
ประวัติส่วนตัว   

ชื่อ นายศุภพร สุวรรณภักดี 
อายุ ๓๐ ปี วัน/เดือน/ปีเกิด ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘  
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๒/๑ หมู่ ๒ ตําบล วังเย็น อําเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี ๗๐๑๖๐ อีเมล์ 
suppabhorn@pgvim.ac.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๙๙๙ - ๒๘๕๓  

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗    กำลังศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   (คาดว่าสำเร็จในปีการศึกษา 2559) 
พ.ศ. ๒๕๕๔   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล เกรดเฉลี่ย ๓.๙๗  
พ.ศ. ๒๕๕๑   ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย ๓.๖๓  
   (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
พ.ศ. ๒๕๔๖   มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เกรดเฉลี่ย ๓.๖๖ 

รางวัลและทุนฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  ทุนเรียนดีโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

พ.ศ. ๒๕๕๐   ทุนและรางวัลนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. ๒๕๔๗   เยาวชนดีเด่น ด้านศิลปะและดนตรี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน  
   ด้านเยาวชนแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

ประสบการณ์การทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
   อาจารย์ประจําหลักสูตรดุิรยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music Program)  
   ผู้แทนคณาจารย์ประจำของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ภาระงานด้านบริหารจัดการ 
- หัวหน้าโครงการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน 
- หัวหน้าโครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี 
- ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ภาระงานสอน 
- รายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม (Music for Society)  
- รายวิชาดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) 

พ.ศ. ๒๕๕๕  อาจารย์ประจํา โปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ กิจการนักศึกษาและกิจกรรมดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ นักดนตรีประจํา (นักวิโอล่า) วงไทยแลนด์ฟีลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐  หัวหน้านักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



วิทยากรพิเศษ/กรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกการแข่งขัน the 8th Beethoven Competition  

   โดยสถาบันเกอเธ่ 

พ.ศ. ๒๕๕๖  วิทยากร ค่ายดนตรีเรียนวิธีศิลปากรฤดูร้อน 2013  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  อาจารย์พิเศษ (วิโอล่า) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  อาจารย์พิเศษ (ไวโอลินและวิโอล่า) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. ประสานมิตร
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  อาจารย์วิชาดนตรีสร้างสรรค์กับชุมชน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ผู้ช่วยสอนวิชาไวโอลินและวิโอล่า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๕๔   อาจารย์พิเศษ (ไวโอลินและวิโอล่า)วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๕๒  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์สําหรับครูระดับประถมศึกษา  
   สนับสนุนโดย กระทรวงมหาดไทย 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์ ในความร่วมมือกับวงออร์เคสตร้าเยาวชน  
   เทศบาลนครยะลา สําหรับเชื่อมโยงสังคมระหว่างไทยพุทธและมุสลิม ณ จังหวัดยะลา  
   สนับสนุนโดย อุทยานการเรียนรู้ TK Park และกระทรวงวัฒนธรรม  
   วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์ โครงการ “ฤดูกาล (หา) เสียง” ร่วมกับ  
   หอศิลปะร่วมสมัยตาดู ณ ชุมชนเด็กรักป่า จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ศิลปินและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์ ในความร่วมมือกับ คณะโบราณคดี 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ในนิทรรศการ “From (different) horizons of Rockshelter” 
   อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (หอศิลป์เจ้าฟ้า) 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพ  

ด้านการทํางานกับวงออร์เคสตรา 
วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย  
วงดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
วงบางกอกโปรมิวสิคกา  
วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ  
วงศิลปากรออร์เคสตราวงซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Viola Lovers 
BBC Planet earth live Orchestra (ทุน) 

ด้านการแสดง 
พ.ศ. ๒๕๕๖   
• การแสดงเดี่ยว “Reflection of Thais” ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และกรุง วิลนิอุส สาธารณ
รัฐลิทัวเนีย ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การแสดงเดี่ยว “Reflection of Thais” ณ ราชอาณาจักร
บาห์เรน  

• แสดงเดี่ยวกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) บทเพลงร่วมสมัย “E-Sarn Lullaby” 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
• บรรเลงและบันทึกเสียงวิโอลา ในการประกวดการประพันธ์เพลง Young Thai Artist สนับสนุนโดย SCG



• “A Royal of Concert Compositions” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ บรรเลงโดยวงบางกอกโปรมิวสิคกา ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม กรุงเบอร์ลิน สหพันธรัฐเยอรมนี  

• ร่วมแสดงกับวง BBC Planet Earth Live in Bangkok มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ ครั้งที่ 14 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• แสดงเดี่ยวไวโอลิน บทเพลงพระราชนิพนธ์ “ภิรมย์รัก” และผู้ประสานงาน “โครงการ เรียบเรียงและบันทึกเสียง
เพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านร่วมกับวงออร์เคสตร้า แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร” สนับสนุนโดย 
รัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๑  
• บรรเลงไวโอลินร่วมกับนักดนตรีอิเลกโทรนิก และนักเต้นบุดโต (Butoh) เรื่อง “Now” ในงานเทศกาลละคร
กรุงเทพ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ 
• นักเรียนแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไทย - มาเลเซีย (คอร์สระยะสั้น) 

ด้านการจัดการกิจกรรมดนตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน  
• หัวหน้าโครงการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๖  
• ผู้ร่วมก่อตั้งวง Ensemble Music Makers 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
• ผู้จัดการงานดนตรีสร้างสรรค์ โครงการ “BRAND’s Junior Creator Camps 2012” โดยบริษัทเซเรบอส 

(ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
• หัวหน้าโครงการ Flood Forward สนับสนุนโดย สสส. และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
• ผู้จัดการทั่วไป TICF งานมหกรรมงานประพันธ์เพลงนานาชาติ (ประเทศไทย) จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. ๒๕๕๐  
• ผู้กํากับงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ “Playing Sound Around Art#2” สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ด้านดนตรีสร้างสรรค์กับชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔   
• อาจารย์ผู้สอนภาคสนาม วิชาดนตรีสร้างสรรค์กับชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๓   
• ดนตรีกับชุมชน โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง School of Art, Culture, Humanities and Music, 

University of Edinburg สหราชอาณาจักร และ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดกาญจนบุรี นําโดย Prof.Nigel Osborne และอ.ดร.อโณทัย นิติพน  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• บรรเลงดนตรีประกอบแบบอิมโพรไวส์ ในละครเวทีเรื่อง “มังกรพญานาค” ร่วมกับ กลุ่มเราเข้าใจ กิจกรรมการ
กุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี 



รายชื่อบุคคลอ้างอิง 
ผศ.พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ 
ศ. ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อ.ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
Prof. Dr. Juliet White-Smith อดีตประธานสมาพันธ์วิโอล่าโลก  
Mr. Juris Madrevis อาจารย์สอนวิโอล่า มหาวิทยาลัยมหิดล  
Dr.James Ogburns ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 


