
 

 

 
 

 
            
 

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๑ 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยันาฏศลิปลพบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
 



 

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ                                       
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี ๑ 

รอบโควตา ปการศึกษา ๒๕๖๖  
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  

 
วัน เดือน ป ข้ันตอนดำเนินการ สถานท่ี 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ –  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  

 

แจงประชาสัมพันธระเบียบการรับสมัคร 
เขาศึกษา 

ทางไปรษณีย 
และเว็บไซตวิทยาลัยฯ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ –  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  

-การสงใบสมัครทางไปรษณีย  
(ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ) 
-การสมัครผานระบบออนไลน  
https://eduregis.bpi.ac.th/applicant/
app/register 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
๑๒๑/๙ ตำบลทะเลชุบศร 
อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ –  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  

         (เวนวันหยุดราชการ) 

 
การสมัครดวยตนเอง 

หองทะเบียนและวัดผล  
อาคารอเนกประสงค  
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

วันเสารท่ี ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  สอบคัดเลือก 
  เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  - นักเรียนรายงานตัว 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - สอบปฏิบัติตามสาขาวิชาเอก  
ทดสอบทักษะพ้ืนฐานดานนาฏศิลปไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล และสอบสัมภาษณ 
  เวลา ๑๓.๐๐ น.     - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
รายงานตัวเขาศึกษา ชำระคาบำรุงการศึกษาและ                                      
มอบตัวข้ึนทะเบียนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 
อาคารเรียน 2 (ชั้นลาง) 
อาคารเรียน 1 (ชั้นลาง) 
และอาคารดุริยางคศิลป(ชั้นลาง) 
 
อาคารเรียน 2 (ชั้นลาง) 
 

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   เลขท่ี ๑๒๑/๙ ถนนรามเดโช  ตำบลทะเลชุบศร 
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐ โทร. ๐๓๖-๔๑๒-๑๕๐ ตอ ๑๑๗   โทรสาร ๐๓๖-๔๑๒-๔๔๗ 
 
ผูประสานงาน     นางนงนุช   สุนทรสุข หัวหนางานทะเบียนและวัดผล          โทร. ๐๘๕-๓๖๙-๑๙๖๕ 
                      นางนันทนภัส  ยุทธศักดิ์สมบุญ หัวหนางานบริการวิชาการ   โทร.  ๐๘๐-๙๘๙-๖๔๘๐ 
   นางสาวพลอยไพลิน  กมลนาวิน     โทร. ๐๙๘-๓๗๔๘๗๔๐ 
         
 
 
 
 



 

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ  ๒ ระดับ  คือ 
  ๑. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี ๑ (เทียบเทา ม.๔) 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
         ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  นักเรียนท่ีจะเขาศึกษาตอ มีคุณสมบัติ ดังนี้   
  ๑. เปนโสด 
  ๒.  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ( ป.๖) หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๕   
  ๓. อายุไมเกิน ๑๔ ปบริบูรณ  (นับถึงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 
   ๔. มีความพรอมในการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๕. มีสุขภาพดี รางกายสมบูรณ มีทักษะเหมาะสมกับสาขาวิชาท่ีศึกษา 
  ๖. มีความประพฤติสุภาพเรียบรอย ไมเก่ียวของกับสารเสพติด มีผูปกครองดูแล เอาใจใสท้ังดานความประพฤติ 
ดานการเรียน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย 
         ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี ๑  นักเรียนท่ีจะเขาศึกษาตอ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑. เปนโสด 
   ๒. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม. ๓) หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓   
ปการศึกษา ๒๕๖๕  หรือหลักสูตรการศึกษาผูใหญระดับ ๔  
  ๓. อายุไมเกิน ๑๗ ปบริบูรณ  (นับถึงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 
  ๔. มีความพรอมในการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๕. มีสุขภาพดี รางกายสมบูรณ มีทักษะเหมาะสมกับวิชาท่ีศึกษา 
  ๖. มีความประพฤติสุภาพเรียบรอย ไมเก่ียวของกับสารเสพติด มีผูปกครองดูแลเอาใจ ใสท้ังดานความ 
ประพฤติ และดานการเรียน สามารถปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย 
 

สาขาวิชาท่ีรับ 
   ๑. นาฏศิลปโขน (พระ ยักษ ลิง) รับเฉพาะผูชาย 
   ๒. นาฏศิลปละคร (พระ นาง) รับเฉพาะผูหญิง 
   ๓. ปพาทย (ป ฆองวง ระนาดเอก ระนาดทุม เครื่องหนัง ฯ) 
   ๔. เครื่องสายไทย (ซออู  ซอดวง จะเข) 
   ๕. คีตศิลปไทย (ขับรองเพลงไทย) 
   ๖. ดนตรีสากล (กีตาร เปยโน แซ็กโซโฟน กลองชุด ฯ ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการมอบตัว 
การรับสมัคร   
  - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๖  สมัครโดยสงเอกสารทางไปรษณีย  

(ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ) และสมัครผานระบบออนไลน  

  - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕– ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดราชการ  
ณ หองทะเบียนและวัดผล อาคารอเนกประสงค  
เอกสารประกอบการสมัคร 
   ๑.ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพรอมกรอกขอมูลติดรูปถายนักเรียน 
ในใบสมัครใหเรียบรอย (จำนวน ๓ รูป)  
  ๒. สำเนาใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.๗) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
  ๓. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 
  ๔. ไมเสียคาสมัคร (ปกติ ๑๐๐ บาท) 
การสอบคัดเลือกและการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันเสารท่ี ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ 
  - เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัว  ณ หองศูนยสื่ออาคารเรียน ๑   (ชั้นลาง)   

  - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติและสัมภาษณ ตามสาขา 
  - เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและมอบตัวเปนนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    
ณ หองศูนยสื่ออาคารเรียน ๑  (ชั้นลาง)   
 
ส่ิงท่ีนักเรียนจะตองปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก  มีดังนี้ 
   ๑. มาถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาอยางนอย ๑๕ นาที 
   ๒. สอบตามวัน เวลา ท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
 
ขอปฏิบัติในการรายงานตัว/มอบตัว   
 ผูปกครองของนักเรียนทำการมอบตัวใหบุตรหลานของทาน พรอมสงหลักฐานดังตอไปนี้ 
  ๑. สำเนาใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.๗) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
  ๒. รูปถายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จำนวน ๑ รูป (ติดท่ีใบมอบตัว) 
  ๓. สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน ของบิดา มารดา และผูปกครองท่ี 
มามอบตัวนักเรียนอยางละ ๑ ฉบับ  
  ๔. ใบรับรองแพทย  
  ๕. เอกสารอ่ืนๆ เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถามี) 
   ๖. คาใชจายในการรายงานตัว (คาบำรุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖)   
 
 
หมายเหตุ การสำเนาเอกสารตองรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ 
 
 
 



 

 

คาบำรุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืน ๆ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 
 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน 
๑ คาประกันอุบัติเหตุ ๑๔๐ บาท   
๒ คาสมัครสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูประเภทตลอดชีพ ๑๐๐ บาท 
๓ คาชมรมศิษยเกาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี ๑๐๐ บาท 
๔ คาจางครูพิเศษ ๕๐๐บาท 
๕ คาสาธารณูปโภค ๕๐๐ บาท 
๖ คาประกันของเสียหาย ๒๐๐ บาท 

รวมชำระรายการท่ี ๑ - ๖ เปนเงิน ๑,๕๔๐ บาท 

๗ 
คาหอพักวิทยาลัย ชำระในวันปฐมนิเทศ  
(หองแอร ๔,๐๐๐ บาท พัดลม ๓,๐๐๐ บาท) 

๓,๐๐๐/๔,๐๐๐ บาท 

 
ชำระคาใชจายรายการท่ี ๑ - ๖ ในวันเสารท่ี ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ 
 
 

การจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน 
 จัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนไดท่ีรานคาของวิทยาลัยฯ บริเวณชั้นลาง อาคารเรียน ๑ 
(ในกรณีท่ีจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนจากรานคาภายนอกวิทยาลัย 
ใหเก็บใบเสร็จรับเงินเพ่ือเปนหลักฐานการเบิกคาใชจายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษ
าข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จำนวน ๖๖๐ บาท (คาเครื่องแบบนักเรียน ๔๕๐ บาท คาอุปกรณการเรียน ๒๑๐ บาท)  
- ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี ๑ จำนวน ๑,๑๓๐ บาท (คาเครื่องแบบนักเรียน ๙๐๐ บาท คาอุปกรณการเรียน ๒๓๐ 
บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม 

 

     วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเปนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกระทรวงวัฒนธรรม 
ซ่ึงไดรับการประกาศแตงตั้งข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ และเปดทำการเรียนการสอน 
เม่ือวันท่ี ๑๖พฤษภาคม๒๕๒๖ปจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับอุดมศึกษา  ตั้งอยูเลขท่ี ๑๒๑/๙ ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐  
ปรัชญาของวิทยาลัย 
           “สาธุ   โข   สิปฺปกํ  นาม  อป  ยาทิสกีทิสํ” 
           “ข้ึนช่ือวาศิลปะแมเชนใดเชนหนึ่ง  ก็ยังประโยชนใหสำเร็จได” 
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานในโอกาสครบรอบ  ๖๐ ป วิทยาลัยนาฏศิลป เม่ือวันท่ี ๑๗  
พฤษภาคม ๒๕๓๗) 
วิสัยทัศน (vision) 
“วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เปนศูนยกลางองคความรู ดานนาฏศิลป – ดนตรี เปนท่ียอมรับระดับชาติ 
สูอาเซียน” 
พันธกิจ (mission) 
  ๑. จัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงดานนาฎศิลป ดุริยางคศิลป และคีตศิลป 
ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
  ๒. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค งานนวัตกรรมท่ีเปนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม อยางมีคุณคา  
แกสงัคม 
  3. ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมแกสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
  4. อนุรักษ พัฒนา สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
  5. จัดการแสดงดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และคีตศิลป เพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และ 
สงเสริมความเปนไทยในระดับชาติและนานาชาติ 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาหมาย (Goals) 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีความมุงม่ันดำเนินการตามพันธกิจใหบรรลุเปาหมายสูความสำเร็จภายใน 
ป พ.ศ. ๒๕๖๖ดังนี้ 
  ๑. ผูสำเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ สูสมรรถนะดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป 
นำไปประกอบอาชีพได 
  ๒. เปนสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป ในระดับชาติ 
  ๓. มีงานวิจัย งานสรางสรรค งานนวัตกรรม ท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ๔. มีการบริการวิชาการสูสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
  ๕. มีความรวมมือในการอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป 
และคีตศิลป ในระดับชาติและนานาชาติ 
  ๖. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



 

 

วัตถุประสงค (Objective) 
เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
โดยการจัดการศึกษาและสงเสริมวิชาการตั้งแตระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป 
และคีตศิลปรวมท้ังศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ินและระดับชาติ ทำการสอน การแสดง 
การวิจัยและใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ สืบสาน สรางสรรค สงเสริม 
ทำนุบำรุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ และศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของชุมชนในทองถ่ิน 
และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
เอกลักษณ (Uniqueness) 
“เปนผูนำดานนาฏศิลป – ดนตรี” 
นิยามคุณลักษณะตามเอกลักษณ 
  1. เปนศูนยกลางองคความรูดานนาฏศิลป – ดนตรี 
  2. ใหบริการวิชาการ และวิชาชีพดานนาฏศิลป – ดนตรี 
อัตลักษณ (Identity) 
“มืออาชีพดานนาฏศิลป – ดนตรี” 
นิยามคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  1. มีความรูพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพดานนาฏศิลป – ดนตรี 
  2. รวมการแสดงหรือการบรรเลงไดอยางถูกตอง ตามแบบแผน 
  3. บูรณาการดานนาฏศิลป – ดนตรี กับกิจกรรมอ่ืนๆ ได 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  1. มีความรูพ้ืนฐานทางวิชาการและวิชาชีพดานนาฏศิลป – ดนตรี 
  2. มีทักษะวิชาชีพดานการแสดง/การบรรเลงนาฏศิลป – ดนตรีไดอยางถูกตองตามแบบแผน 
          3. บริหารจัดการการแสดง/บรรเลงนาฏศิลป – ดนตรี ไดอยางเหมาะสม 

คติธรรมประจำวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
       “สัจจะ  เมตตา  สามัคคี” 
คานิยมหลักของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
“มุงม่ันพัฒนา Strive for Development กาวหนาวิชาการ Progress towards Academic 
สืบสานงานศิลป Inherit the Artistry” 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 ๑. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษา 
          ๑.๑ หลักสูตรนาฏดุรยิางคศิลป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) 
   ๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
๒. ระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษา 
  ๒.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  ๔ ป   
   - สาขานาฏศิลปศึกษา  
   - สาขาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีสากล 
 
 



 

 

การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู ๓ กลุม  ไดแก 
  ๑. กลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาษาตางประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะยกเวนสาระการเรียนรูศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
  ๒. กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ นักเรียนจะตองเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งตลอดหลักสูตร ไดแก 
   ๒.๑ กลุมวิชานาฏศิลปไทย ประกอบดวย สาขาโขน และสาขาละคร 
   ๒.๒ กลุมวิชาดุริยางคศิลป ประกอบดวย สาขาปพาทย สาขาเครื่องสายไทย สาขาคีตศิลปไทย 
และสาขาดนตรีสากล 
  ๓. กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว 
   ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน ไดแก ลูกเสือ เนตรนารี ชมรม นักศึกษาวิชาทหาร และคอมพิวเตอร 
    ๓.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
ขอบขายและคุณลักษณะเฉพาะสาขา 
  ๑. โขน  เรียนการฝกโขนเบื้องตน การฝกหัดแสดงเปนตัวพระ ยักษ ลิง การฝกหัดการละเลนของหลวง 
การแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ คุณลักษณะเฉพาะ  ผูเรียนตองเปนชาย  มีรูปรางเหมาะสมท่ีจะแสดงเปนตัวพระ (เชน 
พระราม พระลักษณ)  ยักษ (เชน ทศกัณฐ พิเภก)  ลิง (เชน สุครีพ หนุมาน)  มีรางกายแข็งแรง 
  ๒. ละคร เรียนการฝกหัดละคร ระบำ รำ ฟอน ฝกหัดแสดงละครใน ละครนอก ละครพันทาง ละครดึกดำบรรพ  
ตลอดจนการแสดงนาฏศิลปไทยประเภทและชุดตาง ๆคุณลักษณะเฉพาะ  ผูเรียนตองเปนหญิง ใบหนา และรูปรางงาม 
ไมมีความบกพรองทางสรีระมีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะแสดงเปนตัวละครในละครประเภทตาง ๆ 
  ๓. ปพาทย  เรียนการฝกหัดเบื้องตนในการนั่ง  การจับเครื่องดนตรี  การฝกบรรเลงเพลงประเภทตาง ๆ 
บรรเลงประกอบการขับรอง บรรเลงประกอบการแสดง บรรเลงเด่ียว  บรรเลงในวงปพาทยประเภทตาง ๆ  
 คุณลักษณะเฉพาะ  ผูเรียนเปนชายหรือหญิงท่ีไมมีความบกพรองทางสรีระท่ีจำเปนตอการบรรเลง 
  ๔. เครื่องสายไทย  เรียนการฝกหัดเบื้องตนในการนั่ง การจับเครื่องดนตรี การฝกบรรเลงเพลงประเภท 
ตาง ๆ บรรเลงประกอบการขับรอง บรรเลงในวงเครื่องสาย วงมโหรีประเภทตาง ๆ บรรเลงเดี่ยว ฯลฯ 
 คุณลักษณะเฉพาะ  ผูเรียนเปนชาย หรือหญิง ไมมีความบกพรองทางสรีระท่ีจำเปนตอการบรรเลง 
  ๕. คีตศิลปไทย เรียนการออกเสียง การขับรองเพลงไทยประเภทตาง ๆ เชน เพลงชั้นเดียว  สองชั้น  สามชั้น 
เพลงเถา เพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงประกอบการแสดงโขน ละคร ขับเสภา พากย เจรจา บอกบท ฯลฯ คุณลักษณะ 
เฉพาะผูเรียนเปนชายหรือหญิง ท่ีมีกระแสเสียงไพเราะ ความจำดี 
  ๖. ดนตรีสากล ฝกหัดการจับและใชเครื่องดนตรี ฝกโสตประสาท บันทึกเสียงดนตรี ฝกการบรรเลง 
ในวงดนตรีสากลประเภทตาง ๆ คุณลักษณะเฉพาะผูเรียน เปนชายหรือหญิงท่ีไมมีความบกพรอง ทางสรีระ 
ท่ีจำเปนตอการบรรเลง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 

 

  

 

  



 

 

 
แนวทางการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 
จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน   
  ๑. ศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี ๑  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
หรือวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม 
  ๒. ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลหรือเอกชน 
  ๓. ศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของรัฐบาลหรือเอกชน 
  ๔. ประกอบอาชีพอิสระ 
จบหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพี  

๑ .ศึกษาตอระดับระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (หลักสูตร ๔ ป) หรือ 
สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

๒. ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ มหาวิทยาลัยเอกชน 
ฯลฯ  

๓.  ประกอบอาชีพอิสระ  
จบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ๑. ศึกษาตอระดับปริญญาโท  ณ  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  มหาวิทยาลัยของรัฐ  และเอกชน  

๒. รับราชการครู ท้ังหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม  กรุงเทพมหานคร และ องคการ 
ปกครองทองถ่ิน 

๓. ประกอบอาชีพครูสถานศึกษาเอกชน 
          ๔. ประกอบอาชีพอิสระ  บริษัท ฯลฯ 
………………………………………………….. 
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	ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ๒ ระดับ  คือ
	๑. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
	๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ (เทียบเท่า ม.๔)
	คุณสมบัติของผู้สมัคร
	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ มีคุณสมบัติ ดังนี้
	๑. เป็นโสด
	๒.  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( ป.๖) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
	๓. อายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
	๔. มีความพร้อมในการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	๕. มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ มีทักษะเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ศึกษา
	๖. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด มีผู้ปกครองดูแล เอาใจใส่ทั้งด้านความประพฤติ ด้านการเรียน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย
	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑  นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ มีคุณสมบัติ ดังนี้
	๑. เป็นโสด
	๒. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๕  หรือหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๔
	๓. อายุไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
	๔. มีความพร้อมในการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	๕. มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ มีทักษะเหมาะสมกับวิชาที่ศึกษา
	๖. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด มีผู้ปกครองดูแลเอาใจ ใส่ทั้งด้านความ ประพฤติ และด้านการเรียน สามารถปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย
	สาขาวิชาที่รับ
	๑. นาฏศิลป์โขน (พระ ยักษ์ ลิง) รับเฉพาะผู้ชาย
	๒. นาฏศิลป์ละคร (พระ นาง) รับเฉพาะผู้หญิง
	๓. ปี่พาทย์ (ปี่ ฆ้องวง ระนาดเอก ระนาดทุ้ม เครื่องหนัง ฯ)
	๔. เครื่องสายไทย (ซออู้  ซอด้วง จะเข้)
	๕. คีตศิลป์ไทย (ขับร้องเพลงไทย)
	๖. ดนตรีสากล (กีตาร์ เปียโน แซ็กโซโฟน กลองชุด ฯ )
	การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการมอบตัว
	การรับสมัคร
	- ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๖  สมัครโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และสมัครผ่านระบบออนไลน์
	- ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕– ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
	ณ ห้องทะเบียนและวัดผล อาคารอเนกประสงค์
	เอกสารประกอบการสมัคร
	๑.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพร้อมกรอกข้อมูลติดรูปถ่ายนักเรียน ในใบสมัครให้เรียบร้อย (จำนวน ๓ รูป)
	๒. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
	๓. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
	๔. ไม่เสียค่าสมัคร (ปกติ ๑๐๐ บาท)
	การสอบคัดเลือกและการประกาศผลการสอบคัดเลือก
	วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖
	- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัว  ณ ห้องศูนย์สื่ออาคารเรียน ๑   (ชั้นล่าง)
	- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตามสาขา
	- เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและมอบตัวเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
	ณ ห้องศูนย์สื่ออาคารเรียน ๑  (ชั้นล่าง)
	สิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก  มีดังนี้
	๑. มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที
	๒. สอบตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยฯ กำหนด
	ข้อปฏิบัติในการรายงานตัว/มอบตัว
	ผู้ปกครองของนักเรียนทำการมอบตัวให้บุตรหลานของท่าน พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
	๑. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
	๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จำนวน ๑ รูป (ติดที่ใบมอบตัว)
	๓. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน ของบิดา มารดา และผู้ปกครองที่ มามอบตัวนักเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ    ๔. ใบรับรองแพทย์
	๕. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)
	๖. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว (ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖)
	หมายเหตุ การสำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
	ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
	มีรายละเอียดดังนี้
	ชำระค่าใช้จ่ายรายการที่ ๑ - ๖ ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖
	การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ที่ร้านค้าของวิทยาลัยฯ บริเวณชั้นล่าง อาคารเรียน ๑
	(ในกรณีที่จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนจากร้านค้าภายนอกวิทยาลัย ให้เก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
	- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖๖๐ บาท (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔๕๐ บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๑๐ บาท)
	- ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ จำนวน ๑,๑๓๐ บาท (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๓๐ บาท)
	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม
	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการประกาศแต่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ และเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๖พฤษภาคม๒๕๒๖ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้...
	ปรัชญาของวิทยาลัย
	“สาธุ   โข   สิปฺปกํ  นาม  อปี  ยาทิสกีทิสํ”
	“ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่ง  ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้”
	(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสครบรอบ  ๖๐ ปี วิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๓๗)
	วิสัยทัศน์ (vision)
	“วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
	สู่อาเซียน”
	พันธกิจ (mission)
	๑. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
	๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า
	แก่สังคม
	3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
	4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
	5. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และ
	ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
	6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
	เป้าหมาย (Goals)
	วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จภายใน
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ดังนี้
	๑. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ สู่สมรรถนะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ นำไปประกอบอาชีพได้
	๒. เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ในระดับชาติ
	๓. มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
	๔. มีการบริการวิชาการสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
	๕. มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ
	๖. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
	วัตถุประสงค์ (Objective)
	เพื่อพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอน การแสดง การวิจัยและให้บ...
	เอกลักษณ์ (Uniqueness)
	“เป็นผู้นำด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี”
	นิยามคุณลักษณะตามเอกลักษณ์
	1. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี
	2. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี
	อัตลักษณ์ (Identity)
	“มืออาชีพด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี”
	นิยามคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
	1. มีความรู้พื้นฐานวิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี
	2. ร่วมการแสดงหรือการบรรเลงได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน
	3. บูรณาการด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี กับกิจกรรมอื่นๆ ได้
	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
	1. มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี
	2. มีทักษะวิชาชีพด้านการแสดง/การบรรเลงนาฏศิลป์ – ดนตรีได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
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