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ความเช่ียวชาญ 

 การสอนทฤษฎีดนตรีสากล  ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส  การปฏิบติัไวโอลิน   

 

ผลงานทางวิชาการ  

 

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๒). เทคนิคการสอนไวโอลินของ  รศ .ดร. โกวิทย  ์  ขนัธศิริ.  
   กรงุเทพฯ : Fine Arts International  Journal : Srinakharinwirot  University. หน้า ๖๕-๗๐. 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๓). การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเรียนร ู้เร ื่องบนัไดเสียง  ด้วยการ 
   ใช้วิธ ีการใช้สตูรและการสอนแบบปรกติ. กรงุเทพฯ : Fine Arts International  Journal :      
         Srinakharinwirot  University. หน้า ๒๓-๒๖. 
N Soontorntanaphol and P Pum-in. (๒๐๑๔). A Study of Music  Therapy in Thailand. Fine Arts  
   International  Journal : Srinakharinwirot  University. ๑๘(๒) : ๑๓๕-๑๔๑. 
 

 



 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๗). แนวทางการพฒันาการสอนไวโอลินระดบัอดุมศึกษา   
   กรณีศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาที่เปิดสอนวิชาเอกดนตรีระดบัปริญญาตรีใน  
   กรงุเทพมหานคร. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. หน้า ๑-๙. 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๔๙). แนวทางการพฒันาการศึกษาดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษา  

      สงักดักรงุเทพมหานคร. หนงัสอืรวมบทความวจิยัดา้นศลิปกรรมศาสตร ์มศว   

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๑). การวิเคราะหก์ารสอบโสตประสาททางดนตรี กรณีศึกษา  

      สถาบนัสอบเทียบมาตรฐานดนตรีในสหราชอาณาจกัร. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยั 

             ราชภฏัสงขลา ปีที ่1 ฉบบัที ่1  กรกฎาคม-ธนัวาคม 2551. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๑). การศึกษาบริบทของสงัคมที่ส่งผลต่อการเล ือกศึกษาต่อใน 

                  คณะศิลปกรรมศาสตร  ์ของนิสิตช ัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . วารสาร 

               ดนตรรีงัสติ  ปีที ่3  ฉบบัที ่1  มกราคม – มถุินายน 2551. 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะทีมี่) 

 2.1 ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม 

 2.2 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

   2.2.1 งานวิจยั 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๔๘). แนวทางการพฒันาการศึกษาดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษา 

 สงักดักรงุเทพมหานคร. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๔๙). การศึกษาบริบทของสงัคมที่ส่งผลต่อการเล ือกศึกษาต่อใน 

  คณะศิลปกรรมศาสตร  ์ ของนิสิตช ัน้ปีที่ ๑  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . กรงุเทพฯ :  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๔๙). การวิเคราะหก์ารสอบโสตประสาททางดนตรี  กรณีศึกษา  

  สถาบนัสอบเทียบมาตรฐานดนตรีในสหราชอาณาจกัร. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยั 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๒). เทคนิคการสอนไวโอลินของ  รศ.ดร. โกวิทย  ์  ขนัธศิริ.  

  กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๓). การเปรียบเทียบวิธีการเรียนร ู้เร ื่องบนัไดเสียง  ด้วยการใช้ 

  วิธ ีการใช้สตูรและการสอนแบบปรกติ.กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

 



ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๔). การศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาการเล ่นไวโอลินโดยการใช้ 

  กบัไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํหรบัการเล ่นประกอบ. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยั 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๕). การศึกษาเพื่อสร้างชดุการสอนคียบ์อรด์เบือ้งต้นโดยใช้วิธ ีการ 

  ของโคดาย. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๖). การศึกษาแนวทางการใช้ดนตรีบาํบดัในประเทศไทย.  

  กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๖). การศึกษาวรรณกรรมเปียโนเพื่อการสร้างแบบฝึกหดัสาํหรบั 

  การฝึกคียบ์อรด์ข ัน้พืน้ฐาน. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๗).แนวทางการพฒันาการสอนไวโอลินระดบัอดุมศึกษา    

  กรณีศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาที่เปิดสอนวิชาเอกดนตรีระดบัปริญญาตรีใน 

  กรงุเทพมหานคร. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๗). การวิเคราะหส์าระทางดนตรีเพื่อการคดัเล ือกบทเพลง 

  ฝึกกีต้ารค์ลาสสิกระดบัอดุมศึกษา. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๘). การพฒันาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเลก็ซาน 

  เดอร .์ กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๘). ดนตรีเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตรก์ารกีฬา. กรงุเทพฯ :  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๙). การประเมินโครงการพฒันาทกัษะทางดนตรีในโรงเรียนสงักดั 

   กรงุเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ . กรงุเทพฯ : สาํนกัการศกึษา.  

  2.2.2 การนําเสนองานวิจยั 

  นําเสนองานวจิยัดว้ยการบรรยายเรือ่ง “เทคนิคการสอนไวโอลนิของ รศ.ดร.โกวทิย ์  

    ขนัธศริ”ิ ในงาน 1st  Fine Arts International Conference ที ่

    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วนัที ่13-15 สงิหาคม 2552 

    นําเสนองานวจิยัดว้ยการบรรยายเรือ่ง การเปรยีบเทยีบวธิกีารเรยีนรูเ้รือ่ง บนัไดเสยีง   

    ดว้ยการใชส้ตูรและการสอนแบบปรกต ิในงาน 4st Fine Arts International  

    Conference 2012 ทีโ่รงแรมอโนมา กรงุเทพฯ  วนัที ่26-27 สงิหาคม 2555 

   



 นําเสนอผลงานวจิยัดว้ยการบรรยายเรือ่ง “การสรา้งหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ 

    พฒันาการสอนวชิาดนตรเีรือ่ง เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตร ีระดบัชัน้ 

    มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนอุดมศกึษารงัสติ”  ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

    ราชภฏัเพชรบุรวีจิยัเพือ่แผน่ดนิไทยทีย่ ัง่ยนื ครัง้ที ่6   9 กรกฎาคม  2559 

   นําเสนอผลงานวจิยัดว้ยการบรรยายเรือ่ง แนวทางการพฒันาการสอนไวโอลนิ   

    ระดบัอุดมศกึษา  กรณศีกึษาสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิดสอนวชิาเอกดนตรรีะดบั 

             ปรญิญาตรใีนกรงุเทพมหานครในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ มศว วจิยั   

                               ครัง้ที ่9 ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วนัที ่29 กรกฎาคม 2559  

   นําเสนอผลงานวจิยัดว้ยโปสเตอรเ์รือ่ง “การศกึษาเพือ่สรา้งชุดการสอน  

     คยีบ์อรด์เบือ้งตน้โดยใชว้ธิกีารของโคดาย” ในการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

             มศว วจิยั  ครัง้ที ่9 ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วนัที ่29 กรกฎาคม 2559     

   นําเสนอผลงานวจิยัดว้ยการบรรยายเรือ่ง “การศกึษาชวีประวตัแิละวธิกีารสอนซงึของ 

    ครพูรหเมศวร ์ สรรพศร”ีในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ ครัง้ที ่12 Health  

    and Wellness: สขุภาพและความสขุสบาย ที ่ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  

                              วนัที ่3 มนีาคม  2560  

 2.3 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 

 2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 

 2.5 งานแปล 

 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลกัษณะเดียวกนั 

 2.7 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 2.8 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ 

 

  ประพนัธเ์พลงสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน เมือ่ พ.ศ. 2539 

 ประพนัธเ์พลงประจาํมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิในชุด  

  ในชุด “ตกึแดงแสงทอง”  เมือ่ พ.ศ. 2540  

 เรยีบเรยีงเสยีงประสานเพลง “จาํปาเมอืงลาว” สาํหรบัวงสตรงิเชมเบอร ์

  และจดัแสดงที ่สวนวฒันธรรม สปป.ลาว  ในโอกาสปีทอ่งเทีย่ว 

   สปป.ลาว  เมือ่ พ.ศ. 2543 

 



 

  ประพนัธเ์พลง “ณ ชว่งเวลา” สาํหรบัวงสตรงิควอเตท็  และนําเสนอใน 

   งานการแสดงผลงานศลิปกรรมศาสตรส์รา้งสรรคร์ะดบัชาต ิปี    

            2560 (The National Symposium on Creative Fine Art 2017)  

                     วนัที ่11 ตุลาคม 2560  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

                     มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 2.9 สิทธิบตัร 

 2.10 ซอฟตแ์วร ์  

 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร(์๒๕๖๑). บทบาทของดนตรกีบัการกฬีา (The Roles of  Music and  Sports).  
   Mahidol  Music  Journal. ๑(๑) : ๔๒-๕๒. 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๔๗). ความสาํคญัของการฝึกโสตประสาททางดนตร.ี วารสารศิลปกรรม 
   ศาสตร  ์ คณะศิลปกรรมศาสตร  ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . ๑๒(๒) : ๔๕-๕๑. 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์ (๒๕๕๙). ประโยชน์ของดนตรต่ีอเดก็. วารสารศิลปกรรมศาสตร  ์  
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . ๒๐(๒) : ๑๓-๒๔. 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์(๒๕๕๙). เอกสารคาํสอน วิชา  MUS ๓๕๑  ดนตรีเพื่อผ ูม้ ีความสามารถพิเศษ 
   ทางดนตรี. กรงุเทพฯ : คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ๒๒๕ หน้า. 
ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์(๒๕๔๙). หดัเล ่นไวโอลิน.สาํนกัพมิพเ์อม็ไอเอส. ISBN 9749265521.

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์(๒๕๕๐). หดัเล ่นเปียโนเบือ้งต้น.สาํนกัพมิพเ์อม็ไอเอส. ISBN 9749376455. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์(๒๕๕๐). ทฤษฎีดนตรีข ัน้พืน้ฐาน.สาํนกัพมิพเ์อม็ไอเอส.  

       ISBN 974933678X. 

ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อนิทร.์(๒๕๕๐). ไวโอลินเทคนิค.สาํนกัพมิพเ์อม็ไอเอส. ISBN 9749336798. 

 

 

 

 

 

 

 

 


