
ประวตัิและผลงานวชิาการในสถาบันอุดมศึกษา 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)   
 นายสิชฌน์เศก ยา่นเดิม 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 Mr.Sitsake Yandem 
ตําแหน่งทางวชิาการ   
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ทีท่าํงาน 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์ 
 086-6076799 
Email 
 sitsake@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวชิา และสถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบัน ปีทีสํ่าเร็จ 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2541 
ศศ.ม. ดนตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 
Ed.D. Educational Management Southwestern University 2555 

ความเช่ียวชาญ 

 ดนตรีและการจดัการศึกษา   

ผลงานทางวชิาการ  

1. งานวจิยั 

 1.1 บทความวจิยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 



 Sitsake Yanderm. (2014). Development of Learning Outcome with Problem Solving Teaching 
Method for  Undergraduate Students of Faculty of Fine Ar ts, Sr inakhar inwirot University, in Music 
Theory Course, Interval Chapter . Fine Arts International Journal, Srinakharinwirot University, Volume 18, 
No.1, January-June 2014, Page 23-30. 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2561). การพฒันาทกัษะการปฏบัิติไวโอลินสําหรับนิสิตวชิาโทดนตรีสากลของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒ. ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 2 มกราคม-มิถุนายน 2561. 95-106 หนา้. 

 1.2 บทความวจิยัท่ีได้รับการตีพมิพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2551). ทศันคติต่อการเรียนการสอนวชิาสังคตีนิยมของนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม พ.ศ.2552. 24-29 หนา้.  

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม และประพนัธ์ศกัด์ิ พุ่มอินทร์. (2549). การศึกษาบริบทของสังคมทีส่่งผลต่อการ
เลือกศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ของนิสิตช้ันปี 1 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. วารสารดนตรีรังสิต 
มหาวิทยาลยัรังสิต ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2551. 7-17 หนา้. 

 ประพนัธ์ศกัด์ิ พุม่อินทร์ และสิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2548). แนวทางการพฒันาการศึกษาดนตรีใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. รวมบทความวจิยัดา้นศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2459. 216-222 หนา้.  

 ชุติพงศ ์กองแกว้ (นิสิต ป.โท) และ สิชฌนเ์ศก ยา่นเดิม (อาจารยท่ี์ปรึกษา). (2560). การสร้างแบบฝึก
ทกัษะการปฏิบัติรวมวง ด้วยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธ
วาทติระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น. การประชุมวิชาการระดบัชาติ ศิลปกรรมวิชาการ คร้ังท่ี 2, วนัท่ี 3 สิงหาคม 
2560. 42-56 หนา้. 

 ณรงควิ์ทย ์พฤกษาศิลป์ (นิสิต ป.โท) และ สิชฌน์เศก ยา่นเดิม (อาจารยท่ี์ปรึกษา). (2560). การศึกษา
วธีิการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตระดบัช้ันมัธยมศึกษา กรณศีึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวดชิงถ้วย



พระราชทานฯ ประเภทเดนิแถวมาร์ชช่ิง ระหว่างปี พ.ศ.2557-2559.  Proceeding การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มศว วิจยั คร้ังท่ี 10, ระหวา่ง 20-21 กรกฎาคม 2560. 396-403 หนา้. 

 ปัญจพร อะโนดาษ (นิสิต ป.โท) และ สิชฌนเ์ศก ยา่นเดิม (อาจารยท่ี์ปรึกษา). (2560). การจดัการเรียนรู้
เร่ืองการบรรเลงอังกะลุง ตามแนวทฤษฏกีารสอนของคาร์ล ออร์ฟ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนวดัสุนทรพชิิตาราม อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก. การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์, วนัท่ี 10 มีนาคม 2560. 227-233 หนา้. 

 ณิภกร ปรับไกรแกว้ (นิสิต ป.โท) และ สิชฌนเ์ศก ยา่นเดิม (อาจารยท่ี์ปรึกษา). (2560). การศึกษา
ชีวประวตัิและวธีิการสอนฆ้องวงใหญ่ของครูสุเชาว์ หริมพานิช. การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 
12 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต, วนัท่ี 3 มีนาคม 2560. 420-429 หนา้.  

 ทรงพล ทีรวย (นิสิต ป.โท) และ สิชฌน์เศก ยา่นเดิม (อาจารยท่ี์ปรึกษา). (2559). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางกรเรียนวชิาคย์ีบอร์ดเบ้ืองต้น ระหว่างการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนประชาราษฏร์อุปถมัภ์วทิยา สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. รายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 เทคโนโลยกีารบริหารเพ่ือการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื, วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559. 161-169 หนา้. 

 นทัธินนัท ์ละมายสิงห์ (นิสิต ป.โท) และ สิชฌนเ์ศก ยา่นเดิม (อาจารยท่ี์ปรึกษา). (2559). การใช้นิทาน
เพื่อพฒันาความรู้ทางทฤษฏดีนตรีสากลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม). Proceedings รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิยัระดบั
บณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 41 และนานาชาติคร้ังท่ี 5, ระหวา่งวนัท่ี 8-9 ธนัวาคม 2559. 133-144 หนา้. 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2557). การศึกษาทศันคติของนิสิตทีม่ีต่อการจดัการเรียนการสอนของคณะ
ศิลปกรรมศาสตตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. Proceeding การประชุมวิชาการระดบัชาติ มศว วจิยั คร้ังท่ี 
8, ระหวา่งวนัท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2557. 284-289 หนา้. 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2556). การศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการเลือกอาชีพของนิสิตช้ันปี 4 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. Proceeding เล่ม 1 การประชุมวิชาการระดบัชาติ มศว วิชาการ คร้ังท่ี 7, 
ระหวา่งวนัท่ี 1-2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 28-35 หนา้. 

2 ตํารา/หนังสือ/บทความทางวชิาการ 



 2.1 ตํารา 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2556). ดนตรีบําบัด. กรุงเทพฯ: บริษทั กริดส์ ดีไซน์ แอนด ์คอมมูนิเคชัน่ 
จาํกดั. 105 หนา้. 

 2.2 บทความทางวชิาการ 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2560). แนวทางการสนับสนุนการเรียนดนตรี. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560. 2-11 หนา้. 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2559). ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในระดบัอุดมศึกษาของไทย. วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559. 11-20 หนา้. 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2558). แนวคดิทฤษฏีการสอนดนตรี. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒ. ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 2 กรกฏาคม – ธนัวาคม 2558. 21-31 หนา้. 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2556). ความเป็นมาและลักษณะดนตรีในยคุคลาสสิก (ค.ศ.1750-1825). วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ วิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – ตุลาคม 2556. 30-35 หนา้. 

 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2547). บาโรก: ยุคแห่งการเร่ิมแบบแผนในดนตรีคลาสสิก. วารสารศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฏาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2547. 4-13 หนา้.  
 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2547). แนวคดิทางมานุษยดนตรีวทิยา (Concept of Ethnomusicology). วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฏาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2547. 75-82 
หนา้.  
 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2546). ศิลปินผู้อยู่เบ้ืองหลังเพลงภูมแิผ่นดนินวมนิทร์มหาราชา (ตอนจบ). 
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฏาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2546. 
17-24 หนา้.  
 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2546). ศิลปินผู้อยู่เบ้ืองหลังเพลงภูมแิผ่นดนินวมนิทร์มหาราชา (ตอน 1). วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2546. 58-65 
หนา้.  
 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2545). ชนเผ่าม้งกับพธีิกรรมส่งวญิญาณ. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม พ.ศ.2545. 68-75 หนา้.  



 สิชฌน์เศก ยา่นเดิม. (2544). ประวตัิความเป็นของไวโอลิน. วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2544. 69-75 หนา้. 
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