วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจาเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัย นาฏศิ ล ปอ่า งทอง
สถาบัน บัณฑิ ต พั ฒ นศิ ลป์ กระทรวงวัฒ นธรรม
ฉบั บ ที่ 1 ประจำเดื อ น พฤษภำคม-กรกฎำคม ปี ก ำรศึ ก ษำ 2563

บทบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ฉบับที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
เป็น “ปฐมบท”จัดขึ้นตำมนโยบำยของผอ.สมภพ เขีย วมณี
ผู้ อ ำนวยกำรวิ ท ยำลั ย ฯท่ ำ นใหม่ ที่ มี ก ำรปรั บ โครงสร้ ำ ง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ โดยมอบให้ ง ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวบรวมข้อมูลกิจกรรม
ต่ ำ ง ๆ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยผลงำนครู อำจำรย์ บุ ค ลำกร
ทำงกำรศึก ษำ นัก เรีย น นัก ศึก ษำ ศิษย์เก่ ำ กิจ กรรมต่ำง ๆ
ที่จัดขึ้น ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 2563 เพื่อเป็น
กำรเผยแพร่ข่ำวสำรของวิทยำลัยฯ
สุดท้ำย ขอแสดงควำมยินดีกับคณะครู อำจำรย์ นักเรียน
นัก ศึก ษำ ศิษย์เก่ ำ ที่ ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ และขอขอบคุณ ผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำ ย ที่ ใ ห้ ก ำรสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล รู ป ภำพ
ประกอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เรำจะนำข้อเสนอแนะเหล่ำนั้น
มำพัฒนำงำนของเรำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น .............พบกันใหม่
ฉบับหน้ำครับ

1. เพื่อเผยแพร่ ข่ำวสำร ควำมรู้ กิจกรรมและผลงำน ของวิทยำลัย
นำฏศิลปอ่ำงทอง
2. เพื่อเผยแพร่ผลงำนของครู คณำจำรย์ บุคลำลำกรทำงกำรศึกษำ
นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน
3. เพื่อเป็นสื่อกลำงอันดีระหว่ำงบ้ำนวิทยำลัยฯชุมชน ทั้งยังเป็น
กำรแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำวิทยำลัยฯ
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สารบัญ
- บรรณำธิกำรแถลง...............................................................
- สำรจำกผู้อำนวยกำร...........................................................1
- คณะผู้บริหำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง.............................2
- แนะนำบุคลำกรใหม่............................................................3
- แสดงควำมยินดีกับคณะครู อำจำรย์...................................4
- แสดงควำมยินดีกับวิทยำลัยฯ..............................................5
- แสดงควำมยินดีกับศิษย์เก่ำ.................................................6
- ไหว้ครู.................................................................................7
- ควำมสำคัญและคุณค่ำของดนตรีไทย..................................8
- ภำษำไทยสำคัญไฉน............................................................9
- กำรฝึกหัดระนำดเอกเบื้องต้น...........................................10
- ประมวลภำพกิจกรรมต่ำง ๆ.............................................11
- นักเรียนได้รับรำงวัล............................................................

ที่ปรึกษา
นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย ฯ
ดร.สุพจี สุภาพ รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย
นายสายันณ์ เถกิงศรี รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ
นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยนโยบำยและแผน
นายพินิตร์ กลับทวี รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
นางสาวชุติพันธุ์ ภู่เจริญวณิชย์ รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
นายจารุชา จันทสิโร หัวหน้ำภำควิชำนำฏศิลป์
นายดิษวัฒน์ ภาคฐิน หัวหน้ำภำควิชำดุริยำงคศิลป์
นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ หัวหน้ำภำควิชำศึกษำทั่วไป
บรรณาธิการ : นำยอภิวิชญ์ เหล่ำอัน

กองบรรณาธิการ
นำยอภิวิชญ์ เหล่ำอัน
นำยชำนำญ แก้วสว่ำง
นำงนงลักษณ์ เขียวมณี
นำยอำนำจ อำจมังกร
นำยมนตรี สุขกลัด
นำงสำวศิริพร ชำตยำนนท์
นำงสำวกรรณิกำร์ เสวะนำ
นำยวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์
นำยชัยทัต โสพระขรรค์
นำยธนภัทร ทองระย้ำ
ภาพถ่าย : นำงนงลักษณ์ เขียวมณี
พิสูจน์อักษร : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เจ้าของ : วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง

สารจากผู้อานวยการ
นายสมภพ เขี ย วมณี
ผู้ อำนวยกำรวิ ท ยำลั ย นำฏศิ ล ปอ่ ำ งทอง
สวัสดีท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร เล่มนี้
ถือเป็นเล่มแรกของกระผมในฐำนะผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฯ
ตลอดระยะเวลำผ่ำนมำกว่ำ 4 ทศวรรษ มีกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพกำรศึกษำ และมีกำรพั ฒนำทุก ๆ ด้ำ น ให้เจริญเพื่ อ
สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
กระผมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย นำฏศิลปอ่ำงทอง
(2563-2566) มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรศึกษำของวิทยำลัยฯให้มีคุณภำพ ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำวิทยำลัยฯ คือ สร้ำง ศักยภำพทำงวิชำกำรที่หลำกหลำย ส่งเสริม
ควำมโดดเด่น ในจุดเน้นของวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทองด้ำนนำฏศิลป์ ดุ ริยำงคศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน สู่ระดับชำติและนำนำชำติ กลยุทธ์ในกำรบริหำรงำน คือ CHAMP
ได้แก่ Change Honest Advance Practical และMind ได้กำหนดนโยบำยไว้ 12 นโยบำยที่
จะบริหำรงำน ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2563 มี 3 ข้อ คือ
1. สร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์รองรับสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน และกำร
แพร่ระบำดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
2. จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ ส่งเสริม คุณภำพชีวิตให้กับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของวิทยำลัย
และ3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร
สุดท้ำย ขอขอบคุณท่ำนผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ควำมไว้วำงใจนำบุตรหลำน
ของท่ำนศึกษำที่วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทองแห่งนี้ ผู้บริหำร คณะครู อำจำรย์ จะดูแลบุตร
หลำนของท่ำนให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ได้รับกำรศึกษำที่สูงขึ้น
และสำมำรถนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะชีวิตที่ได้เรียนรู้นำไปประกอบอำชีพ และเป็น
คนดีของสังคมต่อไป
นำยสมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง

1

2

นางสาวธานี มังกะโรทัย
บรรจุราชการ : 15 มิถุนำยน 2552
โอนย้ำย 9 เมษำยน 2563

นางสุวีรัตน์ พุ่มวันเพ็ญ
บรรจุรำชกำร : 15 มิถุนำยน 2557
โอนย้ำย 10 กรกฎำคม 2563

นายสุริยา อินทจันท
บรรจุราชการ : 1 พฤษภำคม 2563

นางสาวทาริกา คัดชา
บรรจุราชการ : 1 พฤษภำคม 2563

นายชายนพ หุ่นทอง
นางสาววราภรณ์ ระงับภัย
นายชนาธิป โพธิ
ครูอัตรำจ้ำง สอนกำรแสดงพื้นบ้ำนลิเก ครูอัตรำจ้ำง สอนกำรแสดงพื้นบ้ำนลิเก ครูอัตรำจ้ำง สอนดนตรีสำกล

3

ผศ.ดร.เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
ผู้แทนคณำจำรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธำนสภำคณำจำรย์ คนที่ 1

ดร.สุพจี สุภาพ
ผู้แทนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

นายไชยอนันต์ สันติพงษ์
ผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสภำคณำจำรย์

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธำนสภำคณำจำรย์ คนที่ 2

นางสาวชาเรือง เกตุฉวี

นายสาโรช สิทธิโชค

ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น ผู้แทนครู
คณะกรรมกำรประจำวิทยำลัยฯ

ได้รับรำงวัลครูผู้สอนทุนมูลนิธิ มนตรี ตรำโมท
ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

4

19 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
พุทธศักราช 2563 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563
กากับการแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร.สุขสันติ แวงวรรณ

5

ว่าที่ ร.ต.เอกนฤน สิทธิโชค

นายเอกภพ ไม่มีจน

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อ่ำงทอง

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อ่ำงทอง

นายมนัสเทพ ชาสุวรรณ์

ว่าที่ ร.ต.กรกฎ เกตุบรรจง

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สมุทรสำคร

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

นางสาวนิรชา สืบมงคล

นายพิพัฒน์ จตุพรเพิ่ม

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พระนครศรีอยุธยำ

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พระนครศรีอยุธยำ
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ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
คาว่า “ไหว้ครู” อ่ำนแล้วไม่ต้องแปลควำมหมำยมีควำมหมำยตรงตำมคำอยู่แล้ว สำหรับวันไหว้ครู คือ
วัน ที่บรรดำศิ ษย์ ทั้ง หลำย จะได้ แ สดงควำมเคำรพ และสั กกำระต่อ ครู บำอำจำรย์ ผู้มี พระคุณ ตลอดจน
ผู้เสียสละชี้ทำง และให้แสงสว่ำงแก่ศิษย์ โดยไม่คำนึงถึงควำมยำกลำบำก ซึ่ง แนวคิดวันไหว้ครูเกิดขึ้นในที่
ประชุมครูทั่วประเทศเมื่อ ปีพ.ศ.2499 จำกคำปรำศรัยของ จอมพล ป. พิบูลสงครำม นำยกรัฐมนตรี และ
ประธำนกรรมกำรอำนวยกำรคุรุสภำกิตติมศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมำได้มีกำรจัด “งานวันครู” ขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2500
วันพฤหัสบดี เป็นวันที่มักนิยมใช้ในกำรไหว้ ครู ได้รับอิทธิพลมำจำกพวกพรำหมณ์ ซึ่งนับถือเทพเจ้ำ
นำมพระพฤหั ส บดี เป็น เทพฤทธิ์ ในฐำนะปุโ รหิต ำจำรย์ ที่เคำรพนับ ถือของพระอินทร์ และเทวดำอื่ น ๆ
จึงนิยมไหว้ครูกันในวันพฤหัสบดี
พานในวันไหว้ครู ประกอบไปด้วย ธูป เทียน และดอกไม้ ซึ่ง ดอกไม้ ที่ขำดไม่ได้ในพำนไหว้ครู คือ
ดอกมะเขือ หญ้ำแพรก ข้ำวตอก และดอกเข็ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีควำมหมำยเป็นปริศนำธรรมทั้งสิ้น
ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โ น้มต่ำลงมำเสมอ ไม่ ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบรำณจึง กำหนดให้เป็นดอกไม้
สำหรับไหว้ครู เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชำควำมรู้ต่ำง ๆ
หญ้ า แพรก เป็ น หญ้ ำ ที่ เ จริ ญ งอกงำม แพร่ ก ระจำยพั น ธ์ ไ ปได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว มำก หญ้ ำ แพรก และ
ดอกมะเขือ ในวันไหว้ครูจึงมีควำมหมำยซ่อนเร้นอยู่ คนโบรำณจึงถือเอำเป็นเคล็ดว่ำ ถ้ำใช้หญ้ำ แพรก ดอก
มะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญำของเด็กจะเจริญงอกงำมเหมือนหญ้ำแพรก และดอกมะเขือนั่นเอง
ดอกเข็ม เป็นดอกที่มีลักษณะดอกปลำยแหลม เปรียบเหมือนสติปัญญำจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม
ทีส่ ำคัญเกสรดอกเข็มมีรสหวำน กำรใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชำควำมรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมี ควำม
สดชื่นเหมือนรสหวำนของดอกเข็ม
ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของควำมมีระเบียบวินัย ธรรมชำติของเด็ก ๆ มักจะมีควำมซุกซน ควำมเกียจ
คร้ำนมำกบ้ำงน้อยบ้ำงก็ตำม เมื่อมีควำมต้องกำรศึกษำหำควำมรู้ เขำก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ
ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถำบันได้กำหนดไว้ ใครก็ตำมหำกตำมใจตนเองไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้
บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้ำวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกำสได้เป็นข้ำวตอก
ถึงแม้โลกทุกวันนี้จะเปลี่ยนสักเพียงใดประเพณียังคงอยู่ในสังคมไทย...การไหว้ครู..แสดงถึงความ
กตัญญู กตเวที...ต่อผู้มีพระคุณ...
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ครูดิษวัฒน์ ภาคฐิน
หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์
เมื่อกล่ำวถึงดนตรีไทย อำจทำให้ทุกท่ำนเห็นภำพผู้สูงอำยุ ที่กำลังนั่งเล่นดนตรีไทยกับพื้น ในบริเวณชุมชนท้องถิ่นหรือ
ประกอบพิธีกรรมในวัด และมองว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่โบรำณ คร่ำครึ ล้ำสมัย ไม่เข้ำกับสังคมในยุคปัจจุบันที่ทุกสิ่งทุกอย่ำง
รอบตัวรวดเร็วฉับไวและดูเป็นสำกล แต่คงไม่มีใครทรำบว่ำสิ่งที่ท่ำนมองเห็น ว่ำล้ำหลังนั้น เป็นเครื่องยืนยันถึงอดีต ควำม
เป็นมำและวัฒนธรรมที่สั่งสมอันมีคุณค่ำยิ่งของชำติไทย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะสำมำรถดำรงอยู่ได้นั้น จึงต้องมีกำรปรับบทบำทตัวเอง
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน
“ดนตรี” มำจำกภำษำสันสกฤตว่ำ “ตันตริ” แปลว่ำ สำย หรือ เครื่องสำย พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554
ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “ดนตรี” ว่ำ น. เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน
หรือเกิดอำรมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตำมทำนองเพลง. (ส.ตนฺตฺรินฺ). (รำชบัณฑิตยสถำน,2556, น. 420-421) ส่วน
ควำมหมำยอื่น คำว่ำ “ดนตรี” ตรงกับคำภำษำอังกฤษว่ำ “music” หมำยถึง ศิลปะ และศำสตร์ของกำรร้อยกรองเสียง หรือ
เสียงเครื่ องดนตรี เข้ำเป็น ทำนอง เสียงประสำน จังหวะ ลีล ำ และกระแสเสีย ง เพื่อให้บทเพลงมีโครงสร้ำงที่ สมบูรณ์ และ
ก่อให้เกิดควำมสะเทือนอำรมณ์ ดนตรีถือว่ำเป็นงำนศิลปะที่มนุษย์สร้ำงขึ้นโดยใช้เสียงเป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดออกมำเป็นลีลำ
ทำนอง อำรมณ์ของเพลงดำเนินไปตำมจินตนำกำรของนักประพันธ์เพลง นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำต่อมนุษย์ในกำรปรุงแต่งชีวิตให้มี
ควำมสุข ผ่อนคลำยควำมโศกเศร้ำ เป็นสื่อเสริมแต่งให้กิจกรรมทำงประเพณี และพิธีกรรมที่มนุษย์ประกอบขึ้นนั้นเกิดควำม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดนตรีเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่ทุกชำติในโลกมี เป็นเครื่องยืนยันศิลปวัฒนธรรมประจำชำตินั้น ๆ ชำติที่เจริญรุ่งเรือง ย่อมมี
ดนตรีประจำชำติของตน แต่ละชำติต่ำงก็ภูมิใจในดนตรีประจำชำติของตน และมีควำมสำคัญกับชีวิตของคนเรำ เพรำะเป็นสิ่งที่
ช่วยจรรโลงจิตใจ ช่วยผ่อนคลำย และยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกควำมเป็นชนชำติที่มีประวัติอันยำวนำนมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง
ดนตรีไทย เป็นภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของคนไทย ทีไ่ ด้สร้ำงสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลง ลักษณะ และชนิดของเครื่อง
ดนตรี วิธีบรรเลง วิธีขับร้อง และกำรนำมำใช้ในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม นอกจำกดนตรีไทยจะมีควำมสำคัญในด้ำน
กำรปรุงแต่งอำรมณ์ ควำมรู้สึก กำรประกอบกิจกรรมตำมควำมเชื่อและพิธีกรรม โดยกำรเข้ำไปปรุงแต่งให้งำนหรือพิธีกรรมนั้น
เกิดควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้นแล้ว ดนตรีไทยยังมีคุณค่ำต่อพัฒนำกำรของร่ำงกำยในส่วนของผู้บรรเลง และจิตใจของผู้ที่ได้รับฟัง
ดังควำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ดนตรีไทยจึงมีบทบำทต่อชีวิตของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรประเทืองอำรมณ์ กระตุ้น ควำมรู้สึกของเรำอย่ำงมำก ถ้ำขำดเสียงเพลง และเสียงดนตรีแล้ว จะทำให้มนุษย์อยู่อย่ำง
แห้งแล้งไร้อำรมณ์ควำมรู้สึก ไม่มีเครื่องประเทืองจิตใจ ไม่ละเอียดอ่อนและไม่เกิดควำมสุข ควำมสนุกสนำน ดังประโยคที่ว่ำ
“เจ้ำจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ” (สุรพล สุวรรณ, 2551, น.18)
ดังนั้น จึงอำจกล่ำวได้อีกว่ำ ดนตรีเป็นศิลปะที่ส่งเสริมควำมเป็นมนุษย์ เพรำะนอกจำกมนุษย์แล้วคงไม่ มีสิ่งใดฟังดนตรี
เข้ำใจ สำมำรถบรรเลงดนตรีได้ และที่สำคัญกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น ที่วัฒนธรรมกำรเรียนกำรสอนดนตรีไทยปฏิบัติสืบต่อกัน
มำอย่ ำ งช้ ำ นำน หำกสั ง เขปตำมควำมที่ ไ ด้ บ รรยำยมำข้ ำ งต้ น แล้ ว จะเห็ น ถึ ง ควำมหมำย ประวั ติ กำรสื บ ทอด บริ บ ท
กำรนำไปใช้ ควำมสำคัญ และคุณค่ำของดนตรีไทย เป็นศิลปะของชำติที่ ประชำชน ชำวไทยเกิดควำมรู้สึกรัก และหวงแหน
มรดกทำงวัฒนธรรมดนตรี เกิดควำมตระหนักรู้ และเกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยร่วมกัน........
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ครูอภิวิชญ์ เหล่าอัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำกพระรำชดำรัสตอนหนึ่งของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิ ต ร พระรำชทำนเมื่ อ ครั้ ง เสด็ จ พระรำชด ำเนิ น ไปทรงเป็ น ประธำนในกำร ประชุ ม
ทำงวิ ช ำกำรที่ จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๐๕ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ใ นเวลำต่ อ มำ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ก ำหนดให้ วัน ที่ ๒๙ กรกฎำคม ของทุก ปี เป็ น "วัน ภาษาไทยแห่ ง ชาติ “ มี พ ระรำชดำรั ส
ตอนหนึ่งว่ำ “เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะใน
ด้านรักษาภาษานี้ก็มีห ลายประการ อย่างหนึ่ง ต้องรักษาให้ บริสุท ธิ์ ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียง
ให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คามาประกอบประโยค
นับเป็นปัญหาที่สาคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ารวยในคาของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ารวยพอ
จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สาหรับคาใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจาเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคา
ที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คาเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”
ภำษำไทยเป็น เอกลั ก ษณ์ ประจ ำชำติ เป็ น สมบั ติท ำงวั ฒนธรรมอัน ก่ อให้เ กิด ควำมเป็น เอกภำพ และ
เสริม สร้ำงบุคลิ ก ภำพของคนในชำติให้มี ควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมื อในกำรติดต่อสื่ อสำรควำมเข้ำใจและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์ จำกแหล่งข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ
เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ ควำมคิ ด วิ เ ครำะห์ วิ จ ำรณ์ และสร้ ำ งสรรค์ ใ ห้ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงทำงสั ง คม
และควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี ต ลอดจนน ำไปใช้ ใ นกำรพั ฒ นำอำชี พ ให้ มี ค วำมมั่ น คง
ทำงสั ง คมและเศรษฐกิ จ นอกจำกนี้ ยั ง เป็น สื่ อ ที่ แ สดงภู มิ ปั ญ ญำของบรรพบุรุ ษ ด้ำ นวัฒ นธรรม ประเพณี
และสุนทรียภำพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่ำ ภำษำไทยจึงเป็นสมบัติของชำติที่ควรค่ำแก่
กำรเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสำนให้คงอยู่คู่ชำติไทยตลอดไป
ในภำษำไทยย่อมประกอบด้วยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และควำมหมำย ส่วนประโยคเป็นกำร
เรียงคำตำมหลักเกณฑ์ของภำษำ และประโยคหลำยประโยคเรียงกันเป็นข้อควำม นอกจำกนั้นคำในภำษำไทย
ยังมีเสียงหนัก เบำ มีระดับของภำษำ ซึ่งใช้ให้เหมำะแก่กำลเทศะและบุคคล ภำษำย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
กำลเวลำ ตำมสภำพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตำมสภำพของสังคมและเศรษฐกิจ กำรใช้ภำษำเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้อง
ฝึกฝนให้เกิดควำมชำนำญ ไม่ว่ำจะเป็นกำรอ่ำน กำรเขียน กำรพูด กำรฟัง และกำรดูสื่อต่ำง ๆ รวมทั้งต้องใช้ให้
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ทำงภำษำ เพื่อสื่อสำรให้เกิดประสิทธิภำพ และใช้อย่ำงคล่องแคล่ว มีวิจำรณญำณและมี
คุณธรรม
ในนำมกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อยำกเห็นทุกคนได้ระลึกถึงภำษำไทย ซึ่งเป็นภำษำประจำชำติ
รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณค่ำ และควำมสำคัญของภำษำไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์
ภำษำไทยด้วยกำรอ่ำน พูด เขียนภำษำไทยให้ถูกต้อง ให้คงอยู่คู่ชำติไทยตลอดไป...........
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ครูชานาญ แก้วสว่าง
ครูภาควิชาดุรยิ างคศิลป์
กำรฝึกปฏิบัติในด้ำนพื้นฐำนกำรตีระนำดเอกนั้น ถือว่ำเป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญประกำรหนึ่ง
ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ คุ ณ ภำพของเสี ย งที่ อ อกมำ ผู้ เ ขี ย นเป็ น คนระนำดเอกที่ ไ ด้ รั บ กำรสื บ ทอดมำจำกครู ส ำรวย
แก้วสว่ำง ซึ่ง เป็น บิดำ ในสมัย ที่ท่ำนมี ชิวิตอยู่ นั้ น ได้ เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนดนตรีไทยของวิทยำลั ยนำฏศิล ป
อ่ำงทอง เป็นผู้วำงรำกฐำนกำรตีระนำดให้กับศิษย์ในหลำย ๆ รุ่น สำหรับทุกท่ำนคงจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบต่ำง ๆ ของระนำดเอกมำบ้ำงแล้ว ผู้เขียนจึงจะขอกล่ำวในเรื่องพื้นฐำนกำรนั่ง
และกำรจับไม้ พอสังเขป ดังนี้
การนั่ง ผู้บรรเลงนั่งในท่ำขัดสมำธิ ลำตัวตรงตั้งฉำกกับพื้น หันหน้ำเข้ำกึ่งกลำงของผืนระนำด
เอก กำมือทั้งสองข้ำง เปิดนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้ำงออกอยู่ในลักษณะยอดเยี่ยม วำงมือที่กำในลักษณะเดิมโดยให้
นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้ำนบนเป็นแนวรำบขนำนกับพื้น นิ้วก้อยอยู่ด้ำนล่ำง แล้ววำงที่หัวเข่ำทั้งสองข้ำง ต่อมำให้นำ
ปลำยนิ้วหัวแม่มือ ในลักษณะเดิมจดกับกระพุ้งด้ำนข้ำงของรำงระนำดเอก ก็จะได้ระยะห่ำงระหว่ำงรำงระนำด
เอกกับตัวผู้บรรเลงพอดีและได้ท่ำนั่งที่เป็นมำตรฐำนมีควำมสง่ำงำม มีผลต่อคุณภำพของเสียงดังที่ได้กล่ำวมำ
ข้ำงต้นแล้ว หรืออำจจะนั่งพับเพียบโดยใช้ลักษณะกำรวัดระยะแบบกำรนั่งขัดสมำธิ แล้วแต่ควำมถนัดของผู้เรียน
โดยส่วนมำกจะนั่งพับเพียบในช่วงกำรต่อเพลงกับครูผู้สอน เมื่อต่อเพลงจบ ในช่วงซ้อมหรือช่วงบรรเลงก็จะ
นั่งขัดสมำธิ สำหรับกำรนั่งขัดสมำธิจะมีควำมทะมัดทะแมง อีกทั้งยังช่วยพยุงรำงระนำดเอกไม่ให้ขยับในเวลำ
บรรเลงอีกด้วย
การจับไม้แบบปากกา เป็นกำรจับในลักษณะหงำยฝ่ำมือ จับไม้ตีข้ำงละอัน ให้ก้ำนไม้ตีพำด
อยู่ ใ นในร่ อ งกลำงอุ้ ง มื อ พร้ อ มกั บ ใช้ นิ้ ว กลำง นิ้ ว นำงและนิ้ ว ก้ อ ย จั บ ก้ ำ นไว้ แ ละเหยี ย ดนิ้ ว หั ว แม่ มื อ แตะ
ที่ด้ำนข้ำงไม้ ตี ปลำยนิ้ วชี้ก ดที่ด้ำนล่ำงของก้ ำนประมำณจุ ดกึ่ง กลำงของไม้ ตี ให้พอเหมำะกับกำรควบคุม
น้ำหนักของไม้ ระยะห่ำงระหว่ำง หัวไม้กับปลำยนิ้วชี้ กำหนดให้อยู่ในลักษณะเท่ำกันทั้งมือขวำและมือซ้ำย
เพื่อ ให้ไ ด้คุ ณภำพเสี ยงที่ส มดุล กั น จำกนั้น คว่ำมื อพร้อ มที่จ ะเริ่ ม ตี แขนทั้ ง สองข้ำ งแนบล ำตัว ให้ เป็น แบบ
ธรรมชำติ และงอข้อศอกให้เป็นมุมฉำก
การจับปากไก่ เป็นกำรจับในลักษณะคล้ำยกับกำรจับแบบปำกกำ เพียงแต่ปลำยนิ้วชี้จะต้อง
ไพล่ลงข้ำงไม้ตีระนำดทำงด้ำนนิ้วกลำงประมำณครึ่งองคุลี
การจับแบบปากนกแก้ว เป็นกำรจับในลักษณะคล้ำยกับกำรจับแบบปำกกำ เพียงแต่ปลำยนิ้วชี้
จะต้องไพล่ลงข้ำงไม้ตีทำงด้ำนนิ้วกลำง ประมำณครึ่งองคุลี หรือประมำณข้อของนิ้วมือข้อ แรก “เกร็ดควำมรู้
เรื่องกำรนั่งและกำรจับไม้ โอกำสหน้ำจะกล่ำวในเรื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรตีระนำดเอก”…………
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13 พฤษภำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ได้ดำเนินกำรสรรหำ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง โดยมีผู้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 2 รำย คือ นำยสมภพ เขียวมณี และผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
ณ อำคำรนำฏดุรยิ ำงคศิลป์

3 มิถุนำยน 2563 นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง พร้อมด้วยข้ำรำชกำรครู
อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ อำคำรสำนึกรักบ้ำนเกิด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง
ในกำรนี้วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ได้จัดพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี ณ อำคำรอเนกประสงค์
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10 มิถุนำยน 2563 นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง พร้อมด้วยนำงสำวศิริพร
ชำตยำนนท์ ร่วมพิธีรับมอบเข็มขัดลูกเสือ ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนลูกเสือจังหวัดอ่ำงทอง
โดยมีนำยพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้อำนวยกำรลูกเสือจังหวัดอ่ำงทอง เป็นประธำนในพิธี
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ำ 90 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

16 มิถุนำยน 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ได้ประชุมคณะครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อวำงแนวทำงในกำรเปิดเรียนภำคเรียนที่ 1/2563 มีกำรแนะนำบุคลำกรที่มำบรรจุ โอนย้ำย และแสดง
ควำมยินดีกับบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำแหน่งทำงวิชำกำร สุดท้ำยภำควิชำศึกษำทั่วไปร่วมแสดง
ควำมยินดีกับท่ำนผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฯ ณ ห้องประชุมเทพสโมสร ชั้น 5 อำคำรอเนกประสงค์
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18-20 มิถุนำยน 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สอน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมที่ 3 อบรมครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มีควำมรู้
และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อำคำรอเนกประสงค์
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22 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
มีกิจกรรมฟังการถ่ายทอดสดการบรรยายทาง Video conference จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ณ ห้องประชุมเทพสโมสร ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

24 มิถุนำยน 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ได้รับกำรประเมินจำกโรงพยำบำลอ่ำงทองและสำธำรณสุข
จังหวัดอ่ำงทอง เพื่อตรวจประเมินควำมพร้อมตำมมำตรกำร โควิด -19 ของกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1/2563
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25 มิถุนำยน 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำนำฏศิลป์ศึกษำ สำขำดนตรีศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
โดยมีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ คือ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย อำจำรย์อินทิรำ พงษ์นำค
ผศ.ดร.เทพพิกำ รอดสภำ ว่ำที่ ร.ต.ดร.บุญเลิศ กร่ำงสะอำด ดร.ธิติมำ อ่องทอง ว่ำที่ร้อยตรีขวัญชัย ชะยูเด็น
ในกำรนี้นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง กล่ำวต้อนรับ
พร้อมคณะผู้บริหำร ครูอำจำรย์ ให้กำรต้อนรับ ณ อำคำรนำฏดุรยิ ำงคศิลป์ ชั้น 7
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26-28 มิถุนำยน 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สอน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมเมธำวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมที่ 1 ทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 2 ทักษะกำรวัด ประเมินทำงกำรศึกษำ และวิจัยทำงกำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 3 ทักษะกำรให้คำปรึกษำ และแนะแนว
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29 มิถุนำยน 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดกิจกรรมสัมมนำกำรเตรียมควำมพร้อม และสร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกับสถำนศึกษำเครือข่ำยในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ณ ห้องแววพัชนี อำคำร2

29 มิถุนำยน 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ได้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ในกำรนี้ท่ำนมงคลธร บัวประทุม และท่ำนจำลอง แสงจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มอบของที่ระลึกแสดงควำมยินดีกับผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฯ
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1 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และเก่ำ เพื่อชี้แนะแนวทำง
ในกำรปฏิบัติตนในสถำนกำรณ์ covid-19 เนื่องในวันเปิดภำคเรียนที1่ /2563 โดยนำยสมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ให้โอวำทและกล่ำวต้อนรับนักเรียนสู่รัวเขียวขำว

1-2 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดโครงกำรปรับพื้นฐำนด้ำนดนตรีนำฏศิลปไทย ของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีปีที่ 1 โดยนำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ประธำนในพิธี
กล่ำวเปิดโครงกำรฯ และให้โอวำท ณ ห้องแววพัชนี
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3 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง งำนกิจกำรพิเศษ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ
จัดกิจกรรมถวำยเทียนจำนำพรรษำ ประจำปี 2563 ณ ห้องแววพัชนี อำคำร2

3 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี
ณ อำคำรนำฏดุรยิ ำงคศิลป์
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4 กรกฎำคม 2563 นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง พร้อมด้วยคณะครู อำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมพิธีถวำยเทียนพรรษำพระรำชทำน
ณ วัดไชโย วรวิหำร อำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง

4 กรกฎำคม 2563 นำงสำวรัชฎำภรณ์ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยนโยบำยและแผน พร้อมด้วย
คณะครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมพิธีถวำยเทียนพรรษำพระรำชทำน
ณ วัดป่ำโมก วรวิหำร อำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง

5 กรกฎำคม 2563 เวลำ 07.00 น. นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง พร้อมด้วย
คณะครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมโครงกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ ประจำปี 2563 ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่ำงทอง
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5 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. นำงสำวชุติพันธุ์ ภู่เจริญวณิชย์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยคณะครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมโครงกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ ประจำปี 2563 ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่ำงทอง

10 กรกฎำคม 2563 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นักเรียน นักศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย ได้ให้นักเรียน
เลือกกิจกรรมชมรม ประจำปีกำรศึกษำ 2563 ณ อำคำรนำฏดุริยำงคศิลป์

11 กรกฎำคม 2563 เวลำ 08.30 น. ดร.สุพจี สุภำพ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย
พร้อมด้วยคณะครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมในงำนรัฐพิธีวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ประจำปี 2563 ณ อำคำรสำนึกรักบ้ำนเกิด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง

21

9 กรกฎำคม 2563 นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง พร้อมคณะผู้บริหำร และครู
อำจำรย์ภำควิชำนำฏศิลป์ เข้ำร่วมพิธีคำนับครู ประจำปี 2563 เพื่อควำมเป็นสิริมงคลสำหรับนักเรียนใหม่
ประกอบพิธีโดยครูดำรงศักดิ์ นำฏประเสริฐ ณ ห้องแววพัชนี อำคำร2

9 กรกฎำคม 2563 คณะครู อำจำรย์ ภำควิชำดุริยำงคศิลป์ เข้ำร่วมพิธีคำนับครู ประจำปี 2563 เพื่อควำมเป็น
สิรมิ งคลสำหรับนักเรียนใหม่ ประกอบพิธโี ดยครูสำโรช สิทธิโชค ณ อำคำรนำฏดุริยำงค์ศิลป์
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16 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ภำควิชำศึกษำทั่วไป จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
โดยมีนำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง พร้อมคณะผู้บริหำร
ครูอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกระดับร่วมพิธี ณ อำคำรนำฏดุริยำงค์ศิลป์
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18 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ
ในกำรนี้นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง กล่ำวต้อนรับ
พร้อมคณะผู้บริหำร ครูอำจำรย์ ให้กำรต้อนรับ ณ อำคำรนำฏดุริยำงคศิลป์ ชั้น 7

20-23 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง งำนสภำนักเรียน งำนสโมสรนักศึกษำ ร่วมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดอ่ำงทอง จัดอบรมโครงกำรสร้ำงจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย รุ่นที 1
ณ อำคำรนำฏดุริยำงคศิลป์ ชั้น 7
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24 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ณ ห้องเทพสโมสรชั้น 5 อำคำรอเนกประสงค์

25 กรกฎำคม 2563 นำงสำวสุพจี สุภำพ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย พร้อมด้วยข้ำรำชกำร
เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ห้องเทพสโมสรชั้น 5 อำคำรอเนกประสงค์
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25 กรกฎำคม 2563 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง งำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
"นำฏศิลปอ่ำงทอง ทำควำมดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงพลังควำมจงรักภักดี
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

30 กรกฎำคม 2563 นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำรครู อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชุมบุคลำกรประจำเดือน กรกฎำคม
ณ ห้องเทพสโมสรชั้น 5 อำคำรอเนกประสงค์
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31 กรกฎำคม 2563 นำยสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง นำคณะผู้แสดงร่วมพิธีเปิดงำน
รำลึกประพำสต้นล้นเกล้ำฯ รัชกำลที่ 5 และของดีเมืองอ่ำงทอง ประจำปี 2563 ณ เวทีกลำง หน้ำศำลำกลำง
จังหวัดอ่ำงทอง โดยทำกำรแสดง โขน เรื่อง รำมเกียรติ์ ตอน ทศพักตร์ลักนงครำญ หนุมำนถวำยพล
จองถนนข้ำมลงกำ พระจักรำปรำบไพรี

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับ...
นางสาวชัญญานุช ธรรมมุนี
ได้รับทุนกำรศึกษำ พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ
ทุนมูลนิธิ มนตรี ตรำโมท ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Website : http://cdaat.bpi.ac.th
Facebook : วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง
E-mail : Angthong1808@gmail.com
โทรศัพท์
: 035-611548
โทรสำร
: 035-611860

