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ประวตัสิว่นตวั           

-ชือ่นายไพบูลย ์บณุยเกยีรต ิเกดิวันที ่6 มถินุายน 2498 ทีอ่ าเภอสว ี

                                    จังหวัดชมุพร พอ่ชือ่นายศลิป์ บณุยเกยีรต ิแมช่ือ่นางอาร ีบณุยเกยีรต ิ

ประวตักิารศกึษา        

-มัธยมศกึษา โรงเรยีนสววีทิยา อ าเภอสว ีจังหวัดชมุพร พ.ศ. 2515 

-ประกาศนยีบัตรการศกึษาขัน้สงู วทิยาลัยครเูพชรบรุ ีอ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรุ ีพ.ศ. 2519 

                                    -ปรญิญาตร ีเอกวทิยาศาสตร ์วทิยาลัยครจัูนทรเกษม แขวงจตจัุกร 

                                    เขตจตจัุกร จังหวัดกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2521 

-ปรญิญาโท M.Ed. Major in Music Education ทีม่หาวทิยาลัย University of the Philippines วทิยาเขต Diliman, Quezon    

                                     City พ.ศ. 2528 

-ปรญิญาโท M.B.A สาขาบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตกรงุเทพ มถินุายน 2555 

 

-ปรญิญาเอก ปรัชญาดษุฎบัีณฑติ Ph.D.สาขาการบรหิารการพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา กรงุเทพมหานคร กมุภาพันธ ์    

  2553           

-ศกึษาระดับปรญิญาเอก Ed.D. สาขา leadership & Change มหาวทิยาลัย Fielding Graduate University เมอืง Santa Barbara 
California ไดร้ับหน่วยการเรยีนจ านวน 43 หน่วย 

ประวตักิารอบรมและศกึษาดงูาน 

-ประกาศนยีบัตรสายอาชพี Piano technician and restore เมอืง Leningrad ประเทศสหภาพโซเวตี จ านวนระยะเวลาอบรม 1200 
ชัว่โมง 

-ประกาศนยีบัตรสายอาชพี การตัง้สายและซอ่มเปียโน ที ่America School Piano Tuning เมอืง California ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

-เป็นผูค้วบคมุสายการผลติในโรงงาน Yantai state piano factory เมอืง Yantai ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีจ านวน 120 
ชัว่โมง โดยบรษัิท KPN ประเทศไทย เป็นทนุในคา่ใชจ้่าย 

-อบรมดงูานการ recondition used piano Yamaha ทีเ่มอืง Ciba ประเทศญปีุ่ นเป็นเวลา 30 วัน โดยมบีรษัิท Shinwa piano ประ
เทศญปีุ่ นเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย 
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-อบรมหลักสตูร Mini M.B.A ที ่National Institute of Development Administration (NIDA) วทิยาเขตกรงุเทพ  

-อบรมหลักสตูรการใชส้ถติแิละการแปลผล ทีศ่นูยส์ง่เสรมิการศกึษามหาวทิยาลัยเกษตรศ์าสตร ์จ านวน  

ประวตักิารท างาน 

-พ.ศ. 2521 อาจารย ์1 โรงเรยีนวัดนวลนรดษิ ระดับมัธยมศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 

-พ.ศ. 2522 อาจารย ์1 ภาควชิาดนตร ีคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัย ราชภัฏอยธุยา อ าเภอเมอืง จังหวัดอยธุยา 

-พ.ศ. 2528 อาจารยใ์หญโ่รงเรยีนดนตรสียามกลการ แผนกศลิปศกึษา กรงุเทพมหานคร 

-พ.ศ. 2535 ผูจั้ดการ บรษัิทรว่มทุนไทย-รัสเชยี (Ako-Thai) เป็นตัวแทนขายสนิคา้ใหก้ระทรวงพานชิย ์ทีเ่มอืงมอสโควแ์ละเซ็นปี
เตอรเ์บกิร ์ประเทศสหภาพโซเวยีต 

-พ.ศ. 2542 ผูอ้ านวยการ 184 Piano Store  (MusicLand Piano) 35/240 ซอยรามค าแหง 184 ถนนรามค าแหง เขต/แขวงมนีบรุ ี
กทม 

-พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน อาจารยป์ระจ าโครงการปรัญชาดุษฎบัีณฑติมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสนัุนทา เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 

ความช านาญการพเิศษ 

-มคีวามรู ้ความสามารถในดา้นการซอ่มเปียโน ปรับเสยีงเปียโนและการท าสเีปียโน ทัง้เปียโนแบบตัง้และแบบนอน (Upright 
&Grand Piano) 

-มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดตัง้และควบคมุการบรหิารการสอนดนตรใีนรปูแบบโรงเรยีนดนตรเีอกชนหรอืโรงเรยีนทีจั่ดตัง้แบบ 
15(2) 

-มคีวามรูท้างสถติริะดับสงูในการวเิคราะห ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรปู SPSS และการวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (SEM) โดยวธิ ีPartial 
Least Square Path (PLS) และ Lisrel 

-มคีวามสนใจและมปีระสบการณ์เกีย่วกับแตง่เพลงส าหรับเด็กเล็ก 

-มคีวามสนใจเป็นพเิศษในงานวจัิยในสายของธุรกจิดนตร ี(Music business) 

-มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการน าเขา้และสง่ออกสนิคา้และเครือ่งดนตรสีากลทกุประเภท 

รางวลัทีไ่ดร้บั 

-ไดรั้บรางวัลการแตง่เพลงส าหรับเด็ก ส านักงานนายกรัฐมนตร ีพ.ศ 2529 

-ไดรั้บคัดเลอืกจากสมาคมกจิวัฒนธรรมเป็นผูซ้อ่มเปียโน two piano keyboards อาย ุ120 ปี ในการดูแลและควบคมุของกรม
ศลิปากร กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 

หนงัสอืและผลงานการวจิยั                         

ไพบลูย ์บณุยเกยีรต ิ(2529) แบบฝึกหัดดนตรเีชงิพฤตกิรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1- 6 (6 เลม่) 

                           จัดพมิพแ์ละจัดจ าหน่ายโดย บรษัิทส านักพมิพ ์ไทยวัฒนาพานชิ จ ากัด 

ไพบลูย ์บณุยเกยีรต ิ(2553)ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การใชบ้รกิารของลกูคา้ศูนยวั์ฒนธรรมแหง่ประเทศไทยFactors Affecting Customer 
Service of Thailand Cultural Center  

ไพบลูย ์บณุยเกยีรต ิ(2555) การสังเคราะหว์ทิยานพินธ/์ภาคนพินธร์ะดับบัณฑติศกึษา สาขารัฐประประศาสนศ์าสตร ์วทิยาลัยนวตก
รรมและการจัดการ มหาวทิยาลัยรา ภัฏสวนสนัุนทา Content Analysis of Master Degree Theses atDepartment of Public 
Administration, College of Innovation andManagement, Suan Sunandha University 

ไพบลูย ์บณุยเกยีรต ิ(2545) ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อน บรรยากาศโรงเรยีนและการมสีว่นรว่มของผูป้กครองทีม่ผีล
ตอ่ประสทิธภิาพของโรงเรยีนดนตรเีอกชนในประเทศไทย Leadership of School Manager and SchoolTeacher, School Climate 
and Parental Participation for the Effectiveness of Private Music School in Thailand 

ไพบลูย ์บณุยเกยีรต ิ(2560)การตัง้ใจในการเลอืกประกอบอาชพีและการคาดหวังของนักศกึษา หลักสตูรดนตรบัีณฑติ ใน

มหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนในประเทศไทย The Occupational Aspirations and Expectations of Bachelor of Music 
Program at State and Private University in Thailand 

 

 



บทความและผลงานวชิาการ 

                                    -บทเพลงชาตไิทย ความเป็นมาและประวัต ิ

                                    -บทเพลงสรรเสรญิพระบารม ีความเป็นมาและประวัต ิ

                                    -เพลงส าหรับเด็กและเพลงประกอบบทเรยีน 

                                    -โรงเรยีนดนตรเีอกชนในประเทศไทยปัญหาและการพัฒนา 

                                    -การหยดุเรยีนกลางคันของนักเรยีนในโรงเรยีนดนตรเีอกชน 

                                    -การมสีว่นรว่มของผูป้กครองนักเรยีนตอ่การเรยีนดนตรขีองลกูใน 

                                    โรงเรยีนดนตรเีอกชน 

 




