
 

 

 

ประวัติวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปขึ้ น เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕  

ตามโครงการพัฒนาและจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมเผยแพร่และ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ไทย แต่ยังมีอุปสรรคในการด าเนินงานหลายอย่าง เช่น ขาด

งบประมาณ บุ คลากร  และ อ่ืน  ๆ  จึ งยั ง ไม่ ส ามารถ เปิ ดท า การ เ รี ยนการสอนได้  จนกระทั่ ง 

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ กรมศิลปากรได้รับงบประมาณจากรัฐบาลทั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง อัตราก าลัง และ

ค่ า ใช้ จ่ าย อ่ืน  ๆ พอสมควร กรมศิ ลปากรจึ งมี ค าสั่ ง ให้นายสิ ริ ชั ยชาญ ฟักจ ารูญ  หั วหน้ าภาค  

ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ท าการติดต่อ

ประสานงานกับจังหวัดลพบุรี 

 วิทยาลัยฯ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๒๕ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อาคาร 

ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและที่ท าการหน่วยศิลปากรที่  ๑ ลพบุรี   

เป็นที่ท าการชั่วคราว เริ่มการประชาสัมพันธ์แนะแนวเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๒๖ 

วิทยาลัยรับสมัครนักเรียน ๒ ระดับ คือ ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๖ , ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ เปิดท าการเรียนการสอน 

ภาคเรียนแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ มีนักเรียนจ านวน ๑๓๘ คน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนช่างไม้ 

(วัดราชา) ถนนพระยาก าจัด ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดอาคารเรียนชั่วคราว และได้รับความ

อนุเคราะห์จากครู-อาจารย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ข้าราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมาช่วย

ปฏิบัติการสอน ธุรการและการเงิน 

 ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๑, โรงอาหารจ านวนครึ่งหลัง และ

บ้านพักคนงาน ๒ หน่วยในที่ดินของราชพัสดุซึ่งจังหวัดลพบุรีได้อนุเคราะห์ให้กรมศิลปากรใช้ประโยชน์แก่ทาง

ร า ช ก า ร  จ า น ว น  ๒ ๘  ไ ร่  ๑  ง า น  ๒ ๗  ต า ร า ง ว า  บ ริ เ ว ณ ที่ ตั้ ง เ ล ข ที่   ๑ ๒ ๑ / ๙  ด้ า น ห น้ า 

ติดกับถนนสีหราชเดโช (ถนนเทศบาล ๑) ด้านหลังเป็นถนนรามเดโช (ถนนเทศบาล ๒) ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ใกล้กับวัดคลองสายบัว 

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ ได้ท าการย้ายจากโรงเรียนช่างไม้เดิมเข้ามาท าการเรียน 

การสอนในอาคารเรียนดังกล่าว โดยถือฤกษ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นมงคลฤกษ์ขณะนั้นวิทยาลัย  

มีนักเรียนจ านวน ๒๖๖ คน มีชั้นเรียนจ านวน ๖ ชั้นเรียนและมีบุคลากรจ านวน ๔๒ คน 



 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนามาโดยตลอด ทั้งด้านการก่อสร้าง การปรับปรุงบริเวณวิทยาลัยฯ  

ให้ร่มรื่น สวยงาม อีกทั้งพัฒนาการเรียนการสอน โดยร่วมใช้ข้อสอบร่วมกับกลุ่มจังหวัด , เขตการศึกษา ๖                 

ในวิชาบังคับเสมอมา ส าหรับในด้านการเรียนการสอน ได้จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาการ (วิชาสามัญ)  

และวิชาชีพ (วิชาศิลปะ-นาฏศิลป์-ดุริยางคศิลป์) 

 ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ย้ายมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง

วัฒนธรรม โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๑- ๕ หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ศึกษาและสาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ระดับอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชีพปีที่ ๑  และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ชั้นปริญญาตรีปีที่ ๑ หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (๔ ปี) (ฉบับบปรับปรุง ๒๕๖๒) สาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษา และสาขาดนตรีศึกษา และชั้นปริญญาตรีปีที่ ๒- ๕  หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (๕ ปี) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาและสาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   

 ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๙ คน  ดังนี้ 

๑. นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๕ -  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ )  

๒. นางวัฒนา  โกศินานนท์ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓) 

 ๓. นางเพ็ญทิพย์  จันทุดม      (วันที่ ๒  ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗)  

 ๔. นายดิษฐ์  โพธิยารมย์ (วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ) 

 ๕. นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘) 

๖. นางสมบัติ  กุลางกูร (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ - ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ ) 

    (นายลิขิต  สุนทรสุข          รองผู้อ านวยการ รักษารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ               

                                          วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓)   

๗. นายลิขิต  สุนทรสุข           (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )                                     

๘. นายสมชาย  ฟ้อนร าดี  (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๙) 

    (นางธัณยพัฒน์ เยี่ยมสถาน รองผู้อ านวยการ รักษารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ               

                                          วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)   

๙. นายเชาวนาท  เพ็งสุข  (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน ) 

 

 
 

 



พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธวิภาดา เป็นพระประจ าวิทยาลัย ได้จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (วันที่ ๑๗  กันยายน 

๒๕๓๕) ในสมัยที่นางวัฒนา  โกศินานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีขณะนั้น                  

โดยเมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๓๔  พระปริตร โกศล รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้

มอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว โดยประสงค์ให้น ามาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูป

ประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้ครู อาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ได้เคารพกราบไหว้บูชา 

และเป็นไปตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปได้รับความอนุเคราะห์ทุน

ทรัพย์จัดสร้างจาก พลโทมงคลและคุณวัชรี บุญเสริม และค่าบูชาพระคเณศจ าลอง รวมทั้งเงินบริจาคจาก

คณาจารย์นักเรียนนักศึกษา อีกจ านวนหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๗๔๙ บาท วางศิลาฤกษ์ในวันที่  ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๓๖  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระพิฆเณศวร์ประจ าวิทยาลัย 

 

 
 

 

พระพิฆเณศวร์ประจ าวิทยาลัยได้จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ในสมัยที่นางวัฒนา  โกศินานนท์ 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีขณะนั้น ได้ด าเนินการจัดสร้างองค์จ าลองพร้อมแท่น

ฐานรองรับองค์พระพิฆเณศวร์ตามแบบแปลนของกรมศิลปากร โดยนายมงคล  บุญวงศ์ อดีตรองอธิบดี กรม

ศิลปากร ได้สั่งการให้กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ด าเนินการหล่อองค์พระพิฆเณศวร์ไว้เป็นที่สักการบูชา

ประจ า วิ ทย าลั ยนาฏศิ ลปลพบุ รี  องค์พระ พิฆ เณศวร์ มี ขนาดหน้ าตั กกว้ า งประมาณ ๖๔  นิ้ ว 

สูง ๗๐ นิ้ว หล่อด้วยส าริดรมด า ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๖ ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๕ ค่ า เดือน 

๕ โดยถือเป็นวันมงคล และได้น ามาประดิษฐานที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเมื่อวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 

ซึ่ ง ต ร ง กั บ ว า ร ะ ค ร บ ร อ บ  ๑ ๐  ปี  ห รื อ ท ศ ว ร ร ษ น า ฏ ศิ ล ป ล พ บุ รี  ส่ ว น ฐ า น 

พระพิฆเณศวร์ ได้รับความอนุ เคราะห์ทุนทรัพย์จัดสร้าง จากพลโทมงคลและคุณวัชรี  บุญเสริม  

 และคณาจารย์  ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีร่ วมบริจาค รวมมูลค่า  

การก่อสร้างฐานพระพิฆเณศวร์ ทั้งสิ้น ๕๒๙,๗๔๘ บาท ขนาดฐานส่วนพ้ืน ๗  x ๕.๙๕  เมตร สูง ๔.๙๕  เมตร  

ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนและลวดลายปูนปั้น  

พลโทมงคลและคุณวัชรี บุญเสริม ได้อนุเคราะห์ทุนทรัพย์จัดสร้างฐานพระพุทธรูป และฐานพระพิฆ

เณศวร์ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

ค าบูชา 

โอม ศรีคเณศายะ นมะ ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ 

 

 



สีประจ าวิทยาลัย 

          สีเขียว-ขาว 

          สีเขียว หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ร่มเย็น  
          สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ 
          ความหมายรวม มีความสุขสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุขและซื่อสัตย์สุจริต 

 

คติธรรมประจ าวิทยาลัย 

สัจจะ  เมตตา  สามัคคี 

(พระพุทธวรญาณ วัดกวิศราราม) 
 

ปรัชญาวิทยาลัย 

สาธุ โข สิปปก  นาม อปิ ยาทิสกี ทิส  

“ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้ส าเร็จได้” 

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม

พระราชทานในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี วิทยาลัยนาฏศิลป  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ) 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย (ตราสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
 

 

            
 

 

 

 

                  
     

ตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระพิฆเณศวร์ประทับในกรอบวงกลมเบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เหนือกรอบประดับ

ด้วย ลายไทย ด้านล่างประดับแถบริบบิ้นมีอักษร “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 

 เป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์-ดนตรี 

อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา 

 มืออาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี 
 



เพลงมาร์ชวิทยาลัย 
  

ประพันธ์ค าร้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป  พฤกษากิจ (วิทยาลัยครูเทพสตรี : อาจารย์พิเศษ วนศ.ลบ.)           

เรียบเรียงท านองเพลง   หมวดวิชาดนตรีสากล  ภาควิชาดรุิยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (๒๕๔๒) 

  

  เพียงหนึ่งแดนที่แสนภูมิใจ   เป็นหนึ่งในแผ่นดินถิ่นสยาม 

 สีเขียวภูมิปัญญางอกงาม    สีขาวคือความบริสุทธิ์ดุจมณี 

  พิฆเณศเทวัญขวัญฤทัย   ตระหนักในเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี 

 ทุกคนมั่นในรักสามัคคี    ปลูกฝังความดีพลีเพื่อสถาบัน 

  นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางค์   สืบทอดเสริมทางสร้างสรรค์ 

 ทุกถิ่นนาฏศิลป์สัมพันธ์    แบ่งปันศิลปวัฒนธรรมไทย 

  โขน ละคร ฟ้อนร า บรรเลง   ขานขับเพลงกังวานแว่วไหว 

 ชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏไกล   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  

 

ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ปี๒๕๓๒ - ๒๕๖๒ 

 
 

ชุดที่ ชื่อผลงาน ปี พ.ศ.  ปี ค.ศ. 

๑ ระบ าดินสอพอง  ๒๕๓๒ 1989 

๒ ระบ านวดข้าว  ๒๕๓๓ 1990 

๓ ระบ านบนารายณ์ ๒๕๓๔ 1991 

๔ ระบ าลวปุระ  ๒๕๓๕ 1992 

๕ ระบ าปรีดิ์เปรมวานร ๒๕๓๖ 1993 

๖ ร าโทน  ๒๕๓๗ 1994 

๗ ฟ้อนพวน ๒๕๔๑ 1998 

๘ ระบ าลงข่วงเข็นฝ้าย  ๒๕๔๕ 2002 

๙ ระบ าทานตะวัน  ๒๕๔๕ 2002 

๑๐ ดอกไม้นามพระราชทาน ๒๕๔๗ 2010 

๑๑ ร ากลองยาวประยุกต์ ๒๕๕๓ 2010 

๑๒ ระบ าดอกพิกุล  ๒๕๕๓ 2010 

๑๓ ระบ านารายณ์ราชสดุดี  ๒๕๕๔ 2011 



 

 

 

ชุดที่ ชื่อผลงาน ปี พ.ศ.  ปี ค.ศ. 

๑๔ ระบ านาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด  ๒๕๕๕ 2012 

๑๕ คีตนาฏยธรรมอัศวโฆษ  ๒๕๕๖ 2013 

๑๖ ระบ าขวัญเกล้าเมาลีศรีเด็กไทย ๒๕๕๗ 2014 

๑๗ ระบ าบุบผามาลัยประดิษฐ์ ๒๕๕๘ 2015 

๑๘ ราชเสนีพระนารายณ์  ๒๕๕๙ 2016 

๑๙ รื่นเริงสราญน าไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ๒๕๖๐ 2017 

๒๐ ศรรามาวตาร ๒๕๖๑ 2018 

๒๑ เทวพระกาฬ ๒๕๖๒ 2019 


