร ู
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ที ่ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ/อันดับ 

อาจารย์พิเศษ 

45  นางกัญญา ทองมั่น กศ.ม.  
(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ 

46  ดร.กัลยา มาลัย (การบริหารการศึกษา
และผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง) 

รองผอ. สพป. สมุทรสาคร 

47  นางนงลักษณ์ มีจรูญสม ค.ม.  
(การบริหารการศึกษา)  

ครูช านาญการพิเศษ 

48  นายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ดนตรีไทย) 

ศิลปินแห่งชาติ 

49  นางสาวอาภาภรณ์  
ทองไกรแสน 

ค.บ.(สังคมศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ 

50  รศ.อมรา กล่ าเจริญ ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) รองศาสตราจารย์ 
51  นางวรรณพินี สุขสม ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) - 
52  นางสาววิชชุลดา 

ตันประเสริฐ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  - 

53  นายกัมปนาท ทองไกรแสน ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) - 
54  นางสาวชุรีพันธ์  ธารีเธียร ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) - 
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สถิติผู้ใช้บริการห้องพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2559 

เดือน ชั้น ม.1 - 3 
จํานวน 
225 คน 

ร้อยละ ชั้น ม.4 - 6 
จํานวน 
288 คน 

ร้อยละ ปริญญาตร ี
จํานวน 
166 คน 

ร้อยละ บุคลากร 
จํานวน 
91 คน 

ร้อยละ 

พฤษภาคม 19 8.44 10 3.47 1 0.60 3 3.30 
มิถุนายน 44 19.56 23 7.99 4 2.41 1 1.10 
กรกฎาคม 34 15.11 26 9.03 5 3.01 4 4.40 
สิงหาคม 37 16.44 16 5.56 6 3.61 5 5.49 
กันยายน 42 18.67 21 7.29 10 6.02 10 10.99 
ตุลาคม -  - - - - - - 

พฤศจิกายน 54 24.00 30 10.42 3 1.81 10 10.99 
ธันวาคม 37 16.44 29 10.04 3 1.81 8 8.79 
มกราคม 30 13.33 27 9.38 3 1.81 5 5.49 

กุมภาพันธ์ 27 12.00 16 5.55 5 3.01 11 12.09 
มีนาคม 7 3.11 8 2.78 1 0.60 6 6.59 

เฉลี่ยต่อเดือน 33.10 14.71 20.60 7.15 4.10 2.47 6.30 6.92 
หมายเหตุ เดือนพฤษภาคม  นับจากวันที่  10 - 31   เดือนมีนาคม นับจากวันที่ 1– 17 

 

แผนภูมิสถิติผู้ใช้บริการห้องพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ห้องสมุดประจําปีการศึกษา 2559 

ลําดับที่ รายการ หน่วยนับ 
1 หนังสือ 10,329 เล่ม 
2 วารสาร 9 ชื่อเรื่อง 
3 หนังสือพิมพ์ 3 ชื่อเรื่อง 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต  8 เครื่อง 

 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 
 

เดือน จํานวนวันที่เปิดบริการ จํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 

พฤษภาคม  14 338 
มิถุนายน  22 507 
กรกฎาคม  18 518 
สิงหาคม  21 604 
กันยายน  22 713 
พฤศจิกายน  22 645 
ธันวาคม  21 841 
มกราคม  19 536 
กุมภาพันธ์  19 559 

รวม 159 4,702 

 

แผนภูมิสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2559 
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แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

 

จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดซึ่งอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชาววัง 
การท ากลอง การท าอิฐดินเผา หรือการผลิตเครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่งก าเนิดเพลงพ้ืนบ้านลิเก            
เป็นจังหวัดบ้านเกิดของนายดอกนายทองแก้ววีรชนคนกล้าในศึกบางระจัน นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยวัดที่มี
ความสะอาดสวยงามและมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายกว่า 200 วัด อันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์
และเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของ ชาติไทย  

 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกจังหวัดอ่างทอง 
 

ที ่ สถานที ่ สาระสําคัญ ที่ตั้ง 
1 บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่บ้านบางเจ้าฉ่า เป็นหมู่บ้านจักสานท่ีมีฝมีือ

ขึ้นช่ือของชาวจังหวัดอ่างทอง ต าบลนี้เป็นชุมชน
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านหมู่นี้
เคยสูร้บกับพม่าโดยมีนายฉ่าเป็นผูน้ า หลังเสร็จ
ศึกนายฉ่าจึงไดม้าตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนแตเ่ดมิ
เรยีกว่า "บ้านสร้างสามเรือน" 

สถานที่ต้ัง บ้านบางเจ้าฉ่า    
หมู่ที ่8  
ตําบล ยางทอง   
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง 
รหัสไปรษณีย์ 14120 

2 ร้านสดวัตถุโบราณ เป็นร้านจ าหนา่ยของเก่าทุกชนิด ท าธุรกิจ  
มา 40 ปี มีประชาชน นักเรียนท่ีสนใจเข้าชมของ
เก่าเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีนายสด ศรีชมพู  
เป็นเจ้าของร้าน ปัจจุบันอายุ 69 ปี 

สถานที่ต้ัง หน้าวัดนางใน    
เลขที่ 249 หมู่ที ่7  
ตําบล ศาลเจ้าโรงทอง   
อําเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง 
รหัสไปรษณีย์ 14110 
โทรศัพท์ 0-3563-1314 

3 วิหารโบราณ 
วัดจุฬามณ ี

สร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อสิงห์เจ้าอาวาสองค์แรก
ของวัดจุฬามณี ลักษณะของวิหารเป็น
สถาปัตยกรรมสมัย  กรุงศรีอยุธยา ได้รับการบูรณะ
ในสมัยหลวงพ่อซ่อน เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี  
องค์ที่ 5 ปัจจุบันวิหาร มีความสวยงามและสมบูรณ์
ควรค่าแก่การศึกษา 

สถานที่ต้ัง วัดจุฬามณ ี
ตําบล องครักษ์   
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง 

4 วิหารวัดข่อย เป็นวิหารเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างพร้อม ๆ กับ
โบสถ์วัดข่อย ซึ่งถ้าเป็นดังนั้นวิหารหลังนี้จะมี
อายุนับร้อยป ีหลักฐานปรากฏทีโ่บสถ์มีใบ
ผูกพัทธสีมา อายุ 114 ปี ปัจจุบันวิหารคงมี
สภาพดีแต่ภายในไม่มีการใช้จึงมีความรกรุงรัง 

สถานที่ต้ัง วัดข่อย   
ตําบล โพธิ์รังนก   
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง 
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ที ่ สถานที ่ สาระสําคัญ ที่ตั้ง 
5 โบสถ์ร้าง 

วัดสามประชุม 
เป็นโบสถเ์ก่าแก่มีอายุนับร้อยปี สร้างในสมัย 
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เช่นเดียวกับวัด            
พระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปสรา้งด้วย
อิฐถือปูน ปัจจุบัน ได้สญูหายไป เมื่อประมาณ  
พ.ศ. 2514 ปัจจุบันโบสถ์ มสีภาพทรุดโทรมมาก 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 1 หมู่ที ่3 
ตําบล บางระก า   
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง 

6 วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่ง
หนึ่งในอ าเภอโพธิ์ทอง ตามประวตัิวัดนี้สร้างเมื่อ
พ.ศ. 2340 แต่เดิมช่ือวัดไผ่ขาดตอ่มาเปลี่ยนช่ือ
เป็นวัดอุบาสิการาม เมื่อปี พ.ศ. 2475 และ          
พ.ศ. 2483 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดสว่าอารมณ ์

สถานที่ต้ัง เลขที่ 51  
หมู่ที ่1 ตําบล สามง่าม   
อําเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง 
 

7 วัดท่าโขลง 
กิตติยาราม 

วัดท่าโขลงกิตติยาราม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน
อ าเภอโพธิ์ทอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 แต่เดิมมี
ช่ือว่าวัดท่าโขลง สืบเนื่องมาจากบริเวณที่สร้าง
วัด แต่เดิมเป็นทางขึ้นลงแม่น้ าของฝูงช้าง วัดนี้
ได้ รับวิสุ งคามสีมา เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์  
2493     

สถานที่ต้ัง เลขที่ 41  
หมู่ที ่4 ตําบล บ่อแร ่
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง 
 

8 โบสถ์โบราณ 
วัดสีบัวทอง 

เป็นซากพระอุโบสถเก่าแก่ ปรากฏเพียงผนัง 
ด้านทิศตะวันตกตั้งอยู่บนเนินดินสูง  นับเป็น
โบราณสถานที่ควรแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากเป็น
โ บ ส ถ์ โ บ ร า ณ แ ล ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ส า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

สถานที่ต้ัง วัดสีบัวทอง 
เลขที่ 110 หมู่ที่ 2    
ตําบล สีบัวทอง     
อําเภอ แสวงหา 
จังหวัด อ่างทอง 

9 วัดสี่ร้อย เป็นวัดตั้งแต่ 19 มีนาคม 2314 เพื่อเป็นอนุสรณ์
แก่ชาวบ้าน 400 คน ที่ไปรบกับพม่าแล้วพ่ายแพ้
กลับมา และได้สร้างเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ของ 
ดวงวิญญาณแก่ผู้เสียชีวิต 

สถานที่ต้ัง วัดสีร่้อย 
เลขที่ 4/41 ตําบล สี่ร้อย   
อําเภอ วิเศษชัยชาญ 
จังหวัด อ่างทอง 

10 รอยพระพุทธบาท
จําลอง 

มณฑปสร้างคุมรอยพระพุทธบาทจ าลอง สร้างโดย 
พระธุรานรุักษ์ (หร า ชาตินันท์)  รอยพระบาทนี ้
จะเป็นรอยพระบาทข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า 

สถานที่ต้ัง วัดวิเศษชัยชาญ 
ตําบล ไผ่จ าศลี       
อําเภอ วิเศษชัยชาญ 
จังหวัด อ่างทอง 

11 วัดม่วง เดิมเป็นวดัร้างสมยัอยุธยา ปัจจุบันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของอ าเภอวิเศษชัยชาญ มพีระอุโบสถที่
ก าแพงเป็นรปูดอกบวั มีศาลเจ้าแม่กวนอิม  
พระวิหารแกว้ มีพระพุทธรปูองค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า  
ช่ือว่า พระมหานวมินทรศ์ากยมุนีศรวีิเศษชัยชาญ  
กว้าง 63 เมตร ยาว 92 เมตร 
 
 

สถานที่ต้ัง วัดม่วง 
ตําบล หัวตะพาน     
อําเภอ วิเศษชัยชาญ
จังหวัด อ่างทอง 
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ที ่ สถานที ่ สาระสําคัญ ที่ตั้ง 
12 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน เป็นสถานท่ีเก็บโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป 

สมัยต่าง ๆ มากมาย มีช่ือว่า "พิพิธภัณฑ์  
ศรีบ้านพราน" เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
สนับสนุนโดยส่วนของกลางกรมศลุกากร เปิดเมื่อ                             
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2550 

สถานที่ต้ัง บ้านพราน 
หมู่ที ่1 ตําบล ศรีพราน   
อําเภอ แสวงหา 
จังหวัด อ่างทอง 

13 วิหารโบราณ 
วัดขุนอินทประมลู 

เป็นวิหารโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มี
หน้าต่าง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน 
และมเีจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ดา้นหลังวิหาร 
ปัจจุบันช ารุดทรดุโทรมมาก เหลือแค่ซากตั้งอยู่
บนเนินดินแต่ยังพบประธานอยู่ภายใน 

สถานที่ต้ัง  
วัดขุนอินทประมลู 
หมู่ที ่3  
ตําบล อินทประมูล   
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง 

14 พระตําหนักคําหยาด ลักษณะของพระต าหนักก่อด้วยอิฐถือปูนขนาด 
กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร รัชกาลที่ 5 สันนิษฐาน
ว่า  พระต าหนักแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จ                
พระเจ้าบรมโกศเพื่อเป็นที่ประทับแรม กรมหลวงขุน
พรพินิต ได้มาจ าพรรษาอยู่ที่ วัดโพธิ์ทอง และ                   
ทรงประทับอยู่ที่ต าหนักค าหยาด 

สถานที่ต้ัง วัดจันทาราม 
ตําบล ค าหยาด 
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง 
 

15 พิพิธภัณฑ์เคร่ืองใช้
ไม้ไผ่ บางเจ้าฉ่า 

กลุ่มจักสานท่ีไดร้วมตัวกันตั้งกลุ่มเพื่อผลิต
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันได้รวมตวักันและมี
ความคิดที่จะสรา้งพิพิธภัณฑ ์เพื่อเป็นแหล่ง
ส าหรับศึกษาในด้านภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
รวมทั้งเป็นการอนุรักษเ์พื่ออนุชนรุ่นหลัง 

สถานที่ต้ัง บ้านบางเจ้าฉ่า    
หมู่ที ่8  
ตําบล ยางทอง   
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง 
 

16 ค้างคาวแม่ไก่ 
วัดจันทาราม 

วัดจันทาราม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอ าเภอ            
โพธิ์ทอง บริเวณวัดร่มรื่นมีต้นไม้ขึ้นอยู่จ านวน
มาก และเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด 
รวมทั้งค้างคาวแม่ไก่ซึ่งมีอยู่ เป็นจ านวนมาก    
ตอนกลางวันผู้ที่ผ่านไปมาจะเห็นค้างคาวแม่ไก่
เกาะอยู่บนต้นไม้มากมาย 

สถานที่ต้ัง วัดจันทาราม 
หมู่ที ่5  
ถนน โพธิ์ทอง-โพธิ์เอน 
ตําบล โคกพุทรา  
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง 
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แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง 
 
 

สถานที ่ สาระสําคัญ ที่ตั้ง 
โรงพยาบาลเรือ  
วัดสุวรรณราชหงษ ์

ท่านเจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงส์ (พระอธิการ
สมศักดิ์ สุวณโณ) ท่านได้แรงบันดาลใจว่าคนเรา
เจ็บไขไ้ด้ป่วยยังเข้าโรงพยาบาลรกัษาได ้เรือเมื่อ
ช ารุดเสยีหาย ถ้าได้รบัการซ่อมกส็ามารถน า
กลับมาใช้ไดเ้ช่นเดิม ท่านจึงได้เริ่มรับซ่อมเรือ
อย่างจริงจัง เมื่อพ.ศ. 2522 

สถานที่ต้ัง   
วัดสุวรรณราชหงส ์
หมู่ที ่5   
ตําบล องครักษ์ 
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง   

โรงผลิตปุ๋ยหมัก(ชีวภาพ) พื้นที่เขตต าบลองครักษ์เป็นพื้นที่ลุม่ เมื่อประมาณ  
พ.ศ. 2549 ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ท าให้ชาวบ้านได้รับ 
ความเสียหาย พื้นที่ท ากินเสียหายหมดชาวบ้าน
ยากจน ผู้ใหญ่จงกล ปิ่นเกตุ จึงได้รวบรวมชาวบ้าน
ตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักเพื่อขายในพื้นที่ใกล้เคียง 

สถานที่ต้ัง  
วัดสุวรรณราชหงส ์
หมู่ที ่5 ตําบล องครักษ ์  
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง 

หมอรักษากระดูกโบราณ เจ้าอาวาสวัดทองกลาง (มรณภาพ) ท่านเชี่ยวชาญ  
 ในการรักษาโรคกระดูกโดยใช้น้ ามัน ได้ถ่ายทอด 
ภูมิปัญญานี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหา ในจ านวนนี้  
นายเซ็ง โคษกบุตร ไดร้ับการถ่ายทอดและรักษา
โรคกระดูกให้กับชาวบ้านโดยทั่วไป ปัจจุบัน                
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 79 
 ตําบล องครักษ์  
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง 
 

หมอรักษาพิษงู เป็นภูมิปญัญาที่ชาวบ้านต าบลองครักษ์ไดร้ับสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษในการใช้คาถารักษาพิษงู 
ไม่ว่าจะเป็นพิษชนิดไหน หมอรักษาพิษงูจะรักษา
ได้หมด จนเป็นท่ีเลื่อมใสของชาวบ้าน ในท้องถิ่น
ห่างไกล 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 28   
หมู่ที ่4    
ตําบล องครักษ์  
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง   

กลุ่มสตรดีอกไม้ประดิษฐ์บา้น
องครักษ ์

ชาวบ้านหมู่ 1,2,3 ต าบลองครักษ์ โดยการน าของ    
คุณวรรณากร นาคโชติ ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสตรี 
เพื่อผลิตดอกไม้เป็นการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านใน
ชุมชน  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเริ่มด าเนินการเมื่อ                 
พ.ศ. 2542 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 58  
หมู่ที ่1 ตําบล องครักษ ์
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง  
โทรศัพท์ 0-3564-4156 

การท าขนมกง และ 
ขนมไทยโบราณ 

อ่างทองมีแหล่งอารยธรรมที่บรรพชนได้สร้างสมไว้
หลากหลาย การท าขนมไทยโบราณเป็นส่วนหน่ึง
ของอารยธรรมที่เกดิขึ้นจากภมูิปญัญา ที่ต าบล 
องครักษ์เป็นอีกสถานท่ีหนึ่งที่ได้อนุรักษ์การท า
ขนมไทยโบราณไว้โดยคณุส าเริง แซ่โค้ว 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 56   
หมู่ที ่4    
ตําบล องครักษ์   
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง 
โทรศัพท์ 0-3564-4310 
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สถานที ่ สาระสําคัญ ที่ตั้ง 
แหล่งผลิตชะอม  
ของประเทศ 

วิถีชีวิตของชาวบ้านต าบลโพธิ์รังนก นอกจากจะ
ท าไร่ท านาแล้ว ยังมีพ้ืนท่ีอีกจ านวนมากที่ชาวบ้าน
ได้ปลูกต้นชะอมไว้จ าหน่ายทุกครวัเรือนจะมีพื้นที่
ปลูกชะอมเป็นจ านวนมากรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
เป็นกอบเป็นก า 

สถานที่ต้ัง 
ตําบล โพธิ์รังนก  
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง 
โทรศัพท์ 0-3562-2362 

กลุ่มแม่บ้านผลติ 
ข้าวซ้อมมือ 

เนื่องจากชาวบ้านต าบลโพธิ์รังนกส่วนมากท า 
อาชีพหลัก คือ การท านา เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะ
มาช่วยกันท าข้าวซ้อมมือ ต่อมาเมือ่ พ.ศ. 2536   
ชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มท าข้าวซ้อมมือกันใหม่โดย
ผลิตขายให้กับชาวบ้านโดยทั่วไป 

สถานที่ต้ัง วัดท่าข่อย 
ตําบล โพธิ์รังนก  
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง 
โทรศัพท์ 0-3562-2362 

นวดแผนโบราณ นางสมบุญ เช้ือทองค า มีชื่อเสียงแพร่หลายใน
ฐานะหมอนวดแผนโบราณทีส่ามารถรักษาอาการ
ปวดเมื่อย โดยใช้กรรมวิธีจบัเส้นและใช้มีดหมอ
รักษา โดยไดร้ับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อบุญม ี
วัดนางช า 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 34  
หมู่ที ่1 ตําบล บ่อแร่ 
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง  
โทรศัพท์ 081-7355136 

หมอแผนโบราณ 
รักษาโรคเด็ก 

"หมอเรือน" เป็นช่ือของ นายศลิปะชัย  สมกลุ อายุ 61 ปี  
ที่ได้สืบทอดภูมิปญัญาทางด้านการรักษาโรคภัยไข้
เจ็บแบบโบราณ มาจาก 2 ช่วงบรรพบุรุษ โดยใช้
วิธีการกวาดพ่นยา จนเด็กที่น ามารักษาหายป่วยไข ้
เป็นที่นับถือของชาวบ้าน 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 30   
หมู่ที ่5  
ตําบล อินทประมูล 
อําเภอ โพธิ์ทอง  
จังหวัด อ่างทอง  
โทรศัพท์ 081-7355136 

แหล่งผลิตสินค้าหวาย และป้าน
น้ าชา บุนวม 

เป็นแหล่งผลิต-ส่ง สินค้าหวาย และป้านน้ าชา               
บุนวม แต่เดมิด าเนินงานโดยแมผ่นิ หาลาภี 
หลังจากแมผ่ิน เสยีชีวิต คุณวันเพ็ญ มาลยัวงษ์   
ซึ่งเป็นลูกก็ได้สืบทอดกิจการนี้ต่อมา ที่แห่งนี้มี
ช่ือเสียงในการผลิตป้านน้ าชาบุนวม 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 8   
หมู่ที ่6    
ตําบล อ่างแก้ว 
อําเภอ โพธิ์ทอง 
จังหวัด อ่างทอง  
โทรศัพท์ 0-3569-1030 

ต้นไม้ประดิษฐ,์ดอกไม้
ประดิษฐ,์ตุ๊กตาผลไม ้

เป็นแหล่งผลิตตุ๊กตา ผลไม้ ต้นไมป้ระดิษฐ์ ดอกไม้
ประดิษฐ ์ที่ใช้ภูมิปัญญาและการประยุกต์ใช้วัสดุ
ในพื้นที่สร้างงานและสามารถเป็นอาชีพหลักได ้

สถานที่ต้ัง เลขที่ 5 
หมู่ที ่7 ตําบล แสวงหา  
อําเภอ แสวงหา 
จังหวัด อ่างทอง  
โทรศัพท์ 0-3564-8487 
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สถานที ่ สาระสําคัญ ที่ตั้ง 
จักสานพลาสติก เป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานท่ีใช้พลาสติกเป็น

วัตถุดิบ โดยมีการพัฒนารูปแบบลวดลาย และ
สีสันหลากหลาย เป็นท่ีต้องการสูงของตลาด 
สามารถส่งขายท้ังในและนอกประเทศ 

สถานที่ต้ัง  กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรศรีพราน   
เลขที1่12 หมู่ที ่2  
ตําบล ศรีพราน 
อําเภอ แสวงหา 
จังหวัด อ่างทอง 
โทรศัพท ์0-3569-5141 

ไข่เค็มดินปลวก เป็นการประยุกต์วัตถุดิบในท้องถิ่นแปรรูปเป็น
อาหาร โดยตั้งกลุ่มแม่บ้านจ านวน 20 คน 
ด าเนินการใน รูปสหกรณ์ ลงทุนร่วมกัน และม ี            
การปันผลก าไรให้แก่สมาชิก      

สถานที่ต้ัง เลขที่ 19   
หมู่ที ่5    
ตําบล บ้านพราน 
อําเภอ แสวงหา 
จังหวัด อ่างทอง 

กระดาษสา นายมานะ กลบัทวี ท าส่งผู้ที่ท าดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มกลุม่แม่บ้านต่าง ๆ ของจังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดใกล้เคียง 
 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 18/2 
หมู่ที ่4  
ตําบล หัวตะพาน  
อําเภอ วิเศษชัยชาญ 
จังหวัด อ่างทอง 
โทรศัพท์ 087-1198302 

ช่างปั้นหุ่นข้ีผึ้ง นายอัคเดช เชิดชู อายุ 32 ปี ช่างปั้นหุ่นข้ีผึ้ง 
เหมือนจริงประเภทพระพุทธรูป นกอินทรีย์  
วิจิตรศลิป์ กระถางต้นไม ้
 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 48/1  
หมู่ที ่6   
ตําบล สาวร้องไห้   
อําเภอ วิเศษชัยชาญ 
จังหวัด อ่างทอง  
โทรศัพท์ 089-2434741 
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ข้อมูลการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่องาน – สถานที่ รายการ 
1 7 พ.ค. 59 งานฌาปนกิจศพ ณ วัดพยอม  

ประตูน  าประอินทร์  
- โขน ตอน นางลอย 

2 27 พ.ค. 59 งานสักการะพระครูปลัดศิริ สุวรรณรังสี 
ณ วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท 

- ร าอวยพรชุด  
พระคณปติประทานศิริพร 
- การแสดงระบ าครุฑ 

3  28 พ.ค. 59 งานบวชเฉลิมพระเกียรติ  
ณ วัดอ่างทอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน นางลอย 

4 9 มิ.ย. 59 งานดนตรีในสวน ณ หอประชุมริมน  า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

- การบรรเลงวงปี่พาทย์ 
- การแสดงจินตลีลา เพลงใกล้รุ่ง 
- การแสดงจินตลีลา เพลงสีสัน
เมืองอ่างทอง 
 - การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน ยกรบ 

5 15 มิ.ย. 59  งานพระราชทานเพลิงศพ  
ณ วัดพระนอน  จังหวัดสิงห์บุรี 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน ตามกวาง 

6 18 มิ.ย. 59 งานฉลองแต่งตั งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  
จังหวัดสิงห์บุรี 

- การแสดงเบิกโรงชุดบุตรพระ
ศิวะประทานพร 
- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน หนุมานลวงอสุรีตีทัพ 
พระลักษณ์พญายักษ์หลงกล  
พระทรงพลคืนอโยธยา 

7 13 ก.ค. 59 
(ครั งที่ 1) 

งานการปั่นจักรยานรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ออกมาใช้
สิทธิ์ออกเสียง ณ ที่ว่าการอ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน หนุมานจับนางสุพรรณ
มัจฉา 
 

8 14 ก.ค. 59 
(ครั งที่ 2) 

งานการปั่นจักรยานรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ออกมาใช้

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน หนุมานจับนางสุพรรณ
มัจฉา 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่องาน – สถานที่ รายการ 
สิทธิ์ออกเสียง ณ ที่ว่าการอ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

 

9 20 ก.ค. 59 
(ครั งที่ 3) 

งานการปั่นจักรยานรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ออกมาใช้
สิทธิ์ออกเสียง ณ ที่ว่าการอ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
 

10 27 ก.ค. 59 
(ครั งที่ 4) 

งานการปั่นจักรยานรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ออกมาใช้
สิทธิ์ออกเสียง ณ ที่ว่าการอ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
 

11 28 ก.ค. 59 
(ครั งที่5) 

งานการปั่นจักรยานรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ออกมาใช้
สิทธิ์ออกเสียง ณ ที่ว่าการอ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
 

12 1 ส.ค. 59 
(ครั งที่6) 

 

งานการปั่นจักรยานรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ออกมาใช้
สิทธิ์ออกเสียง ณ ที่ว่าการอ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   
ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
 

13 28 ส.ค. 59 
  

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์  
ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงถวายชัยมงคล  
ชุดสยามมงกุฎราชกมุาราศิรวาท 
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ข้อมูลสรุปการบรรเลงและการแสดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

   

ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 
โขน โขน ตอน นางลอย 2 

โขน ตอน ยกรบ 1 

โขน ตอน พระรามตามกวาง 1 

โขน ตอน หนุมานลวงอสุรี ตีทัพพระลักษมณ์ 
พญายักษ์หลงกล พระทรงพลคืนอโยธยา 

1 

รวม 5 
ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 

ละคร - - 

รวม - 
ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 

ร า,ระบ าเบ็ดเตล็ด 
 

 

ร าอวยพรชุด พระคณปติประทานศิริพร 1 

การแสดงระบ าครุฑ 1 

การแสดงชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 6 

รวม 8 

ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 
ชุดการแสดงพิเศษ การแสดงชุดสีสันเมืองอ่างทอง 1 

การแสดงถวายชัยมงคล  
ชุด สยามมกุฎราชกมุาราศิรวาท 

1 

การแสดงเบิกโรงชุดบุตรพระศิวะประทานพร 1 

รวม 3 
ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 
การแสดงสร้างสรรค์,จนิตลีลา การแสดงจินตลีลา เพลงใกล้รุ่ง 1 

รวม 1 
ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 

พ้ืนบ้าน - - 
รวม - 

ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 
การบรรเลง,ขับร้อง การบรรเลงวงปี่พาทย์ 1 

รวม 1 
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ขอ้มูลการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่องาน-สถานที่ รายการ 
1 9 ธ.ค. 59 งานวันต่อตา้นคอร์รัปชั่นสากล 

ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน ถวายสัตยาเป็นข้า 
รองพระบาท 

2 25 ธ.ค. 59 งานบวงสรวงพระพรหม ประจ าปี 2559 
ณ วัดโพธิ์หอม จงัหวัดอ่างทอง 

- การแสดง ชุด พรพระพรหม 
บรมธาดา 
- ระบ าเทพบันเทิง 
- ระบ าเทพเทพบูชิต 
- การแสดงลิเกเรื่อง สุวรรณสาม 

3 27 ธ.ค. 59 งานฉลองสมโภชพระพุทธสิหิงค์ม่ิงมงคล 
ณ วัดม่วงชุม อ าเภอบางระจัน  
จงัหวัดสิงห์บุรี 

- ระบ าเทพบันเทิง 
- ระบ าเทพเทพบูชิต 
- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน ศึกพรหมาสตร์ 

4 6 ม.ค. 60 งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
พระเดชพระคุณ ดร.พระเทพสุวรรณมุนี 
ณ วัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง 

- การบรรเลงเครื่องสายไทย 
 

5 9 ม.ค. 60 งานท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตเจ้าอาวาส
วัดต้นสน ณ วัดต้นสน  จังหวดัอ่างทอง 

- การบรรเลงเครื่องสายไทย 
 

6 16 ม.ค. 60 งานไหว้ครู ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

- การบรรเลงวงดนตรีไทย 
 

7 19 ม.ค. 60 แถลงข่าวงานเกษตรและของดีเมือง
อ่างทอง ณ อาคารมาลีนนท์ 
กรุงเทพมหานคร 

การแสดงเพลงพื นบ้าน 

8 20 ม.ค. 60 งานอุปสมบทหมู่ ณ วัดท่าเสด็จ  
อ าเภอมะขามเตี ย จังหวัดกาญจนบุรี 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 

9 20 ม.ค. 60 พิธีเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง 
ณ วัดขุนอินทประมูล  อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

- การแสดงชุด ร าขวัญข้าว 
- ระบ าบันเทิงเภรี 

10 28 ม.ค. 60 งานท่องเที่ยวประจ าปี 2560 
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

- การแสดงลิเก 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่องาน-สถานที่ รายการ 
11 29 ม.ค. 60 งานท่องเที่ยวประจ าปี 2560 

ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
- การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง 

12 3 ก.พ. 60 งานบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวัน
สิ นพระชนม์มาบรรจบครบ 469 ปี  
ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- การบรรเลงวงปี่พาทย์ 
- ระบ าแววพัชนี 

13 3 ก.พ. 60 งานมหกรรมแพทย์แผนไทยภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ประจ าปี 2560 
ณ เวทีกลางวังนารายณ์ราชนิเวศน์  
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

- การร าถวายมือ นาฏดนตรีน้อม 
เกศีส่งพระมุนีสู่แดนสรวง 
- การแสดงลิเก เรื่องสุวรรณสาม 

14 5 ก.พ. 60 พิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ 
“พันท้ายนรสิงห์” ประจ าปี 2560 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

-การบรรเลงวงปี่พาทย์ 
-ระบ าดาวดึงส์ 
-การแสดงชุดกระบี่กระบอง 
-ระบ าศาสตราวุธยุทธพิชัย 

15 17 ก.พ. 60 พิธีบวงสรวงงาน “อ่างทองร าลึก 30 ปี” 
ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล  
ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดอ่างทอง 

-การบรรเลงวงปี่พาทย์ 
-ร าถวายมือ เพลงช้า-เพลงเร็ว 
 

16 22 ก.พ. 60 งานต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก
โรงเรียนนานาชาติ เค ไอ เอส อินเตอร์
เนชั่นแนล ณ เรือนไทยสถาบันอยุธยา
การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน ยกรบ 
- ระบ าอยุธยา 
- การแสดงพลองไม้สั น 
- การแสดงร าโทน 
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ขอ้มูลสรุปการบรรเลงและการแสดง ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 
โขน การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  

ตอน ถวายสัตยาเป็นข้ารองพระบาท 

1 

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอน ศึกพรหมาสตร์ 1 

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเศษ 1 

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ 1 

รวม 4 
ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 

ละคร - - 
 รวม - 

ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 
ร า, ระบ า การแสดง ชุด พรพระบรมพรหมธาดา 1 

ระบ าเทพบันเทิง 2 

ระบ าเทพเทพบูชิต 2 

ร าขวัญข้าว 1 

ระบ าบันเทิงเภรี 1 

ระบ าแววพัชนี 1 

ระบ าดาวดึงส์ 1 

กระบี่กระบอง 1 

ระบ าศาสตราวุธยุทธพิชัย 1 

ร าถวายมือ เพลงช้า-เพลงเร็ว 1 

ระบ าอยุธยา 1 

การแสดงพลองไม้สั น 1 

รวม 14 
ชุดการแสดงพิเศษ การร าถวายมือ นาฏดนตรีน้อมเกศีส่งพระมุนีสู่ 

แดนสรวง 

1 

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง 1  

รวม  2 
ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 

การแสดงสร้างสรรค์, 
จินตลลีา 

จินตลีลาชุด แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 2 

จินตลีลาชุด รากไทย 1 

รวม 3 
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ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 
พ้ืนบ้าน การแสดงลิเกเรื่อง สุวรรณสาม 2 

เพลงพื นบ้าน 1 

 การแสดงร าโทน 1 

 รวม 4 
ประเภทการแสดง รายการ จ านวนคร้ัง 

การบรรเลง, ขับร้อง การบรรเลงวงเครื่องสายไทย 2 

การบรรเลงวงปี่พาทย์ 3 

รวม 5 
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ข้อมูลงานแผนงานและงบประมาณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
   1. โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน             22,000.00  

   2. โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู             20,000.00  

   3. โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             20,000.00  

   4. โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลัย 
นาฏศิลปอ่างทอง 

            10,000.00  

   5. โครงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา               5,000.00  

   6. โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาเข้าใหม่             10,000.00  

   7. โครงการประกวดระบ าอาเซียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

          10,000.00  

   8. โครงการน าเสนอศิลปนิพนธ์           20,000.00  

   9. โครงการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนนักศึกษาประจ าปี 2559             10,000.00  

  10. โครงการปลูกจิตส านึกฝึกสร้างระเบียบวินัยและมารยาทไทย             10,000.00  

  11. โครงการวันคริสต์มาส               8,000.00  

  12. โครงการวันสุนทรภู่               8,000.00  

  13. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ               6,000.00  

  14. โครงการวันแห่งความสะอาด               5,000.00  

  15. โครงการพัฒนานักศึกษา            100,000.00  

  16. โครงการประชุมผู้ปกครอง               2,000.00  

  17. โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาประกวดดนตรี-นาฏศิลป์             38,000.00  

  18. โครงการนิเทศภายใน  -  

  19. โครงการเปิดบ้านวิชาการ             80,000.00  

  20. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  -  

  21. โครงการสัมมนาเรื่องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             20,000.00  

  22. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม             35,000.00  
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ยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
  23. โครงการประกวดสื่อการสอนของครู               5,000.00  

  24. โครงการทบทวนหลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย             10,000.00  

  25. โครงการอบรมครูนาฏศิลป์เครือข่าย  -  

  26. โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย             25,000.00  

  27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแต่งกายนาฏศิลป์ไทย             15,000.00  

  28. โครงการบรรเลงถวายมือในพิธีไหว้ครู  -  

  29. โครงการแลกเปลี่ยนการบรรเลงถวายมือ             20,000.00  

  30. โครงการบรรเลงดนตรีหน้าเสาธง  -  

  31. โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านดนตรีไทย             25,000.00  

  32. โครงการดนตรีเที่ยงวัน               5,000.00  

  33. โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ส าหรับครูใน
โรงเรียน 

            25,000.00  

  34. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญานอกสถานที่             35,000.00  

  35. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์/จิตสาธารณะ (ส่งเสริมการอ่าน)             10,000.00  

  36. โครงการบรรเลงดนตรีโรงพยาบาล  -  

  37. โครงการส่งเสริมอาชีพสุจริต               5,000.00  

  38. โครงการปัจฉิมนิเทศ (ระดับพื้นฐาน)             10,000.00  

  39. โครงการเตรียม O-NET             35,000.00  

  40. โครงการทบทวนหลักสูตร ป.ตรี             10,000.00  

  41. โครงการกีฬาภายใน             30,000.00  

  42. โครงการวันเยาวชน               5,000.00  

  43. โครงการสมุดเยี่ยมบ้าน               5,000.00  

  44. โครงการกิจกรรมวันส าคัญสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์             20,000.00  

        กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 10,000 บาท   

        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5,000 บาท   

        กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 5,000 บาท   

   45. โครงการพิธีไหว้ครูประจ าปี พ.ศ. 2559             61,000.00  

   46. โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี            163,800.00  
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ยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
   47. โครงการค่ายพุทธบุตร               90,000.00 

   48. โครงการเสนอผลงานกิจกรรมชมรม             10,000.00  

   49. โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2015)             40,000.00  

   50. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ภายนอก
สถานศึกษา 

  

        - กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์               5,000.00  

        - กิจกรรมทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม             84,000.00  

   51. โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ในสถานศึกษา             35,000.00  

2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับและน าไปตีพิมพ์หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
   1. โครงการทัศนศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุร ี             20,000.00  

   2. โครงการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ               9,000.00  

   3. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา             10,000.00  

   4. โครงการน าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ             20,000.00  

3.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและสังคม  
    1. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   -  

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

    1. โครงการดนตรีศรีสัมฤทธิ์คีตวาฑิตพรรณนา ครั้งที่ 3 10,000.00  

    2. กิจกรรมทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม             84,000.00  

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

   1. โครงการป้องกันและประเมินความเสี่ยง             10,000.00  

   2. โครงการจัดท าข้อมูลสถิติสารสนเทศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง               8,000.00  

   3. โครงการพัฒนาบุคลากร            100,000.00  

   4. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ  -  

   5. โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง พ.ศ.2559 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

              1,000.00  
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ยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
   6. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง      
พ.ศ.2559 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

              1,000.00  

   7. โครงการประกันคุณภาพรองรับการประเมิน             15,000.00  

งานวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) 

  ด้านการเรียนการสอน   -  เทคนิคการสอนปี่พาทย์ 

  ด้านสายสนับสนุน    – การถ่ายทอดความรู้การเดินทางไปราชการ 

          ในประเทศ 

  ด้านวิจัย     – กระบวนการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ 

  ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน    – ร าโทน สามโก้ 

 

งานประกันคุณภาพพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับพื้นฐานวิชาชีพ ประจ ารอบปีการศึกษา 2558   

สรุปผลการประเมินมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

การ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.87 ดีเยี่ยม 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.85 ดีเยี่ยม 
3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการรู ้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.00 ดีเยี่ยม 

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

4.94 ดีเยี่ยม 

5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 3.49 ดี 
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มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

การ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

4.84 ดีเยี่ยม 

7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

10.00 ดีเยี่ยม 

8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

10.00 ดีเยี่ยม 

9 คณะกรรมการสถานศึกษา (คณะกรรมการวิทยาลัย)  
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.60 ดีเยี่ยม 

10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

9.60 ดีเยี่ยม 

11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

10.00 ดีเยี่ยม 

12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 ดีเยี่ยม 

13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

9.40 ดีเยี่ยม 

14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5.0 ดีเยี่ยม 

15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5.0 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 96.59 ดีเยี่ยม 
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.ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และ               
มีสุนทรียภาพ 

   
5.0 4.87 5 ดีเย่ียม 

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ                        
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

524 524 100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ                 
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

437 523 87.38 1.0 0.87 4 ดีมาก 

1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุและ
ปัญหาทางเพศ 

524 524 100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ              
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและ                   

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น 

524 524 100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

1.5  มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้งรับรู้ใน

คุณค่าหรือความรู้สึกในสิ่งดีงาม   
524 524 100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   5.0 4.85 5 ดีเย่ียม 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร        

8 ข้อ 

497 524 94.85 3.0 2.85 4 
ดีมาก 

2.2  มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง
และผู้มีพระคุณ 

524 524 100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

2.3  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

524 524 100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการค้นคว้า 

   
5.0 5.0 5 ดีเย่ียม 

3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ 
ต่าง ๆ รอบตัว      

524 524 100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

3.2  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เรยีนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มแลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อ 

      การเรียนรู้ระหว่างกันท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

524 524 100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

3.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

524 524 100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

   
5.0 4.94 5 ดีเย่ียม 

4.1 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

512 524 97.71 1.5 1.47 5 ดีเยี่ยม 

4.2  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

516 524 98.47 1.5 1.47 5 ดีเยี่ยม 

4.3  ความคิดริเริม่ และสรา้งสรรค์ผลงานด้วย    
ความภาคภูมิใจ 

524 524 100 2.0 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

   
5.0 3.49 3 ดี 

5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ์   

  
32.25 1.0 0.32 1 ปรับปรุง 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  

  
98.15 1.0 0.98 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

5.3  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   93.71 2.0 1.87 5 ดีเยี่ยม 

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไป               
ตามเกณฑ ์

  
31.64 1.0 0.32 1 ปรับปรุง 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน     
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

   
5.0 4.84 5 ดีเย่ียม 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนนิการ                 
จนส าเร็จ 

514 524 98.09 1.0 0.98 5 ดีเยี่ยม 

6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

514 524 98.09 1.0 0.98 5 ดีเยี่ยม 

6.3  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 521 524 99.43 1.0 0.99 5 ดีเยี่ยม 

6.4  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

496 524 94.66 2.0 1.89 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

   
10.0 10.0 5 ดีเย่ียม 

7.1  ประสิทธิผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

7.2  กระบวนการจัดการเรยีนการสอน                   
ของครู            

  100 8.0 8.0 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

   10 10.00 5 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
ปฏิบัติการ 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

8.5  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  80 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

8.6  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
(คณะกรรมการวิทยาลัย) และผูป้กครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   5.0 4.6 5 ดีเย่ียม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

9 .2   คณะกรรมการสถานศึ กษาก ากั บ 
ติ ด ต าม  ดู แ ล  และขั บ เ คลื่ อ น ก า ร
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

  60 1.0 0.6 3 พอใช้ 

มาตรฐานที ่10 สถานศกึษามกีารจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และ กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   10 9.6 5 ดีเย่ียม 



 
183 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

  80 2.0 1.6 4 ดีมาก 

10.2  จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

  100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

10.6   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน     
ทุกคน 

  100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามกีารจัดสภาพ  
แวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

   10.0 10.0 5 ดีเย่ียม 

11.1  ห้องเรียน อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  

    

100 2.5 2.5 5 ดีเยี่ยม 

11.2  ห้องปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัยมี
สิ่ ง อ านวยความสะดวก  อุ ปกรณ์
พอเพียงอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 

    
100 2.5 2.5 5 ดีเยี่ยม 



 
184 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

11.3  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

    
100 2.5 2.5 5 ดีเยี่ยม 

11.4  จั ด ให้ มี ห้ อ งสมุ ดที่ มี ค ว ามพร้ อ ม
ให้บริการสื่อต ารา เอกสารอ้างอิง สื่อ
มัลติมีเดียต่าง ๆ  

  
100 2.5 2.5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามกีารประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวง 

     
5.0 5.0 5 ดีเย่ียม 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ   
สถานศึกษา 

    
100 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

12.2  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

    
100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

12.3  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา    

    

100 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

12.4  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    
100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

12.5  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    
100 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

12.6  น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    
60 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

12.7  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

    
100 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

 

 



 
185 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามกีารสร้าง  
ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้                         

     
10.0 9.4 5 ดีเย่ียม 

13.1   มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้
บุคลากรได้มีโอกาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    
100 3.0 3.0 5 ดีเยี่ยม 

13.2  มีการบันทึกองค์ความรู้ที่เกิดจาก 
        การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

    100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

13.3  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

  
100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

13.4  มีการสร้างเครือข่ายภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและชุมชน 

  

80 3.0 2.4 4 ดีมาก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ 
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
 และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

     
5.0 5.0 5 ดีเย่ียม 

14.1  มีระบบและการวางแผนที่มีส่วนร่วม 
และจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    

100 3.0 3.0 5 ดีเยี่ยม 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    
100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 



 
186 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 

ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น 

     

5.0 5.0 5 ดีเย่ียม 

15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาต่อสังคม 

    
100 1.0 1.0 5 ดีเยี่ยม 

15.2  ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาต่อ
สังคม 

    
100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

15.3  ผลการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

  

100 2.0 2.0 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    100 96.59 ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 



 
187 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

งานประกันคุณภาพอุดมศึกษา

 



 
188 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
189 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
190 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
191 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
192 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
193 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
194 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
195 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 



 
196 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 

 



 
197 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 

 



 
198 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 



 
199 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

 

 

 

 



 
200 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 – 2  ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
201 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    โครงการค่ายสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
202 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    พิธีไหว้ครูประจ าปี วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
203 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

        การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา  
         มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 2 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
204 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

             วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชย์ครบ 70 ปี  

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        ครูรับรางวัลและนักเรียนรับมอบทุน จากมูลนิธิครูมนตรี ตราโมท  วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
205 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

     ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมโครงการส่งเสริมภาษาไทย (วันสุนทรภู่) จัดวันที่ 22 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
206 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
207 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญงิจุฬาภรณว์ลัยลักษณ์ ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริงของคุรุสภา  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
208 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

      กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา ณ วัดอ่างทองวรวิหาร วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
209 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   

ณ ห้องประชุมศาลาริมน้ า จังหวัดอ่างทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    โครงการส่งเสริมภาษาไทย “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จัดงานวันที่ 5 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
210 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ  English Camp วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โครงการค่ายพุทธบุตร ณ วัดช้าง จ.อ่างทอง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
211 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

             วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

     ณ โรงแรงเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
212 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประกวดมารยาทระดับภาคกลาง  

    ธนาคารธนชาต กรุงเทพฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
213 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

         โครงการทัศนศึกษาและเข้าค่ายวิชาการ (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ) วันที่ 8 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ประกวดการอ่านฟังเสียงระดับภาคกลาง  

     ธนาคารธนชาต กรุงเทพฯ วันที่ 14 กันยายน 2559 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
214 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

        ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา  
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ วันที่ 16 กันยายน 2559   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพดนตรีไทย วันที่ 20-21 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
215 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

     อ าลาคราเกษียณอายุราชการ วันที่ 23 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
216 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 9 ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ในพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
217 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ในพธิีบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ต้อนรับคณะอาจารยแ์ละนิสติคณะครศุาสตร์จุฬาลงกรณ์มาศกึษาดูงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
218 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

       อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และโตไปไม่โกงฯ วันที ่19-20  พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สดุดีวันลูกเสือโลก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
219 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

       รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        โครงการกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 6 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
220 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

       โครงการอบรมวิทยาลัยต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% วันที่ 15 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         โครงการครูนาฏศิลป์เครือข่ายประจ าปี วันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
221 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

           โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ท าบุญปีใหม่ถวายพ่อหลวง วันที่ 9 มกราคม 2560 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 
222 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    รับรางวัลกิจกรรมวันคริสตม์าส วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเยาวชนศิลป์ สร้างสรรค์ สื่อภาษา วันที่ 9 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
223 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    โครงการอบรมวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 16 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
224 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

        กิจกรรมวันครู วันที่ 18 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      โครงการอบรมแกนน า To Be Number One วันที่ 18 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
225 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) วันที่ 20 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เติมเต็มความรู้สู่คณะครูภาควิชานาฏศิลป์ วันที่ 23-25 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
226 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

      กิจกรรมของขวัญ...แด่เยาวชน คืนความสุขล้น ให้ประชาชนชาวไทย วันที่ 31 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
227 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 
        ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง อันดับ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 
  

       โครงการทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
228 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

โครงการรากเราสัญจร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

     โครงการสิบห้าชมรม น้อมถวายบังคมภูมิพลาลัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
229 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    โครงการสิบห้าชมรม น้อมถวายบังคมภมูิพลาลัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
230 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    โครงการสิบห้าชมรม น้อมถวายบังคมภมูิพลาลัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการดนตรีศรีสัมฤทธิ์ คีตวาทิตพรรณนา ครั้งที่ 4 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
231 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

      ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับจังหวัด  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

     โครงการเสนอผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
232 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาศึกษาดูงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนตกค้าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188828198133256&set=pcb.188830218133054&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188828198133256&set=pcb.188830218133054&type=3


 
233 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

     โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    เสนอผลสัมฤทธิ์นักเรียนนักศึกษา“นาฏดุริยะ พระอัจฉริยะรัชกาลที่ 9” วันที่ 7-8 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
234 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

        โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านดนตรีไทย วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
235 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพการแสดงเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
236 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

     การแสดงโขนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
237 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

     การแสดงโขนฉลองวาระการเสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศจีน วันที่ 17 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
238 สารสนเทศ วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ประจ าปกีารศึกษา 2559 

    การแสดงต้อนรับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาศึกษาดูงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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