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ค ำเสนอขอปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาดนตรีเป็นแห่งแรกในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย จึงท าให้มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน   การด าเนินงานผลิตบัณฑิตดนตรีที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับออกสู่
สังคมมาโดยตลอด จากความโดดเด่นในวิชาการด้านดนตรี โดยเฉพาะสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ซึ่งเป็นสาขาที่มี
นักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาสมัครเรียนจ านวนมาก อย่างต่อเน่ืองทุกปี ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่คุณภาพ         
มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพดนตรี        
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานสากล 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่า        
ทางสุนทรียะได้อย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการ
ทางดนตรี เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีได้ตามความถนัดและความสามารถ
เฉพาะตน 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นคุณงามความดี อันประกอบข้ึน
จากภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ การท าคุณประโยชน์และการเสียสละทุ่มเทสร้าง สิ่งดีงามให้แก่วิชาชีพดนตรี        
จึงได้เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คือนายเรืองยศ  พิมพ์ทอง  
 นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง เป็นนักดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสาน นักประพันธ์ท านองเพลงผู้ควบคุม        
การผลิตผลงานเพลง นักวิจารณ์เพลงในรายการโทรทัศน์ต่างๆ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด ด้านดนตรีระดับประเทศ  
นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ยังมีงานเพ่ือสังคมอีกมากมาย เป็นผู้ที่เสียสละและ ให้โอกาสแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ให้เป็น
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวิชาชีพดนตรีในเชิงวิชาการ การน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์ การน าวิชาชีพ
ดนตรีไปสร้างเสริมต่อยอดรายได้ และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และช่วยเหลือสังคมได้เมื่อตนเองมีความ
มั่นคงในชีวิต 
 ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานของนายเรืองยศ พิมพ์ทอง เป็นที่ประจักรต่อสาธารณชนประมาณ 
๓,๐๐๐ เพลง หลายเพลงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดนตรี หลายเพลงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของประชาชน หลายเพลง
ที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทผู ้ผลิตและนักร้อง เพลงเหล่านั้นที่เรืองยศ   พิมพ์ทอง ได้สร้างสรรค์ดนตรีอย่างมี
คุณภาพถือว่าเป็นทรัพยากรด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศที่จ าเป็นแก่คนรุ ่นหลังได้สืบทอดและค้นคว้า         
ทางประวัติศาสตร์ดนตรีในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพเป็นที่ยอมรับ            
ในระดับประเทศมากมาย กระจายอยู่ทั่วสถานศึกษาต่างๆ เป็นนักร้อง นักดนตรี นักประพันธ์ นักวิชาการ ที่สร้างผลงาน
ฝากไว้ในแผ่นดินอย่างไม่มีสิ้นสุด ซึ่งนายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ก็เป็นหน่ึงในผลผลิตที่ได้รับการเจียรไนยมาอย่างมี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  นายเรืองยศ พิมพ์ทอง จึงถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง   
ในเกียรติภูมิความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เป็นที่นับถือของสังคม ญาติ-มิตร รุ่นพ่ีรุ่นน้องร่วมสถาบัน 
และประชาชนทั่วไป เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตในเรื่องของการต่อสู้และไม่ย่อท้อต่อการประกอบอาชีพจนประสบ
ความส าเร็จ  มีสัจธรรมในการด ารงชีวิตและการใช้ชีวิตในสังคมจากบทเรียนในการประกอบอาชีพ  การไม่หยุดที่จะศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ  การมีวินัยในการท างานทั้งต่อตัวเองและต่ออาชีพเพ่ือสร้างความเชื่อถือ
ให้กับผู้ร่วมงานทุกระดับ การท าประโยชน์ต่อสังคม และการเป็นผู้น าครอบครัวที่ดี 

เมื่อประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพแล้ว นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ยังได้อุทิศตนท าคุณประโยชน์
ให้กับวงการศึกษาในการเป็นคณะกรรมการท าเพลงให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรพิทยาคาร) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดราชบุรี อีกทั้งยังบ าเพ็ญประโยชน์ด้านการกุศลโดยการบริจาคเงินสมทบทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองแวง ระดมทุนทรัพย์ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดอุบลนิวาส  เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเพ่ือจัดหารายได้
สร้างสนามกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนเขมราฐ ร่วมโครงการจัดหาทุนสนับสนุนโครงการยุวทูตดีเอสไอ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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 นอกเหนือจากการเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสาน นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ยังเป็นบุคคลที่มีความส าค ัญ 
ในด้านการเป็นครูดนตรีที ่ม ีคุณูปการต่อวงการศึกษาดนตรีคือ ได้เป็น วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านดนตรี                   
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร         
ด้านดนตรี โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๙ นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ได้มาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต      
ให้กับวิทยาลัยการดนตรี ซึ่งได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดท าหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงานวิชาชีพ
ดนตรี  การหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การหาเครือข่ายทางด้านวิชาการดนตรี ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ท าให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพด้านดนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    
ในแต่ละแขนงวิชาของภาควิชาดนตรีตะวันตกได้ เช่น แขนงวิชาการประพันธ์เพลง แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี  
แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม อีกทั้งยังสามารถเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายดนตรีให้กับวิทยาลัยการดนตรีได้ เน่ืองจาก 
ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายด้านดนตรีให้กับส านักงานอัยการสูงสุดอยู่หลายครั้ง 

นอกจากน้ี นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ยังได้มาเป็นวิทยากรในการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย        
การดนตรี โดยชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพด้านดนตรี แหล่งการประกอบอาชีพด้านดนตรี ซึ่งจากประสบการณ์และ
แนวทางการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพของนายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ท าให้นักศึกษาสามารถน าไปวางแผนการด าเนิน
เส้นทางชีวิตทั้งขณะที่ยังก าลังศึกษาอยู่และก าลังจะจบการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการประกอบอาชีพด้านดนตรีในอนาคตได้ 

จากการที่ประสบความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านดนตรีและถึงแม้จะมีเวลาไม่มากนักเน่ืองจากมี
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารค่ายเพลงและมีงานด้านอื่นๆ อีกมากมาย แต่นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง ก็ได้อุทิศตน ในการรับเป็น
ประธานชมรมศิษย์เก่าเอกดนตรีบ้านสมเด็จฯ เพ่ือช่วยเหลือครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
นับเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษาที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนจบการศึกษา เป็นผู้ที่มีความเสียสละ   
เพ่ือส่วนรวมที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องลูกหลานชาวดนตรีบ้านสมเด็จฯ และช่วยพัฒนาดนตรีบ้านสมเด็จฯให้เป็นที่ยอมรับ      
ในแวดวงการศึกษาดนตรีต่อไป 
 จากการน าเสนอสาระส าคัญ ซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถในตัวของนายเรืองยศ  พิมพ์ทอง วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นสมควรเสนอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก ประจ าปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง สมกับคุณงามความดี
ที่ได้อุทิศให้แก่สังคมไทยตลอดมา 
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรเสนอชือ่บุคคลเข้ำรบัพระรำชทำนปริญญำ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 
๑. ชื่อผู้ได้รับเสนอ   นายเรืองยศ   พิมพ์ทอง 
๒. ประวัติและผลงาน 
 ๒.๑ ประวัติ 
  ชื่อ นายเรืองยศ นามสกุล พิมพ์ทอง 
  เกิด  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ อายุ ๕๘ ปี 
  สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
  ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๙/๒ หมู่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 
 
  ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ เด็กบ้านนอกจากร้อยเอ็ดคนหน่ึงที่มุ่งมั่นจะมาตามหาความฝันอันย่ิงใหญ่ ซึ่งจะเจอ
หรือเปล่าจะมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ เก็บเสื้อผ้าเก่าๆ ใส่กระเป๋า มีเงินติดตัวไม่กี่ร้อยบาท ผลพวงจากการหยอด
กระปุกไว้ต้ังแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ จึงตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่น ตีต๋ัวรถทัวร์มาลงที่ตลาดหมอชิต 
เป้าหมายคืออยากเรียนครูดนตรีที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งปี พ.ศ.น้ันเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั่วประเทศ   
เป็นที่ยอมรับกันในบรรดาเหล่านักดนตรีและครูดนตรีทั่วประเทศ 
  ความฝันอันย่ิงใหญ่ของเรืองยศ พิมพ์ทอง ดูเหมือนจะไม่ราบรื่น เพราะไม่ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไร
ต่อไปกับชีวิต เพราะยังไม่ทราบว่าจะไปวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างไร  อยู่ที่ไหนของ กรุงเทพฯ เพราะสมัย
น้ันการสื่อสารยังไม่สะดวก และที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องส าคัญ โชคดีอันดับแรกของเรืองยศ พิมพ์ทอง คือมีญาติซึ่งเป็นลูก
ของคุณป้า ท างานและมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพฯได้ให้ค าแนะน าและอุปการะในเบื้องต้น พาไปสมัครสอบที่วิทยาครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ที่พักพิง พร้อมทั้งอาหาร และให้โอกาสในการที่จะเดินทางไปติดตามหาความฝัน   
  สอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สมประสงค์ ในรอบรั้ววิทยาลัยมีประสบการณ์ตรง และอะไร
ต่อมิอะไรอีกมากมายที่เรืองยศ พิมพ์ทอง ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน น่ีคือโลกใหม่ น่ีคือสิ่งที่เรืองยศ พิมพ์ทอง ฝันไว้
และที่ไม่ได้ฝันไว้อีกเยอะแยะมากมายหลากหลายอยู่ๆ ก็ได้มาได้พบได้เห็นที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
  ชีวิตนักศึกษาจากบ้านนอกก้าวข้ามข้ันมาเป็นนักดนตรีในเมืองกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความศิวิไลซ์ 
สังคมรอบข้างและความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจ รายได้ หาเงินง่ายเหลือเกิน ท าให้ชีวิตเพลิดเพลินกับ
ไฟแสงสี และเพ่ิมความทะเยอทะยาน อยากท านู่น ท าน่ี ท าน่ัน และได้รวบรวมเพ่ือนๆ ท าวงข้ึนมาชื่อวงเพนแทงเกิ้ล      
มีคุณทนง กลั่นเรืองแสง เป็นนักร้องน า มีคุณทวี  ศรีประดิษฐ์ หัวหน้าวงอินทนิล ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นน้องที่วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ชักชวนเพ่ือนๆ หลายคนมารวมกัน และมีผลงานออกมา ๑ อัลบั้ม กับบริษัท อโซน่า จ ากัด  
  ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ เรืองยศ พิมพ์ทอง ได้รับโอกาส เมื่อบริษัท อาร์เอส ซาวนด์ จ ากัด ได้ให้เข้าไปน าเสนอ
ผลงานที่รวมตัวกันกับเพ่ือนๆ ชื่อวง “เดอะไนน์”  โดยการประสานงานกับบริษัทอาร์เอสซาวนด์ของคุณทวี             
ศรีประดิษฐ์ แต่ผู้บริหารบริษัทได้ปฏิเสธผลงานของวงเดอะไนน์  แต่เรืองยศ พิมพ์ทอง ยังได้รับโอกาสอีกครั้ง           
เมื่อบริษัท อาร์เอสซาวนด์ จ ากัด (ชื่อในขณะน้ัน) ได้มอบหมายให้ท างานในการเรียบเรียงเสียงประสานให้กับวงฟรุ้ตต้ี 
ในอัลบั้มฟรุ้ตต้ี ๒ สไตล์ เป็นการน าเอาเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมมาท าเป็นเมดเล่ย์ในรูปแบบจังหวะดิสโก้ ซึ่งเป็น
แนวที่นิยมอย่างมากของนักฟังเพลงในยุคน้ัน หลังจากน้ันก็ได้รับโอกาสจากอาร์เอสซาวนด์ให้ท าเพลงตลอดมา อาทิ 
เพลงขอรักอีกครั้ง วงอินทนิล ตอนน้ันมีต้อม พีระพงษ์  พลชนะ เป็นนักร้องน า และมาได้รับโอกาสอันย่ิงใหญ่อีกครั้ง              
กับการเรียบเรียงเสียงประสานให้วงบรั่นดี ในเพลง “รอเธอ” ซึ่งโด่งดังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว ท าให้ชื่อ เรืองยศ      
พิมพ์ทอง อยู่ในท าเนียบนักเรียบเรียงเสียงประสานของประเทศไทย และมีผลงานต่อมาอีกมากมาย อาทิ นพเก้า      
พบดาว มรดกไทย ปุยฝ้าย ซิกท์เซ้นท์  เรนโบว์ บรั่นดี ฟรุ้ตต้ี ฯลฯ เป็นผลงานการเรียบเรียงเสียงประสาน ของเรืองยศ 
พิมพ์ทอง ทัง้สิ้น 
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  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เป็นโอกาสที่ส าคัญอีกครั้ง เมื่อได้รับมอบหมายจากบริษัท อาร์เอส ซาวนด์ จ ากัด    
ให้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในการท างานเพลงลูกทุ่งของเรืองยศ  พิมพ์ทอง แต่และ
ผลงานออกมาโดนใจชาวบ้าน ผู้ฟังผู้บริโภค และที่ส าคัญโดนใจผู้บริหารบริษัท อาร์เอสซาวนด์ พร้อมทั้งอาจารย์มนต์ 
เมืองเหนือ ผู้ควบคุมการผลิตเพลงลูกทุ่ง ในยุคสมัยน้ัน โดยเพลงชุดน้ีที่ได้รับความนิยมคือเพลง “จูบไม่หวาน” โดยมี
คุณสันติ ดวงสว่าง เป็นผู้ขับร้อง ครูฉลอง ภู่สว่าง เป็นผู้ประพันธ์ค าร้อง ซึ่งผู้ขับร้องต้นฉบับคือคุณศรชัย เมฆวิเชียร  
ท าให้โครงการท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐาน  ได้ก่อก าเนิดต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา รวมๆ แล้วเกือบร้อยชุด มีจ าหน่ายทั้ง
รูปแบบเทป ซีดี แผ่นเสียง ในยุคน้ีเพลงเก่าที่น ามาท าใหม่ได้รับความนิยมอย่างมาก หลายบริษัทก็ได้ท ากันข้ึนมา
มากมายจนล้นตลาด 
  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้เจอช้างเผือกจากเวทีประกวด และได้น าพาเข้ามาสู่บริษัท อาร์เอส จ ากัดและมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการเพลง และวงการนักแสดงในเวลาต่อมาอย่างรวดเร็วในนาม  “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง”         
ซึ่งเรืองยศ  พิมพ์ทอง ได้เรียบเรียงเสียงประสานเพลง “มือที่สาม” ให้ด้วย ในอัลบั้ม ที่ ๑ สัมผัสทัช ซึ่งเป็นเพลงที่รับ
ความนิยมอย่างมาก 
  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นยุคที่ดารามาเป็นนักร้อง บริษัท อาร์เอสโปรโมชั่น จ ากัด ได้สร้างปรากฏการณ์    
ทั้งวงการบันเทิง เมื่อน าเอาคุณสรพงษ์ ชาตรี ดารานักแสดงภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคน้ันมาคว้าไมค์ 
สร้างกระแสความดังอย่างกว้างขวางภายในระยะเวลา ๗ วัน ซึ่งถือว่าดัง เร็วมาก ท าเอาโรงงานผลิตเทปแทบไม่ทัน 
เด็กโรงงานแทบไม่ได้หยุดงาน ท้ังๆ ที ่ช่วงน้ันตรงกับเทศกาลตรุษจีน เพลง “หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็ก” ได้สร้างต านาน
ฝากไว้ในวงการเพลงมิอาจลืมเลือน ผู้ประพันธ์ ค าร้อง-ท านองและเรียบเรียงเส ียงประสานคือ คือคุณธนพล 
อินทฤทธิ์ ควบคุมการผลิตโดย เรืองยศ พิมพ์ทอง และชุดต่อมาของสรพงษ์ ชาตรี คือชุด “เล็ตสะโก” ก็ได้รับ     
ความนิยมรองๆ ลงมา ซึ่งในช่วงเดียวกันก็ยังมีผลงานอีกหลายเพลงที่เรืองยศ  พิมพ์ทอง ได้ควบคุมการผลิตและร่วม             
ในการผลิต อาทิ โอ๋ ไอยศูรย์  ฉัตรชัย เปล่งพานิช ขวัญภิรมย์ หลิน  ศิรินันท์ โรจนธรรม ร็อคอ าพัน ไฮร็อค ฯลฯ 
  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๘ ละครเรื ่อง “มนต์รักลูกทุ่ง” ทางช่อง ๗ สี คือสุดยอดแห่งโอกาสของ เรืองยศ  
พิมพ์ทอง เป็นความมหัศจรรย์ของวงการเพลงลูกทุ่งประเทศไทย และท าลายสถิติยอดขายของบริษัท อาร์เอส จ ากัด 
แบบไม่มีใครคาดการณ์มาก่อน การท าเพลงเพ่ือประกอบละคร จะมีการคาดการณ์ ผู้บริโภคประมาณหน่ึง ซึ่งก็ไม่ได้สูง
มากนัก แต่ละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งฉบับดาราน าฝ่ายชายคือ ศรัณญู วงศ์กระจ่าง ดาราน าฝ่ายหญิงคือ ณัฐริกา     
ธรรมปรีดานันท์ ทั้งละครและเพลงได้รับความนิยมทั่วประเทศจนต้องขยายเพ่ิมตอนละครออกไปอีกหลายตอน        
ในส่วนเพลงก็ได้ผลิตออกมาถึง ๒ อัลบั้มด้วยกัน ซึ่งบริษัท อาร์เอส ๑๙๙๒ จ ากัด ได้ให้เรืองยศ  พิมพ์ทอง และทีมงาน
ได้ผลิตผลงานชิ้นส าคัญชิ้นน้ีให้ประชาชนได้รับฟัง ซึ่งในผลงานชุดน้ี เรืองยศ  พิมพ์ทอง ได้รับรางวัลอันสูงเกียรติ คือรางวัล                 
“พระพิฆเนศทอง พระราชทาน” ถึง ๒ รางวัล คือเพลงมนต์รักลูกทุ่ง ขับร้องโดยคุณยอดรัก สลักใจ ได้รับรางวัล
ประเภทนักร้องลูกทุ่งชายยอดเย่ียม ส่วนเพลง “สัญญาก่อนลา” ได้รับรางวัลประเภทท านองยอดเย่ียม ประพันธ์    
โดยคุณสุรพันธ์ุ ชาญวิชณานันท์ 
  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙ เป็นช่วงที่โชคดีอีกครั้งหน่ึงของเรืองยศ  พิมพ์ทอง เพราะผลงานเพลงต่างๆ ที่ผลิต
ออกไปได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้นักร้องและผู้บริหารค่ายเพลงต่างๆ มุ่งหน้า มาท่ีเรืองยศ  พิมพ์ทอง และ
ได้มอบความไว้วางใจให้เรียบเรียงเสียงประสานและเป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตผลงานเพลงออกมาอีกหลาย 
ร้อยเพลง  
  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ เป็นช่วงโอกาสทองของเรืองยศ  พิมพ์ทอง เป็นอย่างมากเพราะทั้งงานและ
ชื่อเสียงหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย บางวันต้องนอนอยู่ที่ห้องบันทึกเสี ยงเพราะงานเร่งด่วน แต่ในความโชคดีก็มี 
ความโชคไม่ดีเข้ามา เพราะเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๔๐ เกิดวิกฤตอย่างหนัก ซึ่งนักธุรกิจและประเทศไทยจะต้องจดจ า
เหตุการณ์น้ีไปตลอดชีวิตก็ว่าได้ คือเหตุการณ์ฟองสบู่แตก และน ามาแห่งการกู้เงินไอเอ็มเอฟเพ่ือมาประคับประคอง
ประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ท าให้ทุกวงการได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนัก หลายๆ บริษัทได้ปิดตัวลง  
วงการเพลงซบเซาอีกครั้ง 
  ปีพุทธศักราช  พ.ศ.๒๕๔๒ เรืองยศ พิมพ์ทอง เริ่มเข้ามาอยู่บริษัท อาร์เอส ๑๙๙๒ จ ากัด อย่างเป็นทางการ 
เพราะผลกระทบจากไอเอ็มเอฟและเหตุผลบางประการ การตัดสินใจในครั้งน้ันท าให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ  
อันเลวร้ายของประเทศไปได้อย่างหวุดหวิด ชีวิตการท างานอย่างเป็นทางการในนามพนักงานบริษัท อาร์เอส ๑๙๙๒ 
จ ากัด ก็ได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานการผลิตออกมาอย่างต่อเน่ือง จนเข้าสู่ยุค บริษัท อาร์เอส จ ากัด 
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(มหาชน) เป็นช่วงที่วงการเพลงเริ่มคึกคักข้ึนมาอีกครั้ง เศรษฐกิจเริ่มดีข้ึน ประชาชนเริ่มมั่นใจในการใช้เงิน ธุรกิจเพลง
เริ่มขยับขยายเพ่ือตอบสนองผู้บริโภค  
  ค่ายอาร์สยาม ในเครือบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ได้ก่อก าเนิดข้ึนในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ โดยนโยบาย
เน้นให้ผลิตเพลงลูกทุ่งเพ่ือรองรับผู้บริโภคที่จะขยายข้ึนอย่างกว้างขวาง และตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค 
ศิลปินมากมายแจ้งเกิดกับค่ายเพลงอาร์สยาม ในเครือบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ประชาชนคนทั่วประเทศให้ 
การยอมรับค่ายเพลงน้องใหม่อย่างรวดเร็ว โดยนักร้องหญิง ธิติกานต์ คือศิลปินที่เรืองยศ  พิมพ์ทอง มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการผลิตต้ังแต่อัลบั้มที่ ๑ เพลง “เขียนด้วยใจลบด้วยน้ าตา” มีหน้าที่โดยตรงในการเรียบเรียงเสียงประสาน และหน้าที่
หลายๆ อย่างที่ต้อง ท าเพ่ิมข้ึนมาคือ วางรูปแบบแนวทางให้ศิลปิน หาเพลงที่โดนใจผู้ฟัง ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ และก็เป็นผลพวงที่ท าให้เกิดอัลบั้มที่  ๒ ของหญิง ธิติกานต์ คือ “ไม่มีเธอจะบอกรักใคร”   
ซึ่งประชาชนตอบรับเพลงน้ีอย่างล้นหลามและรวดเร็ว เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ต่อมาก็มีผลงาน
ออกมาอย่างต่อเน่ือง  
  จากปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน วงการเพลงไทยได้เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด องค์ประกอบหลักๆ  
มีอยู่ ๓ ส่วน คือ ผู้ผลิต ผู้บริโภค โลกแห่งนวัตกรรม ซึ่งเรืองยศ พิมพ์ทอง ได้ยึดถือค าที่ว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
ด่ังปรัชญาท่ีว่า “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน”  โลกเปลี่ยน นวัตกรรมเปลี่ยน 
 
  ประวัติกำรศึกษำ  
  นายเรืองยศ   พิมพ์ทอง ในช่วงที่อยู่ในวัยเรียนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ตลอดเวลา ศึกษาเล่าเรียนตามระดับ
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และไม่หยุดอยู่น่ิงที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
พัฒนาตนเองเสมอ แม้กระทั่งจบปริญญาตรีแล้วก็ตาม เน่ืองจากต้องท างานทางด้านดนตรีที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตผลงาน ใช้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง 
และใช้พัฒนางานเพ่ือแข่งขันกับตลาด ตามความต้องการทางด้านดนตรี โดยประวัติการศึกษามีดังน้ี 
  พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๕  ชั้นประถมศึกษา ๑ - ๗ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๑  ชั้นมัธยมศึกษา ๑ - ๕ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๙  ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
  ต ำแหน่งปัจจุบัน  
  ๑. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง บริษัท อาร์ เอส จ ากัด มหาชน 
  ๒. ผู้บริหารระดับสูง ยูนิค เพลงไชโย 
  ๓. ผู้บริหารระดับสูง ค่ายเพลงอาร์สยามในเครือบริษัทอาร์เอสจ ากัด มหาชน 
 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
  ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
  นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง เป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้น าในการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ครองตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีเสมอต้นเสมอปลายกับพ่ีน้อง ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนพนักงานในบริษัท มีความ
รักและซื่อสัตย์ต่อครอบครัว มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นกันเองต่อพนักงาน ริเริ่มงานใหม่ให้ทันต่อ  
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคม และเทคโนโลยี มีผลงานที่เป็นประจักษ์จนได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการ 
ดังน้ี 
  ๑. คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการประพันธ์เพลงเพ่ือจรรโลงสันติภาพ ตามประกาศคณะกรรมาธิการ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ท่ี ๘/๒๕๕๑ 
  ๒. คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎร 
  ๓. คณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรม งาน ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา สภาผู้แทนราษฎร 
  ๔. เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
  ๕. กรรมการตัดสินการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม 
 



๖ 
 

 

  ด้ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
  นายเรืองยศ พิมพ์ทอง ได้สร้างรากฐานชีวิตของตนจากการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับปริญญาตรี และ
จากประสบการณ์ตรงในการเล่นดนตรีอาชีพจนมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ น ามาประกอบอาชีพ  
เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยกย่องและยอมรับในวงการนักแต่งเพลง 
และนักเรียบเรียงเสียงประสาน ตลอดจนเป็นผู้บริหารธุรกิจด้านดนตรี โดยมีประสบการณ์ที่ได้สะสมและด าเนินงานมา
จนประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียง ใช้เวลามากกว่า ๒๗ ปี จากประสบการณ์เหล่าน้ีจึงได้น าเอาความรู้ต่างๆ และ 
ความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีมาช่วยเหลือผู้คนรุ่นหลังและสั งคม ตลอดจนส่งเสริมช่วยเหลืองานด้านการศึกษา  
โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับดนตรีให้กับเยาวชน หน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษาในทุกระดับ ดังน้ี 
  ๑. ได้รับเกียรติคุณการบ าเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการเป็นกรรมการจัดท าเทปเพลง
ของมหาวิทยาลัย 
  ๒. ได้รับเกียรติคุณการบ าเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเป็นกรรมการ
จัดท าเทปเพลงของมหาวิทยาลัย 
  ๓. ประพันธ์ค าร้อง/ท านอง เรียบเรียงเสียงประสาน เพลงมาร์ชโรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตร พิทยาคาร) 
  ๔. เป็นกรรมการจัดท าเทปเพลงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 
  ๕. ส่งเสริมดนตรีและเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจนได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น  
  ๖. คณะกรรมการจัดท าเทปเพลงพระราชนิพนธ์ ๗๒ พรรษาชุดสดุดีราชัน 
  ด้ำนกำรกุศล 
  ๑. บริจาคเงินสมทบทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด จ านวน 
๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. ระดมทุนทรัพย์ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดอุบลนิวาส อ าเภอหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๓. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเพ่ือจัดหารายได้สร้างสนามกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนเขมราฐ 
  ๔. ร่วมโครงการจัดหาทุนสนับสนุนโครงการยุวทูตดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ด้ำนกำรเป็นกรรมกำรตัดสินรำงวัล 
  ๑. กรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย จัดโดย ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๒. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง ป.ป.ส.” จัดโดย ส านักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๓. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน “ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์" จัดโดย บริษัทสยามดนตรี
ยามาฮ่า จ ากัด 
  ๔. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน “เพาเวอร์แบนด์” จัดโดย มูลนิธิเพ่ือคุณธรรมและ
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๕. กรรมการตัดสินการประกวดนักร้องลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์” จัดโดย บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จ ากัด 
  ๖. กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งอาร์สยาม” จัดโดย บริษัทอาร์สยาม จ ากัด 
  ๗. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยชิงถ้วยพระราชทาน จัดโดย บริษัท ลูกทุ่งวาไรต้ี 
และลูกทุ่งมหานคร ๙๕.๐ MHz 
  ๘. กรรมการตัดสินการประกวดธิดาสาเกตนครในงานประเพณี “สมมาน้ าคนเพ็งเส็งประทีป” จัดโดย เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
  ๙. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ ปีที่ ๖ - ปีที่ ๙ 
  ๑๐. กรรมการตัดสินรางวัล “พระพิฆเนศทองพระราชทาน” จัดโดย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
  ๑๑. กรรมการตัดสินรางวัล “มาลัยทอง” จัดโดย สมาคมลูกทุ่งเอฟเอ็ม 
  ๑๒. กรรมการตัดสินรางวัล “คมชัดลึกอวอร์ด” จัดโดย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
  ๑๓. กรรมการบริหารสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย 
  ๑๔. กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ โดย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 



๗ 
 

 

  ๑๕. กรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันชิงชนะเลิศ “วงดนตรีเยาวชนมัธยมศึกษา” จัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ๑๖. กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการประกวดร้องเพลง “เพลงวันหวาน” เน่ืองในอากาสครบรอบ 
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  ๑๗. กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร เน่ืองในโอกาสครบรอง ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย 
  ๑๘. กรรมการตัดสิน “การประกวดแต่บทเพลงรักชาติ” จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประจ าปี ๒๕๕๖ 
และประจ าปี ๒๕๕๘ 
  ๑๙. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพ้ืนบ้าน (โปงลาง) ครั้งที่ ๑ จัดโดยเทศบาลนครอุดรธานี 
  ๒๐. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่ง มุ่งสู่ฝัน แชมป์ชิงแชมป์ ครั้งที่ ๖ จัดโดยเทศบาล
นครอุดรธานี 
  ๒๑. กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ระดับ ม.๑ – ม.๖ งานศิลป หัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้ งที่  ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานคณ ะกรรมการการศึ กษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๒. กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  ระดับ ป.๑ - ม.๓ งานศิลป หัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๓. กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  ระดับ ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๔. กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ระดับ ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๕. กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ ่ง ประเภททีม ก ระดับ ป.๑ - ม.๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๖. กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ระดับ ม.๑ - ม.๖         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๗. กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับ  ม.๑ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ๒.๒ ผลงำน 
  นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงที่มีผลงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในแวด
วงนักแต่งเพลง แวดวงนักเรียบเรียงเสียงประสาน ตลอดจนแวดวงผู้ฟังเพลงโดยทั่วไปบทเพลงที่จัดท าหรือที่มีส่วน
เก่ียวข้องได้รับความนิยมทั่วประเทศ ทั้งเพลงสตริง เพลงเพ่ือชีวิต เพลงลูกทุ่ง เพลงประกอบละคร เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ เพลงโฆษณา บทเพลงที่เรียบเรียบเสียงประสานมีมากกว่า ๒,๐๐๐ เพลง บทเพลงที่ได้รับรางวัลและได้รับ
ความนิยม มีดังน้ี 
  ๒.๒.๑ ด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตผลงำนเพลง (Producer) และกำรเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสำน ผลงาน 
ที่ได้รับความนิยมและติดอันดับเพลง มีดังน้ี 
   ๑. ผลงานยอดนิยมหาชน 
    - เพลงประกอบละครชุด มนต์รักลูกทุ่ง ช่อง ๗ 
   ๒. ผลงานเพลงไทยสากล 
    - รวมศิลปิน ชุดนพเก้า 
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    - รวมศิลปิน ชุดพบดาว 
    - วงบรั่นดี ชุด รอเธอ 
    - สรพงษ์  ชาตรี ชุดหัวใจไม่เสริมใยเหล็ก  และชุดพ่อให้มา  
    - โอ๋ ไอศูรย์ ชุดฉันจะเป็น 
    - ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ชุด สัมผัสทัช บทเพลงมือที่สาม 
    - เป้ ไฮร์ร็อค ชุดร็อคอ าพัน เพลงพิษรัก และเพลงสิ่งน้ัน 
   ๓. ผลงานเพลงเพ่ือชีวิต 
    - วิสา คัญทัพ – สุรชัย จันทิมาธร ชุดเลี้ยวขวา 
    - สุรชัย จันทิมาธร ชุดสู้ต่อไป 
    - อัลบั้มชุด เพลงกวี เพลงเพ่ือชีวิต ร้องกลุ่มประสานเสียง 
    - มงคล  อุทก ชุด เสียห าน้อย 
    - รวมวงกระท้อน ชุดญ่ีปุ่น-ญุ่นปี่ 
    - รวมวงซูซู ชุดสู่ความหวังใหม่ 
   ๔. ผลงานเพลงละคร 
    - ลูกทาส ปริทัศน์ฟิล์ม ช่อง ๑๑ 
    - รัตนโกสินทร์ ดาราวีดีโอ ช่อง ๗ 
    - ญาติกา ดาราวีดีโอ ช่อง ๗ 
    - ฉันจะบิน กันตนา ช่อง ๗ 
    - อสูรเริงไฟ ช่อง ๙ 
    - แฝดอลเวง ช่อง ๓ 
    - ๑๑๑ ช่อง ๗ 
    - ปลาร้าทรงเครื่อง ช่อง ๖ 
    - มนต์รักลูกทุ่ง ช่อง ๗ 
    - อเมเซิ่งโคกเจริญ ช่อง ๓ 
    - ลูกทุ่งหาร ๒ ช่อง ๓ 
   ๕. ผลงานเพลงภาพยนตร์ 
    - เพลง อยากแบ่งหัวใจให้เป็นสอง จากเรื่อง เมียพ่อขอไว้คน ปรีทัศน์ฟิล์ม 
    - เรื่อง สนุก พรพจน์ฟิล์ม 
   ๖. ผลงานเพลงโฆษณา 
    - ไอศกรีมโฟโมสต์ “ปคิโลโล่” 
    - นมเปรี้ยวบีทาเก้น 
    - ห้างทองเซ่งเฮงหล 
   ๗. ผลงานด้านเพลงลูกทุ่ง 
    - ท็อปฮิตลุกทุ่งมาตรฐาน บริษัท อาร์ เอส โปรโมชั่น จ ากัด 
    - ดาว มยุรี ชุด มีเมียแล้วไม่เอา บริษัท ไรท์มิวสิค จ ากัด 
    - ไชยา มิตรชัย ชุด ไม่ธรรมดา (เพลงไม่ธรรมดา ให้รู้กันไปเลย ป.๖ อกหัก) บริษัท  
       ไรท์มิวสิค จ ากัด 
    - สุนารี  ราชสีมา ชุด รวยแล้วลืม บริษัท ไรท์มิวสิค จ ากดั 
    - ธิดา  ดวงดาว ชุด ร าวงด้าวด่าว บริษัท ไรท์มิวสิค จ ากดั 
    - มยุรา  ฟ้าสีทอง ชุด แช่ง บริษัท ไรท์มิวสิค จ ากัด 
    - ยอดรัก ร้องคู่ สุนารี ราชสีมา ชุด คู่แท้ ๑-๒ บริษัท ไรท์มิวสิค จ ากัด 
    - กุ้ง สุทธิราช ชุด ซื้อแน่ บริษัท จาตุรงค์ จ ากัด 
    - โอ๊ต วรานนท์ ชุด รอนานทรมานใจ บริษัท จาตุรงค์ จ ากัด 
    - สิทธิพร  สุนทรพจน์ ชุด ช้ ารักจากอุบล บริษัท มีเดียออฟมีเดีย จ ากัด 
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    - กิ่ง ภัทรา ชุด ขอเวลาลืม บริษัท มีเดียออฟมีเดียว จ ากัด 
    - ดวงตา คงทอง ชุด กลับบ้านดีกว่า บริษัท มาหาจักรเอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
    - ขวัญภิรมย์ หลิน ชุด เปิดใจให้เลย บริษัท เมโทร จ ากัด 
    - สุชาติ ชวางกูร บริษัท รถไฟดนตรี จ ากัด 
    - หญิง ธิติกานต์ อัลบั้ม เขียนด้วยใจลบด้วยน้ าตา ไม่มีเธอจะบอกรัก 
    - ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง อัลบั้ม ทัชสัมผัสทุ่ง ๑, ๒ และอัลบั้ม ลูกทุ่งแฟนซี 
    - เอ-วิว อัลบั้ม เอ-วิว 
    - อานนท์  หมื่นนา อัลบั้ม หัวใจด้ือด้าน 
    - นพรัตน์ ไม้หอม อัลบั้ม วันละนาที 
    - แมน มอเตอร์ไซด์ อัลบั้ม แมนรักบ่อได้ 
    - เจี๊ยบ กนกพร พรหมณี  อัลบั้ม สาวข้ีด้ือ 
  ๒.๒.๒ ด้ำนกำรบริหำร 
   นอกจากมีผลงานในการเรียบเรียงเสียงประสารจนได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัยแล้ว นายเรือง
ยศ พิมพ์ทอง ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจดนตรี  รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน มอบหมายให้บริหารงานทางด้านดนตรี ทั้งการสร้างศิลปินรุ่นใหม่ การผลิตผลงานเพลงเพ่ือแข่งขันใน
การตลาดธุรกิจวงการเพลงให้ได้รับความนิยม ตลอดจนการบริหารบุคลากรในบริษัทอย่างมืออาชีพ ต าแหน่งการเป็น
ผู้บริหารมีดังน้ี  
   ๑. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง บรษิัท อาร์ เอส จ ากัด มหาชน 
   ๒. ผู้บริหารระดับสูง ยูนิค เพลงไชโย 
   ๓. ผู้บริหารระดับสูง ค่ายเพลงอาร์สยามในเครือบริษัทอาร์เอสจ ากัด มหาชน 
   ๔. ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
   ๕. กรรมการบริหารสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแหง่ประเทศไทย 
   ๖. ที่ปรึกษาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   ๗. คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยโดยรัฐสภา 
   ๘. คณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรม งาน ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา โดยรัฐสภา 
   ๙. อนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 
   ๑๐. ที่ปรึกษากรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร์ 
  ๒.๒.๓ ด้ำนวิชำกำร 
   ๑. เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ๒. เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   ๓. เป็นวิทยากรระดมสรรพก าลังสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้กับส านักงานวัฒนธรรม จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
   ๔. กรรมการวิพากษ์หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ๕. เป็นวิทยากรโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ๖. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติงาน
คุ้มครอบสิทธิจังหวัด หัวข้อบรรยาย เพลงกับการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในรูปแบบใหม่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ จัดโดย ส านักงานอัยการสูงสุด 
   ๗. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติงาน
คุ้มครอบสิทธิจังหวัด หัวข้อบรรยาย เพลงกับการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ในรูปแบบใหม่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ จัดโดย ส านักงานอัยการสูงสุด 
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   ๘. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรองอัยการจังหวัด ส านักงานคุ้มครองสิทธิจังหวัด 
หัวข้อบรรยาย เทคนิค วิธีการ แนวคิด การน าเพลงมาใช้ เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย วันที่    
 ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จัดโดย ส านักงานอัยการสูงสุด 
   ๙. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รองอัยการจังหวัด ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด หัวข้อบรรยาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านบทเพลง วันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดโดย ส านักงานอัยการสูงสุด 
   ๑๐. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รองอัยการจังหวัด ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด หัวข้อบรรยาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านบทเพลง  
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโดย ส านักงานอัยการสูงสุด 
   ๑๑. กรรมการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๕๖๐ สาขาวิชาศิลปะการดนตรี 
 และสาขาวิชาดนตรีประกอบสื่อและการแสดง 
   ๑๒. เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน 
  ๒.๒.๔ เกียรติคุณและรำงวัลที่ได้รับ  
   ๑. พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานรางวัล พระพิฆเนศทอง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรียบเรียงเสียงประสานยอดเย่ียมลูกทุ่งชาย จากเพลง  มนต์รักแม่กลอง ชุดต้อม 
ขนานเอก 
   ๒. พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานรางวัลพระพิฆเนศทอง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรียบเรียงเสียงประสานยอดเย่ียมลูกทุ่งหญิง จากเพลง รวยแล้วลืม ขับร้องโดย สุนารี 
ราชสีมา 
   ๓. พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลมาลัยทอง จากเพลง เฝ้ารอเฝ้าฝัน ขับร้องโดย ดาว  มยุรี 
   ๔. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติคุณการบ าเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   ๕. พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานรางวัลพระพิฆเนศทอง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรียบเรียงเสียงประสานยอดเย่ียมลูกทุ่งหญิง จากเพลง อยากเจอคนจริงใจ ขับร้อง  
โดย ดวงตา คงทอง 
   ๖. พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลมาลัยทอง จากเพลง หัวใจหญิงหม่น ขับร้องโดย ดวงตา คงทอง 
   ๗. พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด จากเพลง หัวใจหญิงหม่น ขับร้องโดย ดวงตา คงทอง 
   ๘. พ.ศ. ๒๕๕๐ เกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
   ๙. พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติบัตรการเป็นผู้ประพันธ์เน้ือร้องและท านอง “101 เกมส์”  
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ 



๑๕ 
 

 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ควำมสอดคล้องของกำรด ำรงชีวิต กำรปฏิบัติงำน และผลงำนของ นำยเรืองยศ  พิมพ์ทอง  
ที่สมควรได้รับพระรำชทำนปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

ปรัชญำของหลักสูตร 
ดนตรี  สร้างคุณค่าให้ชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพดนตรี  
     ๒) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถ

       นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง มีแนวทางปฏิบัติงานที่ส าคัญ
หลายประการ ดังน้ี 
 
แนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพดนตรี 
      ๑. การเป็นผู้น าวิชาชีพ โดยมีผลงานการเรียบเรียงเสียง
ประสานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนประมาณ ๓,๐๐๐ 
เพลง หลายเพลงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดนตรี หลาย

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
       นายเรืองยศ  พิมพ์ทอง เป็นบุคคลที่มี
ความเป็นผู้น าในการส่งเสริมและพัฒนาบุคคล
ด้านคุณ ธรรมจริยธรรม  มี ผลงานที่ เป็ น
ประจักษ์จนได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการ 
ดังน้ี 
     ๑. คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการ

      ๑ . พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๐  ไ ด้ รั บ
พระราชทานรางวัล พระพิฆเนศ
ท อ ง  จ า ก ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ประเภทเรียบเรียงเสียง
ประสานยอดเย่ียมลูกทุ่งชาย จาก
เพลง มนต์รักแม่กลอง ชุดต้อม 



๑๖ 
 

 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

ทางดนตรี ตามมาตรฐานสากล และใช้ประกอบ
อาชีพได้อย่างอิสระ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
สุนทรียะและปรัชญาดนตรี 
     ๓ ) )เพ่ื อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชีพดนตรีสามารถ
พัฒนางานที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
     ๔) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ  มี
มนุษ ย์สัมพันธ์ที่ ดี   สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี 
     ๕) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  สามารถสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
 

เพลงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของประชาชน หลายเพลงที่สร้าง
รายได้ให้กับบริษัทผู้ผลิตและนักร้อง เพลงเหล่านั้นที่  ได้
สร้างสรรค์ดนตรีอย่างมีคุณภาพถือว่าเป็นทรัพยากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศที่จ าเป็นแก่คนรุ่นหลังได้สืบ
ทอดและค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ดนตรีในประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน 
      ๒. เป็นนักบริหารจัดการที่ดี โดยมีความสามารถในการ
รู้จักประยุกต์ศาสตร์ทางด้านดนตรีมาใช้อย่างมีศิลปะเพ่ือให้
งานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แสวงหา นวัตกรรม 
เทคโนโลยี หลักการ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ มาปรับปรุงและ
พัฒนาให้กับวงการดนตรี  เป็นผู้มีไอเดียกล้าคิดกล้าท า เสนอ
สิ่งใหม่ๆ มีความคิดพลิกแพลงตลอดเวลา เน่ืองจากเห็นว่า
ตลอดเวลาท่ีท างานมา การใช้ทฤษฎีหรือต าราน้อยมาก ต้อง
ค้นคว้าฟังเพลงตลอดเวลา ต้องเป็นคนตัดสินใจได้แม่นย า
และถูกต้อง อะไรควรไม่ควร             ต้องตัดสินใจได้เอง
โดยไม่ต้องมีใครมาชี้แนะ ต้องมองการตลาดเป็นใหญ่ เพลง
ทุกเพลงต้องมีตลาดรองรับ และต้องท างานให้มวลชนยอมรับ 
 
 
     ๓. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้          คิดดี พูดดี 
และท าดี มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ  จึงท าให้สามารถ
ครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างสมเกียรติกับผู้ร่วมงาน
ทุกระดับ มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ ครองตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย ดูแลพ่อแม่พ่ีน้องเป็นอย่างดี ต้ังใจท างานจนประสบ
ความส าเร็จ สามารถสร้างฐานะเป็นหลักประกันให้กับพ่อแม่

ประพันธ์เพลงเพ่ือจรรโลงสันติภาพ ตาม
ประกาศคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ท่ี ๘/๒๕๕๑ 
     ๒. คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะ 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย 
สภาผู้แทนราษฎร 
     ๓. คณะอนุกรรมการศิลปะ วัฒนธรรม 
งาน ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา สภาผู้แทน ราษฎร 
     ๔. เลขานุการประจ าคณะกรรมา ธิการ
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทน ราษฎร 
     ๕. กรรมการตัดสินการประกวดด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ด้ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
     ๑. ได้รับเกียรติคุณการบ าเพ็ญประโยชน์ 
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง             ในการ
เป็นกรรมการจัดท าเพลงของมหาวิทยาลัย 
     ๒. ได้รับเกียรติคุณการบ าเพ็ญประโยชน์ 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         ราชมงคล
ธัญบุรี ในการเป็นกรรมการจัดท าเพลงของ
มหาวิทยาลัย 
     ๓. ประพันธ์ค าร้อง/ท านอง เรียบเรียงเสียง
ประสาน เพลงมาร์ชโรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรง
จิตร พิทยาคาร) 
     ๔. เป็นกรรมการจัดท าเพลงโรงเรียน

ขนานเอก 
     ๒ . พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๑  ไ ด้ รั บ
พระราชทานรางวัลพระพิฆเนศ
ท อ ง  จ า ก ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ประเภทเรียบเรียงเสียง
ประสานยอดเย่ียมลูกทุ่งหญิง จาก
เพลง รวยแล้วลืม ขับร้องโดย สุ
นารี ราชสึมา 
     ๓. พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัล
มาลัยทอง จากเพลง เฝ้ารอเฝ้าฝัน 
ขับร้องโดย ดาว  มยุรี 
     ๔. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติ
คุณการบ าเพ็ญประโยชน์ จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     ๕ . พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๔  ไ ด้ รั บ
พระราชทานรางวัลพระพิฆเนศ
ท อ ง  จ า ก ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ประเภทเรียบเรียงเสียง
ประสานยอดเย่ียมลูกทุ่งหญิง จาก
เพลง อยากเจอคนจริงใจ ขับร้อง 
โดย ดวงตา คงทอง 
     ๖. พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัล
มาลัยทอง จากเพลง หั วใจหญิ ง



๑๗ 
 

 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

พ่ีน้องและครอบครัวอย่างสมฐานะ 
     ๔. การมีวินัยในการท างาน  โดยยึดถือการปฏิบัติงาน
ด้วยความจริงจัง จริงใจต่อคนรอบข้าง และมีวินัยกับงาน ไม่
สุกเอาเผากิน ใส่ใจกับทุกงานไม่ว่าจะชอบงานน้ันหรือไม่ก็
ตาม มีเหตุผลรองรับทุกงานที่ท า เช่น ท าไมต้องใส่เสียงน้ีตรง
น้ัน เสียงน้ัน  ตรงน้ี เน้ือเพลงกับดนตรีต้องเข้ากัน ตรงน้ีมีอยู่
ในวิชาเรียนดนตรีที่ต้องมีหน้าที่ส่งเสริมเน้ือร้องไม่ใช่ดนตรี
เด่นกว่าเสียงร้องของนักร้อง 
     ๕. เป็นนักต่อสู้เพ่ือสิทธิประโยชน์ คือ เป็นคนแรกที่ต่อสู้
เรียกร้องส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้จากยอดขายเทป ซึ่งเป็น
ธรรมเนียมที่ไม่เคยเกิดข้ึนในวงการเพลงลูกทุ่ง 
     ๖. ท างานเพ่ือสังคมโดยเป็นผู้ที่เสียสละและให้โอกาสแก่
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับ
เชิญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับวิชาชีพดนตรีใน
เชิงวิชาการ การน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์ 
การน าวิชาชีพดนตรีไปสร้างเสริมต่อยอดรายได้ และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และช่วยเหลือสังคมได้เมื่อ
ตนเองมีความมั่นคงในชีวิต 
      ๗. มีความรอบคอบในการใช้ชีวิต โดยการใช้ชิวิตอย่างมี
สติและเรียนรู้สัจธรรมของชีวิต ไม่หลงระเริงกับชื่อเสียง เงิน
ทอง   
 
แนวทำงปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 
     ๕. ส่งเสริมดนตรีและเป็นวิทยากรให้กับ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจนได้รับโล่ศิษย์เก่า
ดีเด่น  
     ๖ . ค ณ ะก รรม ก าร จั ด ท า เท ป เพ ล ง            
พระราชนิพนธ์ ๗๒ พรรษาชุดสดุดีราชัน 
 
ด้ำนกำรกุศล 
     ๑. บริจาคเงินสมทบทุนอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง อ าเภอเมือง 
จังหวัด ร้อยเอ็ด จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
     ๒ . ระดมทุนทรัพ ย์ท าบุญทอดผ้าป่ า
สามัคคี ถวายวัดอุบลนิวาส อ าเภอหนองแก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
     ๓. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเพ่ือจัดหา
รายได้สร้างสนามกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียน
เขมราฐ 
     ๔ . ร่ วม โค รงการจั ดห าทุ นส นับส นุน
โครงการยุวทูตดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ด้ำนกำรเป็นกรรมกำรตัดสินรำงวัล 
     ๑ . ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม พ้ื น บ้ า น เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม
ประชาธิปไตย จัดโดย ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

หม่น ขับร้องโดย ดวงตา คงทอง 
     ๗. พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัล
คมชัดลึกอวอร์ด จากเพลง หัวใจ
หญิงหม่น ขับร้องโดย ดวงตา คง
ทอง    
     ๘. พ.ศ. ๒๕๕๐ เกียรติคุณ
ผู้ ท า คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  
     ๙. พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติ
บัตรการเป็นผู้ประพันธ์เน้ืองร้อง
และท านอง “101 เกมส์” ในการ
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า นั ก เรี ย นอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศ
ไทย ระดับประเทศ ครั้งที่  ๓๔ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
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     ๑. เป็นผู้ไขว่คว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์ มั่นคงต่อวิชาชีพ มีความเคารพครูอาจารย์อย่างสูง 
ด้วยบุคลิกภาพดังกล่าวจึงท าให้มีวินัยในการท างาน ได้ผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้มอบหมายงาน และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
     ๒.  มีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางดนตรี มีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ของดนตรี หรือรากเหง้าของ
ดนตรีจากจิตใจมนุษย์ สามารถน าความเข้าใจเหล่าน้ีมาใช้ใน
การประกอบอาชีพและสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
จนได้บัณฑิต ทางดนตรีที่มีคุณภาพสูง 
     ๓. เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานตลอดเวลา ทั้งในด้านการเป็น
ผู้ผลิตผลงานเพลง และการเรียบเรียงเสียงประสาน ในด้าน
การสอน ยังเป็นที่วิทยากรให้ความรู้ด้านดนตรีแก่นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย 
    ๔. ท างานร่วมกับนักร้อง นักดนตรีที่มีชื่อเสียง และ
ท างานในบริษัทที่มีรากฐานมั่นคง จึงเป็นการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างดี  
 
 
 
 

     ๒. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง ป.ป.ส.” จัดโดย ส านักป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
     ๓. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่งเยาวชน “ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์" จัด
โดย บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จ ากัด 
     ๔. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่ ง เยาวชน “เพาเวอร์แบนด์” จัดโดย 
มูลนิธิเพ่ือคุณธรรมและสมาคมดนตรีแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ๕. กรรมการตัดสินการประกวดนักร้อง
ลูกทุ่ ง  “ดาวรุ่งลูกทุ่ งไทยแลนด์” จัดโดย 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จ ากัด 
     ๖. กรรมการตัดสินการประกวดดนตรี
ลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งอาร์สยาม” จัดโดย บริษัท
อาร์สยาม จ ากัด 
     ๗. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่งมหาวิทยาลัยชิงถ้วยพระราชทาน จัดโดย 
บริษัท ลูกทุ่งวาไรต้ี และลูกทุ่งมหานคร ๙๕.๐ 
MHz 
     ๘. กรรมการตัดสินการประกวดธิดาสาเก
ตนครในงานประเพณี “สมมาน้ าคนเพ็งเส็ง
ประทปี” จัดโดย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
     ๙. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่ง รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ ปีที่ ๖ – 

๒๑ 
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ปีที่ ๙ 
     ๑๐. กรรมการตัดสินรางวัล “พระพิฆเนศ
ทองพระราชทาน” จัดโดย สมาคมดนตรีแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ 
     ๑๑. กรรมการตัดสินรางวัล “มาลัยทอง” 
จัดโดย สมาคมลูกทุ่งเอฟเอ็ม 
     ๑๒. กรรมการตัดสินรางวัล “คมชัดลึกอ
วอร์ด” จัดโดย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
     ๑๓. กรรมการบริหารสมาคมนักเพลง
ลูกทุ่งแห่งประเทศไทย 
     ๑๔. กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  โดย 
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
     ๑๕. กรรมการตัดสินการประกวดการ
แข่งขันชิงชนะเลิศ “วงดนตรีเยาวชนมัธยม 
ศึกษา” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
     ๑๖. กรรมการตัดสินการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง โครงการประกวดร้องเพลง “เพลง
วันหวาน” เน่ืองในอากาสครบรอบ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     ๑๗. กรรมการตัดสินการประกวดขับร้อง
เพลงสหกรณ์การเกษตร เน่ืองในโอกาสครบ
รอง ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย 
     ๑๘. กรรมการตัดสิน “การประกวดแต่บท
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เพลงรักชาติ” จัดโดย กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก ประจ าปี  ๒๕๕๖ และประจ าปี 
๒๕๕๘ 
     ๑๙. กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
พ้ืนบ้าน (โปงลาง) ครั้งที่ ๑ จัดโดยเทศบาล
นครอุดรธานี 
  ๒๐. กรรมการตัดสินการประกวดวง
ดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน แชมป์ชิงแชมป์ ครั้ง
ที่ ๖ จัดโดยเทศบาลนครอุดรธานี 
  ๒๑. กรรมการตัดสินการแข่งขันวง
ดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ระดับ ม.๑ – ม.๖ 
งานศิลป หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้ งที่ 
๖๕  ปี การศึ กษ า ๒๕๕๘ ของส า นักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก าร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๒. กรรมการตัดสินการแข่งขันวง
ดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  ระดับ ป.๑ – ม.๓  
งานศิลป หัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ ครั้งที่ 
๖๖  ปี การศึ กษ า ๒๕๖๐ ของส า นักงาน
ค ณ ะก ร รม ก ารก ารศึ ก ษ า  ข้ั น พ้ื น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๓. กรรมการตัดสินการแข่งขัน วง
ดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  ระดับ ม.๑ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๖  ปี การศึ กษ า ๒๕๖๐ ของส า นักงาน
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ค ณ ะก ร รม ก ารก ารศึ ก ษ า  ข้ั น พ้ื น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๔. กรรมการตัดสินการแข่งขัน วง
ดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ระดับ ม.๑-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๖  ปี การศึ กษ า ๒๕๖๐ ของส า นักงาน
ค ณ ะก ร รม ก ารก ารศึ ก ษ า  ข้ั น พ้ื น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๕. กรรมการตัดสินการแข่งข ัน
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม 
ก ระดับ ป.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๖. กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม 
ก ระดับ  ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๗. กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม 
ข ระดับ ม .๑ – ม .๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตผลงำนเพลง(Producer) 
และกำรเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสำน 
     ผลงานที่ ได้รับความนิยมและติดอันดับ
เพลง   มีดังน้ี 
     ๑. ผลงานยอดนิยมหาชน 
     - เพลงประกอบละครชุด มนต์รักลูกทุ่ง     
ช่อง ๗ 
 
     ๒. ผลงานเพลงไทยสากล 
     - รวมศิลปิน ชุดนพเก้า 
     - รวมศิลปิน ชุดพบดาว 
     - วงบรั่นดี ชุด รอเธอ 
     - สรพงษ์  ชาตรี ชุดหัวใจไม่เสริม 
ใยเหล็ก  และชุดพ่อให้มา  
     - โอ๋ ไอศูรย์ ชุดฉันจะเป็น 
     - ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ชุด สัมผัสทัช บทเพลง มือ
ที่สาม 
     - เป้ ไฮร์ร็อค ชุดร็อคอ าพัน เพลงพิษรัก 
และเพลงสิ่งน้ัน 
     ๓. ผลงานเพลงเพ่ือชีวิต 
     - วิสา คัญทัพ – สุรชัย จันทิมาธร ชุดเลี้ยว
ขวา 
     - สุรชัย จันทิมาธร ชุดสู้ต่อไป 
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     - อัลบั้มชุด เพลงกวี เพลงเพ่ือชีวิต ร้อง
กลุ่มประสานเสียง 
     - มงคล  อุทก ชุด เสียห าน้อย 
     - รวมวงกระท้อน ชุดญ่ีปุ่น-ญุ่นปี่ 
     - รวมวงซูซู ชุดสู่ความหวังใหม่ 
     ๔. ผลงานเพลงละคร 
     - ลูกทาส ปริทัศน์ฟิล์ม ช่อง ๑๑ 
     - รัตนโกสินทร์ ดาราวีดีโอ ช่อง ๗ 
     - ญาติกา ดาราวีดีโอ ช่อง ๗ 
     - ฉันจะบิน กันตนา ช่อง ๗ 
     - อสูรเริงไฟ ช่อง ๙ 
     - แฝดอลเวง ช่อง ๓ 
     - ๑๑๑ ช่อง ๗ 
     - ปลาร้าทรงเครื่อง ช่อง ๖ 
     - มนต์รักลูกทุ่ง ช่อง ๗ 
     - อเมเซิ่งโคกเจริญ ช่อง ๓ 
     - ลูกทุ่งหาร ๒ ช่อง ๓ 
     ๕. ผลงานเพลงภาพยนตร์ 
     - เพลง อยากแบ่งหัวใจให้เป็นสอง จาก
เรื่อง เมียพ่อขอไว้คน ปรีทัศน์ฟิล์ม 
     - เรื่อง สนุก พรพจน์ฟิล์ม 
     ๖. ผลงานเพลงโฆษณา 
     - ไอศกรีมโฟโมสต์ “ปิคโลโล่” 
     - นมเปรี้ยวบีทาเก้น 
     - ห้างทองเซ่งเฮงหล 



๒๔ 
 

 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

     ๗. ผลงานด้านเพลงลูกทุ่ง 
     - ท็อปฮิตลุกทุ่งมาตรฐาน บริษัท อาร์ เอส 
โปรโมชั่น จ ากัด 
     - ดาว มยุรี ชุด มีเมียแล้วไม่เอา บริษัท 
ไรท์มิวสิค จ ากัด 
     - ไชยา มิตรชัย ชุด ไม่ธรรมดา (เพลงไม่
ธรรมดา ให้รู้กันไปเลย ป.๖ อกหัก) บริษัท 
ไรท์มิวสิค จ ากัด 
     - สุนารี  ราชสีมา ชุด รวยแล้วลืม บริษัท 
ไรท์มิวสิค จ ากัด 
     - ธิดา  ดวงดาว ชุด ร าวงด้าวด่าว บริษัท 
ไรท์มิวสิค จ ากัด 
     - มยุรา  ฟ้าสีทอง ชุด แช่ง บริษัท ไรท์มิว
สิค จ ากัด 
     - ยอดรัก ร้องคู่ สุนารี ราชสีมา ชุด คู่แท้ ๑-
๒ บริษัท ไรท์มิวสิค จ ากัด 
     - กุ้ง สุทธิราช ชุด ซื้อแน่ บริษัท จาตุรงค์ 
จ ากัด 
     - โอ๊ต วรานนท์  ชุด รอนานทรมานใจ 
บริษัท จาตุรงค์ จ ากัด 
     - สิทธิพร  สุนทรพจน์ ชุด ช้ ารักจากอุบล 
บริษัท มีเดียออฟมีเดีย จ ากัด 
     - กิ่ง ภัทรา ชุด ขอเวลาลืม บริษัท มีเดีย
ออฟมีเดียว จ ากัด 
     - ดวงตา คงทอง ชุ ด กลับบ้ านดีก ว่า 



๒๕ 
 

 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

บริษัท มาหาจักรเอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
     - ขวัญ ภิ รม ย์ หลิน  ชุ ด  เปิ ด ใจ ให้ เลย 
บริษัท เมโทร จ ากัด 
     - สุชาติ ชวางกูร บริษัท รถไฟดนตรี จ ากัด  
     - หญิง ธิติกานต์ อัลบั้ม เขียนด้วยใจลบ
ด้วยน้ าตา ไม่มีเธอจะบอกรัก 
     - ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง อัลบั้ม ทัชสัมผัสทุ่ง ๑, 
๒ และอัลบั้ม ลูกทุ่งแฟนซี 
     - เอ-วิว อัลบั้ม เอ-วิว 
     - อานนท์  หมื่นนา อัลบั้ม หัวใจด้ือด้าน 
     - นพรัตน์ ไม้หอม อัลบั้ม วันละนาที 
     - แมน มอเตอร์ไซด์ อัลบั้ม แมนรักบ่ได้ 
     - เจี๊ยบ กนกพร พรหมณี  อัลบั้ม สาว ข้ี
ด้ือ 
 
ด้ำนกำรบริหำร 
     ๑. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง 
บริษัท อาร์ เอส จ ากัด มหาชน 
     ๒. ผู้บริหารระดับสูง ยูนิค เพลงไชโย 
     ๓. ผู้บริหารระดับสูง ค่ายเพลงอาร์สยาม
ในเครือบริษัทอาร์เอสจ ากัด มหาชน 
     ๔ . ที่ ปรึกษ ารองประธานสภาผู้ แทน 
ราษฎร  
     ๕. กรรมการบริหารสมาคมนักเพลงลูกทุ่ง
แห่งประเทศไทย 



๒๖ 
 

 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

     ๖. ที่ปรึกษาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ๗ . คณ ะก รรม การจั ด ก ารป ระก วด
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม พ้ื น ฐ า น เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม
ประชาธิปไตยโดยรัฐสภา 
     ๘. คณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรม งาน 
๓๐ ปี ๑๔ ตุลา โดยรัฐสภา 
     ๙. อนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 
     ๑๐. ที่ปรึกษากรรมาธิการการศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร์ 
 
ด้ำนวิชำกำร 
     ๑. เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     ๒. เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
     ๓ . เป็ น วิท ย าก ร ร ะ ด ม ส ร ร พ ก า ลั ง
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้กับส านักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
     ๔. กรรมการวิพากษ์หลักสูตรดุริยางค 
ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
     ๕. เป็นวิทยากรโครงการปั จฉิมนิเทศ



๒๗ 
 

 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

นั กศึ กษ าชั้ นปี ที่  ๔  วิท ยาลั ยก ารดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     ๖ . เป็ น วิท ยาก ร โค ร งการฝึ กอ บ รม
หลักสูตรอัยการจั งหวัดประจ าส านักงาน
อัยการสูงสุดปฏิบัติงานคุ้มครอบสิทธิจังหวัด 
หัวข้อบรรยาย เพลงกับการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายในรูปแบบใหม่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ จัดโดย ส านักงานอัยการสูงสุด 
     ๗ . เป็ น วิท ยาก ร โค ร งการฝึ กอ บ รม
หลักสูตรอัยการจั งหวัดประจ าส านักงาน
อัยการสูงสุดปฏิบัติงานคุ้มครอบสิทธิจังหวัด 
หัวข้อบรรยาย เพลงกับการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายในรูปแบบใหม่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ จัดโดย ส านักงานอัยการสูงสุด 
     ๘ . เป็ น วิท ยาก ร โค ร งการฝึ กอ บ รม
หลักสูตรรองอัยการจังหวัด ส านักงานคุ้มครอง
สิทธิจังหวัด หัวข้อบรรยาย เทคนิค วิธีการ 
แนวคิด การน าเพลงมาใช้ เป็นสื่อ ในการ
เผยแพร่ความรู้ท างกฎหมาย วันที่   ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๖ จัดโดย ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
     ๙ . เป็ น วิท ยาก ร โค ร งการฝึ กอ บ รม
หลักสู ตร รองอัยการจั งห วัด ปฏิบั ติ งาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัด หัวข้อบรรยาย  การ



๒๘ 
 

 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

กำรด ำรงชีวิต 
และแนวทำงปฏิบัติงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

ในด้ำนต่ำง ๆ 
เกียรติคุณที่ได้รับ 

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านบทเพลง วันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดโดย ส านักงาน
อัยการสูงสุด 
     ๑๐ . เป็น วิทยากรโครงการฝึ กอบรม
หลักสู ตร รองอัยการจั งห วัด ปฏิบั ติ งาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัด หัวข้อบรรยาย  การ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านบทเพลง วันที่ 
๒๐มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโดย ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
     ๑ ๑ . ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๕๖๐ สาขาวิชา
ศิลปะการดนตรี และสาขาวิชาดนตรีประกอบ
สื่อและการแสดง 
     ๑๒. เป็นวิทยากรให้กับสถาบัน การศึกษา 
และบริษัทเอกชน 
 



๑ 
 

 

 


