
ตารางกําหนดการ 
โครงการเติมเต็มความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วันที่  15-19  ธันวาคม  2557 
************ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 ธ.ค.57 08.30-09.00 น. พิธีเปิดโครงการ 

โดย ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

-วิทยากร 
- ครู-อาจารย์ภาคนาฏศิลป์ไทยทุกท่าน 
- นักเรียนชั้นม.4 - ม.6 

09.00-10.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.4 
-  เพลงระบําสี่บท 
-  ระบําเทพบันเทิง ฯลฯ 

 ครูประจําภาวิชานาฏศิลปไทยละคร 

10.30-10.45 น. พัก 15 นาที 
10.45-12.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.4 

-  เพลงระบําสี่บท 
-  ระบําเทพบันเทิง ฯลฯ 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.4 

-  เพลงระบําสี่บท 
-  ระบําเทพบันเทิง ฯลฯ 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

14.30-14.45  น. พัก 15 นาที 
14.45-16.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.4 

-  เพลงระบําสี่บท 
-  ระบําเทพบันเทิง ฯลฯ 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

16 ธ.ค 57 09.00-10.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.5 
- ระบําดาวดึงส์ 
-ระบําย่องหงิด 
-ระบําอยุธยา 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

10.30-10.45 น. พัก 15 นาที 
10.45-12.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.5 

- ระบําดาวดึงส์ 
-ระบําย่องหงิด 
- ระบําอยุธยา 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.5 

- ระบําดาวดึงส์ 
-ระบําย่องหงิด- ระบําอยุธยา 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 



14.30-14.45 น. พัก 15 นาที 
14.45-16.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.5 

- ระบําดาวดึงส์ 
-ระบําย่องหงิด 
- ระบําอยุธยา 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

17 ธ.ค.57 09.00-10.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.6 
-ปู่เจ้าเรียกไก่ 
-  ย่าหรันตามหนกยูง 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

10.30-10.45 น. พัก 15 นาที 
10.45-12.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.6 

-ปู่เจ้าเรียกไก่ 
-  ย่าหรันตามนกยูง 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.6 

-ปู่เจ้าเรียกไก่ 
-  ย่าหรันตามนกยูง 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

14.30-14.45 น. พัก 15 นาที  
14.45-15.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ระดับม.6 

-ปู่เจ้าเรียกไก่ 
-  ย่าหรันตามนกยูง 

 ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยละคร 

15.30-16.00 น. ปิดโครงการ 
-กล่าวขอบคุณวิทยากร 
-  มอบของท่ีระลึก 

-ครูประจําภาควิชานาฏศิลปไทยทุกท่าน 
-นักเรียนม.4-ม.6 

 
หมายเหตุ   เวลา และ เนื้อหาอาจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
วิทยากร   1.  อ.รติวรรณ  กัลยาณมิตร 
   2.  อ.อัจฉรา  สุภาไชยกิจ 
   3.  อ.ไพฑูรย์  เข้มแข็ง 
   4.  อ. สมศักด์ิ  ทัดติ 
   5.  อ.วิโรจน์  อยู่สวัสด์ิ 
 
 
 
 
 
 



ตารางกําหนดการ 
โครงการเติมเต็มความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ระดับขั้นอุดมศึกษา 

วันที่  18-19  ธันวาคม  2557 
******************** 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
18 ธ.ค.57 08.30-09.00 น. -  ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลปไ์ทยให้โอวาท 

- นักเรียนระดับอุดมศึกษาสาขาละคร 
ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

09.00-10.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี
เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 

ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

10.30-10.45 น. พัก 15 นาที 
10.45-12.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี

เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 
ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี

เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 
ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

14.30-14.45  น. พัก 15 นาที 
14.45-16.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี

เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 
ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

19ธ.ค 57 09.00-10.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี
เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 

ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

10.30-10.45 น. พัก 15 นาที 
10.45-12.00 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี

เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 
ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี

เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 
ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

14.30-14.45 น. พัก 15 นาที 
14.15-15.30 น. เติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย ละครชาตรี

เร่ืองพระสุธนมโนราห์เลือกคู่-บูชายัญ 
ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

15.30-16.00 น. ปิดโครงการ 
- กล่าวขอบคุณวิทยากร 
 

ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาสาขาละครทุก
ท่าน 

หมายเหตุ   เวลา และ เนื้อหาอาจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
วิทยากร   1.  อ.รติวรรณ  กัลยาณมิตร 
   2.  อ.นันทา  น้อยนิตย์  3.  อ. นฤมล  ขันสัมฤทธ์ิ 
 



รายชื่อวิทยากรโครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลปไ์ทย ระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาและบริการวิชาการ 
วันท่ี 15-19  ธันวาคม 2557 

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และ โรงละครอบจ.นครศรีธรรมราช 
 

1.  ผศ.ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

วิทยากร วันท่ี 15-17  ธันวาคม 2557 
โครงการบริการวิชาการ รําวงมาตรฐาน 
นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน , นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ 

2.  อ.รติวรรณ  กัลยาณมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

วิทยากร วันท่ี 15-19  ธันวาคม 2557 
โครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย
ระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

3.  อ.นันทา  น้อยนิตย์ ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยากร วันท่ี 15-19  ธันวาคม 2557 
โครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย
ระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

4.  อ. นฤมล  ขันสัมฤทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยากร วันท่ี 15-19  ธันวาคม 2557 
โครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย
ระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

5.  อ.ไพฑูรย์  เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

วิทยากร วันท่ี 15-17  ธันวาคม 2557 
โครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย
ระดับพ้ืนฐาน 

6.  อ. สมศักด์ิ  ทัดติ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

วิทยากร วันท่ี 15-17  ธันวาคม 2557 
โครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย 
ระดับพ้ืนฐาน 

7.  อ.วิโรจน์  อยู่สวัสด์ิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

วิทยากร วันท่ี 15-17  ธันวาคม 2557 
โครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย 
ระดับพ้ืนฐาน 

8.  อ. อัจฉรา  สุภาไชยกิจ ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยากร วันท่ี 15-17  ธันวาคม 2557 
โครงการเติมเต็มด้านนาฏศิลป์ไทย 
ระดับพ้ืนฐาน 

 
    
 


