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การรับความรูและวัฒนธรรมจากภายนอก
เขาสูประเทศนั้น ทำใหเรามองเห็นตัวเราเองชดขึ้น
วาเราอยูในสถานะใด ประเด็นส�คัญอยูตรงที่วา
เราในฐานะผูรับนั้น สามารถเลือก ปรับและใช

ความรูเหลานั้นกอประโยชนใหแกตนเอง
และประเทศชาติในทางที่ถูกที่ควรหรือไม 

 
พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จเปนประธานพิธีเปด

การประชุมวิชาการการศกษาทั่วไป

ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔









สารจากอดีตอธิการบดีี สารจากอดีตอธิการบดีี 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ 
พินัยนิติศาสตร์พินัยนิติศาสตร์

	 ขอแสดงความยิินดีและขอต้้อนรัับนักศึึกษาใหม่ทุุกคนส่่สถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนา		อันเกิดจากพรัะปณิิธานของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั		ด้วยิความช่�นชมเป็นอย่ิางยิิ�ง	ทีุ�นักศึึกษาสามารัถ

ผ่่านการัทุดสอบคัดเล่อกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรัั�วสถาบันฯ	แห่งนี�ได้อย่ิาง 

เต็้มภาคภ่มิและสมศัึกดิ�ศึรีั

 

	 เช่�อแน่ว่ากว่าทีุ�จะมีวันแห่งความภาคภ่มิใจนี�	ต้้องทุำางานอยิา่งหนัก	ทัุ�งฝึึกฝึน

ทัุกษะการับรัรัเลงดนต้รีัและวิชาทีุ�เกี�ยิวข้อง	แต่้นี�ถ่อว่าเป็นเพียิงบทุทุดสอบหนึ�ง 

ของชีวิต้	หลังจากนี�จะเป็นการัเริั�มต้้นของชีวิต้แห่งการัสร้ัางสรัรัค์ผ่ลงานทุางดนต้รีั	

ฉะนั�นจำาเป็นจะต้้องมีความวิริัยิะ	 อุต้สาหะพากเพียิรัและมุ่งมั�นในการัฝึึกฝึน	 

ในขณิะเดียิวกัน	ความเป็นเลิศึทุางด้านดนต้รีันั�น	ในมิติ้ของการัสร้ัางสรัรัค์	ต้้องเปิด

โอกาสให้ต้นเองได้ค้นพบศัึกยิภาพในด้านอ่�น	ๆ 	อันจะนำาไปส่่ความเป็นคนทีุ�มีคุณิค่า

ของแผ่่นดินแม่	แผ่่นดินไทุยินี�ได้เป็นอย่ิางดี	

	 ในโอกาสนี�	หวังว่านักศึึกษาทุุกคนจะสำาเร็ัจเป็นบัณิฑิิต้และมหาบัณิฑิิต้	 

โดยิสามารัถสร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัได้หลากหลายิมิติ้ในการัทุำางานและดำาเนินชีวิต้ส่บไป

รัองศึาสต้รัาจารัย์ิ	คุณิหญิิงวงจันทุร์ั	พินัยินิติ้ศึาสต้ร์ั

อดีต้อธิการับดีสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา



สารจากอธิการบดี สารจากอธิการบดี 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

	 ยิินดีต้้อนรัับนักศึึกษาใหม่ทุุกคนในปีการัศึึกษา	2564	 ทัุ�งรัะดับปริัญิญิา

บัณิฑิิต้และบัณิฑิิต้ศึึกษาส่่การัเรัียินการัสอน	และการัใช้ชีวิต้ในสถาบันดนต้รัี

กัลยิาณิิวัฒนาแห่งนี�	 การัศึึกษาในทุางวิชาดนต้รีั	อาจมิใช่เป็นเพียิงการัศึึกษา 

ต้ามความเฉพาะของวิชาชีพทีุ�นักศึึกษาจะได้เพียิงความร้่ัทุางศึาสต้รั์ดนต้รีัเทุ่านั�น	

แต่้นักศึึกษาจักต้้องเรัียินร้่ัการัใช้ชีวิต้ผ่่านสังคม	 ผ่่านวัฒนธรัรัม	 โดยิคำานึงถึง 

องค์ปรัะกอบรัอบด้านทีุ�ผ่่านเข้ามาต้ลอดรัะยิะเวลาการัศึึกษาทีุ�เกิดขึ�น	 ปัญิหา	

อุปสรัรัค	ทัุ�งภายิในรัั�วของสถาบันหร่ัอแม้กรัะทัุ�งปัจจัยิจากภายินอก	ไม่ว่าจะเป็น

โรัครัะบาด	ภาวะเศึรัษฐกิจ	ความเปลี�ยินแปลง	 เปลี�ยินไปของสังคมภายินอก	 

และอ่�น	ๆ	ก็ถ่อได้ว่าเป็นบทุเรีัยินอีกบทุหนึ�งทีุ�นักศึึกษาจะต้้องศึึกษาและก้าวผ่่าน

ไปส่่ปรัะต่้ของเส้นทุางชีวิต้ในภายิภาคหน้า	

	 ทัุ�งนี�ขอให้นักศึึกษา	 โปรัดตั้�งใจหมั�นศึึกษาทัุ�งในหลักส่ต้รัทีุ�ได้วางไว้ 

และเก็บเกี�ยิวปรัะสบการัณ์ิต่้างๆทีุ�เกิดขึ�นรัะหว่างการัศึึกษา	เพ่�อเป็นต้้นทุุนในชีวิต้	

โดยิสถาบันดนต้รีักลัยิาณิิวัฒนาแห่งนี�	พยิายิามจะมุ่งสร้ัางบรัรัยิากาศึ	ทีุ�ถ่อเป็นส่วน

สำาคัญิต่้อการัศึึกษา	 เพ่�อส่งเสริัมความคิดริัเริั�มสร้ัางสรัรัค์	และความเป็นตั้วต้น 

ของนักศึึกษาให้สามารัถก้าวเดินได้อย่ิางมั�นคงแข็งแรังต่้อไปในอนาคต้

ผ้่่ช่วยิศึาสต้รัาจารัย์ิช่วิทุย์ิ	ยุิรัะยิง 

อธิการับดีี



สารจากผู้รักษาการแทน สารจากผู้รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ดำาริห์ บรรณวิทยกิจอาจารย์ดำาริห์ บรรณวิทยกิจ

	 ขอต้้อนรัับนักศึึกษาใหม่	ปรัะจำาปีการัศึึกษา	2564	ของสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนาทุุกคน	ขอแสดงความยิินดีกับการัทุำางานหนักเพ่�อพัฒนาต้นเอง 

จนผ่่านบทุทุดสอบทีุ�สำาคัญิในการัก้าวส่่การัเป็นนักศึึกษาในรัั�วมหาวิทุยิาลัยิได้ในครัั�งนี�		

ขอให้นักศึึกษามีความตั้�งใจมุ่งมั�น	ในการัเรีัยินร้่ั	 ทัุ�งศึาสต้ร์ัและศิึลป์	ต้ลอด	4	ปี

ข้างหน้าอย่ิางเต็้มทีุ�

	 ชีวิต้ในรัั�วมหาวิทุยิาลัยิก็เปรีัยิบเสม่อนห้องทุดลอง	ทีุ�เปิดโอกาสให้นักศึึกษา	

ศึึกษาหาความร้่ั	ทัุ�งทุางด้านทุฤษฎีีและปฏิิบัติ้กับคณิาจารัยิที์ุ�มีช่�อเสียิงทัุ�งในปรัะเทุศึ

และต้่างปรัะเทุศึ	สถาบันดนต้รัีฯ	 มุ่งหวังทีุ�จะให้นักศึึกษาสามารัถนำาความร้่ัไปใช้

ปรัะโยิชน์ได้จริัง	สถาบันดนต้รีัฯ	มีหน้าทีุ�ในการัส่งเสริัมความก้าวหน้าทุางวิชาการั	

และสอนให้บุคลากรัใรัองค์กรั	สามารัถทุำางานผ่สมผ่สานทัุ�งศึาสต้ร์ัและศิึลป์ได้อย่ิางดี		

และสร้ัางผ่ลงานทีุ�โดดเด่นเพ่�อการัพัฒนาปรัะเทุศึชาติ้ให้เข้มแข็งทุางวัฒนธรัรัม

ทัุดเทีุยิมนานาชาติ้ต่้อไป		

	 ทัุ�งนี�ต้ลอด	4	ปีต่้อจากนี�	ขอให้นักศึึกษาทุำาความเข้าใจต้นเองและเปิดใจรัับ

ความร้่ัและปรัะสบการัณ์ิใหม่ๆให้เต็้มทีุ�	การัเปลี�ยินแปลงโครังการัและวิธีการัเรีัยินร้่ั 

ในยุิค	Disruption	ทุำาให้นักศึึกษาจะต้้องเพิ�มทัุกษะการัเรีัยินร้่ัทีุ�จำาเป็นในศึต้วรัรัษทีุ�	21

	 สุดทุ้ายินี�	ขอให้กำาลังใจแก่นักศึึกษา	ในการัค้นหาเส้นทุางการัสร้ัางสรัรัค์

ดนต้รีัเพ่�อนำาพาต้นเองไปส่่จุดทีุ�มุ่งหวังได้อย่ิางสมบ่รัณ์ิ	ขอให้มีความตั้�งใจ	ขอให้

อย่ิาย่ิอทุ้อ	และ	ขอให้มีอดทุนเข้มแข็ง	และในทีุ�สุด	นักศึึกษาก็จะปรัะสบความสำาเร็ัจ

ในการัเป็นนักดนต้รีัม่ออาชีพ	ต้ามทีุ�ใจหวัง

อาจารัย์ิดำาริัห์	บรัรัณิวิทุยิกิจ

ผ้่่รัักษาการัแทุนรัองอธิการับดีฝ่ึายิบริัหารั



สารจากผู้รักษาการแทน  สารจากผู้รักษาการแทน  
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุอาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

	 Congratulations	on	your	successful	audition	for	the	PGVIM	2021	

academic	year.	 I	would	 like	 to	welcome	you	 to	 the	Princess	Galyani	

Vadhana	Institute	of	Music—your	home	for	the	next	few	years	as	you	

take	your	first	step	into	a	professional	music	career.

	 From	your	audition	videos	and	examinations,	I	know	that	each	of	

you	 is	unique,	with	 individual	musical	experiences	and	backgrounds.	

Wherever	 you	 come	 from,	 however,	we	 share	 the	 love	 of	music.	

Unfortunately,	we	also	share	our	experiences	of	facing	a	dangerous	disease,	

which	has	been	ongoing	for	almost	two	years.	There	is	no	better	lesson	

than	this	to	demonstrate	that	the	outside	world	still	plays	a	big	role	in	

the	musical	world.	Luckily,	we	musicians	can	also	influence	the	world	at	

large,	making	it	a	better	place	for	everyone.	At	PGVIM,	you	will	learn	not	

only	how	to	be	an	excellent	musician	but	also	how	your	art	can	help	in	

shaping	the	society	you	live	in.	I	wish	you	all	the	best	during	your	stay	

at	our	School.	Have	a	wonderful	time	learning,	playing,	and	discovering.	

Once	again,	welcome	to	PGVIM.

 

อาจารัย์ิ	ดรั.จิรัเดช	เสต้ะพันธุ

ผ้่่รัักษาการัแทุนรัองอธิการับดีฝ่ึายิการัศึึกษา



สารจากคณบดี สารจากคณบดี 
สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์ อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

	 การัรัะบาดของโคโรันาไวรััสส่งผ่ลกรัะทุบต่้อการัใช้ชีวิต้โดยิเฉพาะต่้ออาชีพ

ทีุ�เกี�ยิวข้องกับดนต้รีัในหลายิ	ๆ 	ด้าน	ซึึ่�งอาจทุำาให้นักศึึกษาเกิดข้อสงสัยิต่้ออนาคต้

ของต้นเองว่าจะดำาเนินต่้อไปได้อย่ิางไรัและจะทุำาต้ามความฝัึนได้หร่ัอไม่	ผ่มขอให้

นักศึึกษารัะลึกไว้ว่าความไม่แน่นอนค่อสิ�งทีุ�แน่นอน	หลายิๆ	ครัั�งนักศึึกษาอาจจะ

พบปัญิหา	อาจจะหลงทุาง	ซึึ่�งการัไม่สามารัถทุำาได้ต้ามทีุ�หวังจะนำาไปส่่ความผิ่ดหวังได้	

ฉนั�นขอให้นักศึึกษาอย่ิาจดจ่อกับการัมุ่งไปถึงมากเกินไป	แต่้ขอให้สนุกกับการัเรีัยินร้่ั

รัะหว่างการัเดินทุางและการัทุำาปัจจุบันให้ดีทีุ�สุดเพ่�อจะได้นำาความร้่ัทีุ�ได้จาก

ปรัะสบการัณ์ิเหล่านั�นนำาไปใช้ในการัพัฒนาต้นเอง	 ซึึ่�งอาจจะทุำาให้นักศึึกษา 

เดินทุางไปถึงเป้าหมายิได้เร็ัวกว่าทีุ�คาดไว้ก็เป็นได้	 เฉกเช่นกับคำาสอนทีุ�ว่า	 

“The	Obstacle	 is	 the	 Path.”	 หร่ัออุปสรัรัคค่อหนทุาง	 (แห่งการัเรีัยินร้่ั 

และการัเติ้บโต้)

	 ผ่มขอฝึากสิ�งสำาคัญิของการัเรีัยินร้่ัทีุ�จะนำาไปส่่การัพัฒนาและเพิ�มพ่นทัุกษะ

เพ่�อทีุ�จะนำาความร้่ัไปใช้ในการัมุ่งไปส่่ความฝึันและการัเป็นบุคคลากรัด้านดนต้รีั 

ทีุ�	“เก่ง	ดี	และมีคุณิค่า”	ต่้อสังคมไทุยิ	ดังนี�

	 “In	Time”	 ค่อการัร้่ัว่าเรัาอย่่ิในเวลาใด	บริับทุของเวลานั�น	ๆ	 ค่ออะไรั	 

เรัาจะรัักษาเวลา	 รัักษาข้อผ่่กมัดทีุ�เกี�ยิวข้องกับเวลานั�นได้หร่ัอไม่	และร้่ัว่าเวลาใด

ควรัทุำาหร่ัอไม่ทุำา	ถ้าเทีุยิบกับดนต้รีัก็ค่อการัเล่นโน้ต้	จังหวะ	และความดังทีุ�ถ่กต้้อง	

และถ่กทีุ�ถ่กเวลา

	 “In	Tune”	ค่อการัทีุ�เรัาสามารัถทุำางานร่ัวมกับผ้่่อ่�นได้อย่ิางมีปรัะสิทุธิภาพ	

มีความรัับผิ่ดชอบในส่วนของต้นเอง	สามารัถส่�อสารัและปรัะสานกันได้อย่ิางดี	 

ถ้าเทีุยิบกับดนต้รีัก็ค่อการัเล่นรัวมวงหร่ัอเล่นร่ัวมกับผ้่่อ่�น	ทุำาหน้าทีุ�ของตั้วเองให้ดี	

เป็นผ้่่ต้ามและผ้่่นำาทีุ�ดี	เพ่�อให้บทุเพลงภาพรัวมออกมาได้ปรัะสบความสำาเร็ัจทีุ�สุด



	อาจารัย์ิ	ดรั.คมสัน	ดิลกคุณิานันท์ุ

คณิบดีสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั

	 “In	Tone”	 ค่อการัใช้วิธีการัทีุ�เหมาะสมและมีปรัะสิทุธิภาพในการัส่งสารั 

ไปให้ถึงผ้่่รัับ	เช่น	การัใช้คำาพ่ด	การัใช้นำ�าเสียิง	หร่ัอการัใช้ส่�อ	เป็นต้้น	ถ้าเทีุยิบกับ

ดนต้รีัก็ค่อการัเล่อกโทุนเสียิงและการัตี้ความทีุ�เหมาะสมต่้อปรัะโยิคเพลง

	 คุณิสมบัติ้ทัุ�งสามข้อจะไม่เกิดปรัะโยิชน์ถ้านักศึึกษาไม่สามารัถ	“Initiate”	

หร่ัอการัริัเริั�ม	สร้ัางสรัรัค์ได้	โดยิ	Initiate	นั�น	เป็นการันำาเอาองค์ความร้่ัและทัุกษะ

ทีุ�ได้เรีัยินมาวิเครัาะห์	พัฒนา	เพ่�อนำาไปส่่การัสรัรัค์สร้ัางงาน	วิธีการั	หร่ัอกิจกรัรัม

ทีุ�ก่อให้เกิดปรัะโยิชน์	เป็นสิ�งทีุ�ดีและเป็นสิ�งทีุ�มีคุณิค่าได้ต่้อไป

	 สุดทุ้ายินี�	ขอยิินดีต้้อนรัับนักศึึกษารุ่ันทีุ�	8	ของหลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รั

บัณิฑิิต้และนักศึึกษารุ่ันทีุ�	3	ของหลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รัมหาบัณิฑิิต้ส่่สำานักวิชา

ดุรัิยิางคศึาสต้ร์ั	สถาบันดนต้รักัลยิาณิิวัฒนา	ในรัะหว่างการัเดินทุางส่่เป้าหมายิ 

ของทุ่านหากมีข้อสงสัยิหร่ัอคำาถามใด	ๆ 	คณิาจารัยิ	์พนักงาน	และพี�ๆ 	ทุุกทุ่านยิินดี

ทีุ�จะให้ความช่วยิเหล่อแก่นักศึึกษาทุุกคนอย่ิางเต็้มทีุ�	

	 ขอให้สนุกกับการัเดินทุางครัับ	



ผ้่่ช่วยิศึาสต้รัาจารัย์ิ	ดรั.ชัญิพงศ์ึ	ทุองสว่าง

ผ้่่รัักษาการัแทุนผ้่่ช่วยิอธิการับดีฝ่ึายิวิเทุศึสัมพันธ์

สารจากผู้รักษาการแทน  สารจากผู้รักษาการแทน  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

	 ขอต้้อนรัับนักศึึกษาใหม่เข้าส่่สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาด้วยิความยิินดี	 

ขอให้นักศึึกษาตั้�งใจเรีัยินใฝ่ึหาความร้่ัด้วยิความเพียิรัพยิายิาม	ขยัินซ้ึ่อมดนต้รีั 

อย่ิางมีปรัะสิทุธิภาพ	ร่ัวมทุำากิจกรัรัมเพ่�อสร้ัางเสริัมปรัะสบการัณ์ิในหลากหลายิด้าน	

และนำาองค์ความร้่ัด้านดนต้รีัไปปรัะยุิกต์้ใช้ร่ัวมกับศึาสต้ร์ัอ่�นอย่ิางสร้ัางสรัรัค์	 

ขอให้นักศึึกษาแต้ล่ะคนคน้พบเสน้ทุางของต้นเองและมคีวามสขุในการัเรัยีินในสิ�งทีุ�

ต้นเองรััก	คร่ัยิินดีเสมอทีุ�จะสนับสนุนและส่งเสริัมให้นักศึึกษาพัฒนาต่้อยิอด	 

เพ่�อให้นักศึึกษาปรัะสบความสำาเร็ัจและเป็นอนาคต้ทีุ�สำาคัญิของชาติ้ต่้อไป

	 สุดทุ้ายินี�คร่ัขอฝึากคำารัับสั�งทีุ�	สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอเจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ัได้ทุรังปรัะทุานให้กับคร่ัก่อนทีุ�จะไปศึึกษาต่้อ 

ทุางด้านดนต้รีัในต่้างปรัะเทุศึว่า	“เม่�อเรัาได้เล่าเรีัยินศึึกษาหาความร้่ัมาแล้วก็อยิาก

ให้นำาความร้่ันั�นกลับมาช่วยิพัฒนาวงการัดนต้รีัคลาสสิกในปรัะเทุศึไทุยิต่้อไป”



 

อาจารัย์ิ	ดรั.ศุึภพรั	สุวรัรัณิภักดี

ผ้่่รัักษาการัแทุนผ้่่ช่วยิอธิการับดีฝ่ึายิกิจการันักศึึกษา

สารจากผู้รักษาการแทน สารจากผู้รักษาการแทน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดีอาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ยิินดีและปรีัดา

ทีุ�ได้มาเป็นพี�น้องกัน	

ร่ัวมแรังกันสร้ัางสรัรัค์

ร่ัวมสร้ัางฝัึนเธอนั�นให้เป็นจริัง	

รัักดนต้รีัต้้องใคร่ัร้่ั

เชิดช่เกียิรัติ้และศัึกดิ�ศึรีั	

ธำารังต้นเป็นคนดี	

ด้วยิกายิ	วจี	และหัวใจ	

หมั�นฝึึกฝึนพัฒนา	

เพิ�มเติ้มวิทุยิาอ่�นให้สดใส

มีความฝัึนแล้วต้้องมีใจ

เติ้มไฟ้ไม่ให้มอดลง

เม่�อโลกแปรัเปลี�ยินวิถีคิด	

จงพินิจอย่ิางมีเหตุ้และผ่ล

ดนต้รีัมิใช่จักรักล

แต่้หล่อหลอมคนด้วยิจิต้วิญิญิาณิ	

มองไกลมีวิสัยิทัุศึน์ให้เกินโควิด

ไม่ให้โคมันขวิดอย่ิางมีปฏิิภาณิ

ความร้่ัและวิชาการั

ใช่เพียิงผ่่านแค่ห้องเรีัยิน

เม่�อโลกไร้ัพรัมแดน

จง	เอ็กแพนด์	ยัิว	สกิลส์ 

(expands	your	skills)	

เหม่อนไวไฟ้ไฮสปีดทีุ�วิ�งฉิว

ซึ่อล์ฟ้	สกิล	(soft	skill)	ต้้องพัฒนา

เอาหล่ะ...นักศึึกษาใหม่ทีุ�รััก	

ทีุ�ฉันทัุกเพรัาะห่วงหา

ทีุ�นี�	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	

จะนำาพาความฝัึนเธอให้เป็นจริัง

ศุึภพรั	

9	ก.ค.	2564	(22.39	น.)

WFH,	แฟ้ลต้เล็ก	ๆ	พรัะรัาม	8



สารบัญสารบัญ

บทนำาบทนำา

สารัจากอดีต้อธิการับดีีสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

สารัจากอธิการับดีสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

สารัจากผ้่่รัักษาการัแทุนรัองอธิการับดีฝ่ึายิบริัหารั

สารัจากผ้่่รัักษาการัแทุนรัองอธิการับดีฝ่ึายิการัศึึกษา

สารัจากคณิบดีสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั

สารัจากผ้่่ช่วยิอธิการับดีฝ่ึายิวิเทุศึสัมพันธ์

สารัจากผ้่่รัักษาการัแทุนผ้่่ช่วยิอธิการับดีฝ่ึายิกิจการันักศึึกษา

บทที่ 1 รู้จักสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาบทที่ 1 รู้จักสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

พรัะปรัะวัติ้สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา

	 กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั

จากพรัะปณิิธานส่่การัเป็นสถาบันอุดมศึึกษา

วิสัยิทัุศึน์	ปรััชญิา	ปณิิธาน	พันธกิจ

คุณิค่าองค์กรั

ต้รัาสัญิลักษณ์ิและสีปรัะจำาสถาบัน

คณิะกรัรัมการัสภาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

คณิะกรัรัมการัส่งเสริัมกิจการัสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

1
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18

25

31

32

35

37

38



ความร่ัวมม่อทุางวิชาการั	

สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั

คณิาจารัย์ิปรัะจำาสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	

บุคลากรัปรัะจำาสำานักงานสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	

อาคารัสถานทีุ�

ทีุ�ตั้�งและแผ่นทีุ�สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

บทที่ 2 ด้านการศึกษาสถาบันดนตรีกััลยาณิวัฒนาบทที่ 2 ด้านการศึกษาสถาบันดนตรีกััลยาณิวัฒนา

หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้

	 ข้อม่ลเฉพาะของหลักส่ต้รั

	 คำาอธิบายิรัายิวิชา	

	 แผ่นการัศึึกษา

หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รัมหาบัณิฑิิต้

	 ข้อม่ลเฉพาะของหลักส่ต้รั

	 คำาอธิบายิรัายิวิชา

	 แผ่นการัศึึกษา

	 แนวทุางการัจัดทุำาวิทุยิานิพนธ์

	 ขอบเขต้การัวิจัยิ

	 การันำาเสนอผ่ลงานวิจัยิ

	 แผ่นการัจัดทุำาวิทุยิานิพนธ์

กรัะบวนการัติ้ดต่้อฝ่ึายิทุะเบียิน

แบบคำาร้ัองต่้าง	ๆ	
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44

56

61

62

67

124

133

134

137

148

152
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165



บทที่ 3  ด้านกิจการนักศึกษาบทที่ 3  ด้านกิจการนักศึกษา

กิจกรัรัมนักศึึกษา

ทุุนการัศึึกษา

ทุุนภายินอก

การัแนะแนวให้คำาปรึักษา

การัให้บริัการัด้านสุขภาพของนักศึึกษา

การัศึึกษาวิชาทุหารั

องค์การันักศึึกษา

ชมรัมนักศึึกษา	

ชมรัมศิึษย์ิเก่า

การับริัการัอ่�น	ๆ

บทท่ี 4  ข้้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ และปฏิิทินการศึกษา บทท่ี 4  ข้้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ และปฏิิทินการศึกษา 

ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิการัศึึกษารัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้

	 และบัณิฑิิต้ศึึกษา	พ.ศึ.	2562

ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	เร่ั�อิง	เกณิฑ์ิมาต้รัฐานการัทุดสอบภาษาอังกฤษ

	 ของนักศึึกษารัะดับบัณิฑิิต้ศึึกษา

ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิธรัรัมน่ญินักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิวินัยินักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิเคร่ั�องแบบ	เคร่ั�องหมายิ

	 และเคร่ั�องแต่้งกายิของนักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

ข้อบังคับว่าด้วยิอัต้รัาค่าธรัรัมเนียิมสำาหรัับการัศึึกษารัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้

	 และบัณิฑิิต้ศึึกษา	พ.ศึ.	2562
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ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	เร่ั�อิง	อัต้รัาค่าธรัรัมเนียิมการัศึึกษา

	 และธรัรัมเนียิมการัลงทุะเบียินวิชาเรีัยินรัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้และบัณิฑิิต้ศึึกษา

ข้อบังคับว่าด้วยิทุุนอุดหนุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

ข้อบังคับว่าด้วยิหลักเกณิฑ์ิการัให้ปริัญิญิา	ปรัะกาศึนียิบัต้รัชั�นต่้าง	ๆ

	 อนุปริัญิญิา	วุฒิบัต้รั	ปรัะกาศึนียิบัต้รั	และเกียิรัติ้บัต้รั	พ.ศึ.	2561

ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	กำาหนดปริัญิญิาในสาขา	และอักษรัย่ิอ

	 สำาหรัับสาขาวิชา	ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2556

ข้อบังคับว่าด้วยิการัใช้และเง่�อนไขการัใช้ครุัยิวิทุยิฐานะ	เข็มวิทุยิาฐานะ

	 และครุัยิปรัะจำาต้ำาแหน่ง	พ.ศึ.	2561

ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	เร่ั�องกำาหนดลักษณิะ	ชนิด	ปรัะเภทุ

	 และส่วนปรัะกอบของครุัยิวิทุยิฐานะ	เข็มวิทุยิฐานะ	และครุัยิปรัะจำาต้ำาแหน่ง

ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	เร่ั�อง	หลักเกณิฑ์ิและแนวปฏิิบัติ้

	 ในการัให้บริัการัโสต้ทัุศึน่ปกรัณ์ิแก่นักศึึกษาโดยิไม่เก็บค่าธรัรัมเนียิม

ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	เร่ั�อง	หลักเกณิฑ์ิและแนวปฏิิบัติ้

	 ในการัให้บริัการัครุัภัณิฑ์ิดนต้รีัแก่นักศึึกษาโดยิไม่เก็บค่าธรัรัมเนียิม

ปฏิิทิุนการัศึึกษา	

บทที่ 5  วิธีการใช้งาน Wifi Network, Calendarบทที่ 5  วิธีการใช้งาน Wifi Network, Calendar
  และคู่มือการใช้งาน E-mail   และคู่มือการใช้งาน E-mail 

วิธีการัใช้งาน	Wifi	Network	ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

วิธีการัใช้งาน	Calendar	ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

ค่่ม่อการัใช้งาน	Email	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

ค่่ม่อการัใช้งานรัะบบลงทุะเบียินออนไลน์ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

5
244

247

251

254

255

258

260

262

266

270

271

273

276



บทที่ 6  กิจกรรมบริการวิชาการบทที่ 6  กิจกรรมบริการวิชาการ
 

กิจกรัรัมของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

9	ปี	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

วงดุริัยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

กิจกรัรัมจากรัายิวิชาดนต้รีัเพ่�อปรัะชาสังคม

	 เยิาวชนดนต้รีับางยีิ�ขัน

	 คณิะขับร้ัองปรัะสานเสียิงสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

	 โครังการัอาสาพัฒนาชุมชนส่่การัพัฒนาวิชาชีพด้านดนต้รีั	

	 โครังการับริัการัวิชาการัทุางด้านดนต้รีัคลาสสิกเพ่�อสังคม

การัแข่งขันวงดนต้รีันานาชาติ้ชิงถ้วยิพรัะรัาชทุาน

	 สมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	

	 สยิามบรัมรัาชกุมารีั

ปฐมนิเทุศึและเต้รีัยิมความพร้ัอมนักศึึกษาใหม่

ศ่ึนย์ิต้้นแบบการัศึึกษาเรีัยินร้่ัดนต้รีัต้ลอดชีวิต้

ปัจฉิมนิเทุศึและเต้รีัยิมความพร้ัอมบัณิฑิิต้ส่่การัมีงานทุำา

โครังการัเทุศึกาลดนต้รีัและนวัต้ศิึลป์

การัปรัะชุมวิชาการันานาชาติ้ทุางด้านดนต้รีัคลาสสิก

การัปรัะชุมวิชาการัและนำาเสนอผ่ลงานวิจัยิบัณิฑิิต้ศึึกษาด้านดนต้รีั 

	 เชิงบ่รัณิาการัและนวัต้ศิึลป์	รัะดับชาติ้

บทที่ 7  มารู้จักบางยี่ข้ันบทที่ 7  มารู้จักบางยี่ข้ัน

จดหมายิจากฉันถึงเธอ

หมายิเลขโทุรัศัึพท์ุทีุ�สำาคัญิ

ช่องทุางการัปรัะชาสัมพันธ์

6 7
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300
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317

318
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รู้จักสถาบันดนตรีรู้จักสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนากัลยาณิวัฒนา

1
• พรัะปรัะวัติ้สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 
เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาส
รัาชนคริันทุร์ั

• จากพรัะปณิิธานส่่การัเป็นสถาบันอุดมศึึกษา
• วิสัยิทัุศึน์	ปรััชญิา	ปณิิธาน	พันธกิจ
• คุณิค่าองค์กรั
• ต้รัาสัญิลักษณ์ิและสีปรัะจำาสถาบัน
• คณิะกรัรัมการัสภาสถาบันดนต้รีั 
กัลยิาณิิวัฒนา

• คณิะกรัรัมการัส่งเสริัมกิจการัสภา
สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

• ความร่ัวมม่อทุางวิชาการั
• สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั
• คณิาจารัย์ิปรัะจำาสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั
• บุคลากรัปรัะจำาสำานักงานสถาบันดนต้รีั
กัลยิาณิิวัฒนา

• อาคารัสถานทีุ�
• ทีุ�ตั้�งและแผ่นทีุ�สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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พระประวัติพระประวัติ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระประสูติกาล
	 สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 กรัมหลวงนรัาธิวาส 

รัาชนครัินทุร์ัปรัะส่ติ้เม่�อวันทีุ�	 6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	 2466	ณิ	กรุังลอนดอน 

สหรัาชอาณิาจกัรั	เป็นพรัะธิดาองค์แรักในสมเดจ็พรัะมหิต้ลาธเิบศึรั	อดุลยิเดชวิกรัม

Princess
Galyani Vadhana

Life
and

Duties
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พรัะบรัมรัาชชนก	และสมเด็จพรัะศึรีันคริันทุรัาบรัมรัาชชนนี	เม่�อทุรัาบฝ่ึาละออง

ธุลีพรัะบาทุ	พรัะบาทุสมเด็จพรัะมงกุฎีเกล้าเจ้าอย่่ิหัวจึงได้ทุรังพรัะกรุัณิา 

โปรัดเกล้าฯพรัะรัาชทุานพรัะนามว่า	 หม่อมเจ้าหญิิงกัลยิาณิิวัฒนา	 ต่้อมา 

พรัะบาทุสมเด็จพรัะปกเกล้าเจ้าอย่่ิหัวทุรังพรัะกรัุณิาโปรัดเกล้าฯ	ให้ดำารังพรัะยิศึ

เป็น	 พรัะบรัมวงศึ์เธอ	 พรัะองค์เจ้ากัลยิาณิิวัฒนา	 และในปี	 พ.ศึ.	 2477	 

พรัะบาทุสมเด็จพรัะเจ้าอย่่ิหัวอานันทุมหิดล	 ทุรังเฉลิมพรัะเกียิรัติ้เป็น	 

สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอเจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	เม่�อทุรังเจริัญิพรัะชนมายิคุรับ	6	รัอบ

ในวันทีุ�	 6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	 2538	พรัะบาทุสมเด็จพรัะบรัมชนกาธิเบศึรั	 

มหาภ่มิพลอดุลยิเดชมหารัาช	บรัมนาถบพิต้รั	ทุรังมีพรัะบรัมรัาชโองการัโปรัดเกล้าฯ

สถาปนาพรัะอิสริัยิศัึกดิ�ขึ�นเป็นสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุร์ั	จากการัทีุ�พรัะองค์ได้ทุรังบำาเพ็ญิพรัะกรัณิียิกิจ 

อันเป็นคุณิปรัะโยิชน์แก่ปรัะเทุศึชาติ้อย่ิางอเนกอนันต์้	ปรัะกอบกับเป็นวารัะมงคล

ทีุ�ทุรังเจริัญิพรัะชนมายุิ	72	พรัรัษา	ครับ	6	รัอบนักษัต้รั

ด้านการศึกษา
พ.ศึ.	2469	-	2471	ทุรังเขา้รับัการัศึกึษาชั�นต้น้ทุี�อนบุาลพารัค์สกล่	(Park	School)	

ในช่วงทีุ�ต้ามเสด็จสมเด็จพรัะบรัมรัาชชนก	 ซึึ่�งเสด็จไปทุรังศึึกษาวิชาการัแพทุย์ิ	 

ทุี�บอสต้ันปรัะเทุศึสหรััฐอเมรัิกา

พ.ศึ.	2471	-	2476	 ทุรังเข้ารัับการัศึึกษารัะดับปรัะถมศึึกษาทุี�โรังเรัียินรัาชินี

พ.ศึ.	2476	-	2485	ทุรังเข้ารัับการัศึึกษาในรัะดับมัธยิมศึึกษาทุี�โรังเรัียินมัธยิม

สต้รัี	 แห่งเม่องโลซึ่านน์	 (École	 Supérieure	 de	 Jeunes	 F	 illes	 de	 la	 Ville	 

de	Lausanne)	และโรังเรัียินนานาชาต้ิปรัะจำาเม่องเจนีวา	(International	School	 

of	Geneva)	ปรัะเทุศึสวิต้เซึ่อรั์แลนด์

พ.ศึ.	2485	-	2492	ทุรังสำาเรั็จการัศึึกษาจากมหาวิทุยิาลัยิโลซึ่านน์	 ปรัะเทุศึ

สวิต้เซึ่อร์ัแลนด์	 (Université	 de	 Lausanne)	 สาขาวิทุยิาศึาสต้ร์ัและเคมีควบค่่ 

กับวิชา	การัศึึกษา	วรัรัณิคดี	ปรััชญิาภาษา	และจิต้วิทุยิา
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พระกรณียกิจด้านอักษรศาสตร์

	 สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 กรัมหลวงนรัาธิวาส 

รัาชนคริันทุร์ัทุรังมีความสามารัถยิิ�งทุางด้านอักษรัศึาสต้รั์ทุั�งภาษาอังกฤษ 

และภาษาฝึรัั�งเศึส	 ครัั�นเสด็จนิวัติ้ปรัะเทุศึไทุยิได้ทุรังรัับคำากรัาบบังคมทุ่ลเชิญิ 

จากสถาบันการัศึึกษาหลายิแห่งเพ่�อให้บรัรัยิายิและเป็นอาจารัย์ิปรัะจำาสถาบันต่้าง	 ๆ 

ต้่อเน่�องกันมาเป็นรัะยิะเวลาหลายิปี	 พ.ศึ.	 2493	 -	 2501	 ทุรังเป็นพรัะอาจารัย์ิ

คณิะอักษรัศึาสต้ร์ัจุฬาลงกรัณ์ิมหาวิทุยิาลัยิ	ต่้อมา	พ.ศึ.	2512	ทุรังรัับเป็นอาจารัยิ์ 

ปรัะจำาทีุ�คณิะศิึลปศึาสต้ร์ั	 มหาวิทุยิาลัยิธรัรัมศึาสต้ร์ั	 ทุรังสอนและทุรังงาน 

ด้านการับริัหารัในต้ำาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่้างปรัะเทุศึ	 พ.ศึ.	 2516	 

ทุรังจัดทุำาหลักส่ต้รัปริัญิญิาต้รีั	 สาขาภาษาและวรัรัณิคดีฝึรัั�งเศึสสำาเรั็จ	 พรัะบาทุ

สมเด็จพรัะบรัมชนกาธิเบศึรั	 มหาภ่มิพลอดุลยิเดชมหารัาช	 บรัมนาถบพิต้รั	 

ทุรังโปรัดเกล้าฯ	 พรัะรัาชทุานต้ำาแหน่งศึาสต้รัาจารัย์ิพิเศึษแด่สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 

เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุรั์หลังจากทุี�ทุรังเป็นอาจารัย์ิ

ปรัะจำา	 ณิ	 มหาวิทุยิาลัยิธรัรัมศึาสต้รั์ถึง	 8	 ปี	 จากนั�นทุรังขอเป็นอาจารัยิ์พิเศึษ

อยิ่างเดียิวเน่�องด้วยิต้้องติ้ดต้าม	 พรัะรัาชภารักิจในสมเด็จพรัะศึรีันคริันทุรัาบ 

รัมรัาชชนนีในด้านหน่วยิแพทุย์ิ	 เคล่�อนทีุ�	 พอ.สว.	 อีกทุั�งยิังทุรังมีพรัะหฤทัุยิ 

ในความเป็นครั่ทุี�เปี่ยิมล้น	 ทุรังรัับเป็นอาจารัยิ์พิเศึษให้กับมหาวิทุยิาลัยิอ่�น	 เช่น	
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มหาวิทุยิาลัยิเกษต้รัศึาสต้รั์	 มหาวิทุยิาลัยิเชียิงใหม่	 มหาวิทุยิาลัยิสงขลานครัินทุรั์

วิทุยิาเขต้ปัต้ต้านี	 ด้วยิปรัะสบการัณ์ิและพรัะปรัีชาชาญิในการัสอนภาษาฝึรัั�งเศึส

เป็นเวลายิาวนาน	 ทุรังได้รัับการัถวายิพรัะเกียิรัติ้จากรััฐบาลฝึรัั�งเศึส	 ทุ่ลเกล้าฯ

ถวายิอิสรัิยิาภรัณิ์ชั�นส่งสุดด้านศึิลปะและอักษรัศึาสต้รั์เม่�อปี	 พ.ศึ.	 2522	 

และอสิรัยิิาภรัณิล์าเลจยิิงดอนเนอรัชั์�นกรัองดอ์อฟ้ฟ้สิซิึ่เยิรั	์(La	Légion	d’Honneur	

Grand	 Officier)	 ในปี	 พ.ศึ.	 2550	 ทุรังสนพรัะทุัยิ	 การัศึึกษาของเยิาวชนโดยิ 

ทุรังอุปถัมภ์โครังการั	“	 โอลิมปิกวิชาการั	“	 เพ่�อพัฒนาด้านวิชาการัวิทุยิาศึาสต้รั์

ในปรัะเทุศึให้ไปส่่รัะดับนานาชาต้ิ	 ทุรังมี	 พรัะอัจฉรัิยิภาพในด้านวิชาการัต้่าง	 ๆ	 

ดังทีุ�เห็นในพรัะนิพนธ์ทุี�แสดงให้เห็นวิธีการัทุรังงาน	 ทีุ�มีความคิดสรั้างสรัรัค์ 

ทุางศิึลปะ	และความเปน็รัะบบแบบแผ่นอย่ิางนกัวทิุยิาศึาสต้ร์ั	พรัะนพินธใ์นสมเดจ็

พรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั	 จำานวน	 

26	 เร่ั�อง	 ล้วนมีคุณิค่าทุางวรัรัณิศิึลป์	 เพรัาะเป็นพรัะนิพนธ์ทุี�ใช้ภาษาไทุยิ 

และภาษาต้่างปรัะเทุศึอยิ่างถ่กแบบแผ่น	 ส่�อความหมายิได้กรัะชับ	 อีกทุั�งยิังเป็น

เอกสารัทีุ�สามารัถใช้อ้างอิง	 และปรัะกอบการัศึึกษาค้นคว้าวิชาการัด้านต่้าง	 ๆ	 

ได้อยิ่างดียิิ�งเช่นเวลาเป็น	 ของมีค่า	 แม่เล่าให้ฟ้ัง	 จุฬาลงกรัณิ์รัาชสันต้ติ้วงศึ์	 

และมหามกุฏิรัาชสันต้ต้ิวงศึ์	ฯลฯ
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 พระกรณียกิจด้านดนตรี

	 เม่�อ	 พ.ศึ.	 2543	 ทุรังมีพรัะเมต้ต้าพรัะรัาชทุานทุรััพย์ิส่วนพรัะองค์ให้เป็น 

กองทุุนสำาหรัับนักดนต้รีัคลาสสิกมีช่�อว่า	 “กองทุุนส่งเสริัมการัศึึกษาดนต้รีัของเยิาวชน”	 

ต่้อมากองทุุนเปลี�ยินช่�อเป็น	 “ทุุนส่งเสริัมดนต้รีัคลาสสิกในพรัะอุปถัมภ์ของ 

สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนากรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุรั์”	 

เม่�อ	พ.ศึ.2547	เพ่�อขยิายิขอบเขต้สนับสนุนให้กว้างขวางขึ�นรัวมถึงส่งเสริัมกิจกรัรัม

ดนต้รีัคลาสสิกให้แพร่ัหลายิในปรัะเทุศึไทุยิ	 และส่งเสริัมศิึลปินทีุ�มีความสามารัถ 

ให้ได้รัับโอกาสในการัพัฒนาความสามารัถในรัะดับนานาชาติ้	 เช่น	 การัร่ัวมแข่งขัน 

การัแสดงดนต้รีั	 การัเข้าค่ายิอบรัมรัะยิะสั�น	 ต้ลอดจนไปศึึกษาต่้อต่้างปรัะเทุศึ 

อย่ิางจริังจัง	 ทุรังให้การัสนับสนุนวงดุริัยิางค์ซิึ่มโฟ้นีกรุังเทุพ	 วงซิึ่มโฟ้นีออร์ัเคสต้รัา

แห่งจุฬาลงกรัณ์ิมหาวิทุยิาลัยิ	 และทุรังรัับวงดุริัยิางค์เยิาวชนไทุยิไว้ในพรัะอุปถัมภ์

ด้วยิพรัะอนุเครัาะห์และความสนพรัะทัุยิอย่ิางต่้อเน่�องในดนต้รีัคลาสสิก	 จึงได้รัับ 

การัสนับสนุนจากภาครััฐ	 และเอกชน	 ดังเห็นได้จากทีุ�สถาบันอุดมศึึกษาหลายิแห่ง

ได้จัดตั้�งคณิะศิึลปกรัรัมศึาสต้ร์ัและดุริัยิางคศึาสต้ร์ัเพ่�อสร้ัางบุคลากรัทุางดนต้รีั 

เพิ�มมากขึ�น

	 จากพรัะปณิิธานและพรัะวิสยัิทัุศึน์ทีุ�กว้างไกลทีุ�ทุรังเลง็เห็นว่ารัะบบการัเรีัยิน

การัสอนในลักษณิะของสถาบันเฉพาะทุางด้านดนต้รัี	 (Conservatory)	จากหลายิ 

ปรัะเทุศึในยิุโรัป	 อเมรัิกาและเอเชียิ	 จึงจะสามารัถผ่ลิต้นักดนต้รีัทุี�มีทุักษะ 

และความสามารัถรัะดบัสากลได	้เม่�อมกีารัจดัต้ั�งสถาบนัดนต้รีันี�ขึ�น	ไดพ้รัะรัาชทุาน
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ช่�อสถาบันดนต้รีัแห่งนี�ว่า	 “สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา”	 โดยิสมเด็จพรัะกนิษฐา

ธิรัาชเจ้า	 กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	 ทุรังเป็น	 ทีุ�ปรึักษากิต้ติ้มศัึกดิ� 

ของโครังการัจัดต้ั�งสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	 วัต้ถุปรัะสงค์ของการัจัดต้ั�ง

สถาบันดนต้รัีฯ	เพ่�อเทุิดพรัะเกียิรัต้ิสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุรั์	 อีกทุั�งพัฒนาให้เป็นสถาบันดนต้รัีต้้นแบบ 

ในการัพัฒนาอัจฉริัยิภาพของเยิาวชนดนต้รีั	 ไปส่่รัะดับชาติ้	 และนานาชาติ้	 

และสิ�งสำาคัญิค่อเป็นเวทุีและแหล่งแลกเปลี�ยินเรัียินรั่้รัะหว่างชุมชน	 สถาบันดนต้รัี

คลาสสิกรัะดับชาต้ิและนานาชาต้ิ	ในการัสรั้างเครั่อข่ายิความรั่วมม่อรัะหว่างกัน

		 สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 กรัมหลวงนรัาธิวาส 

รัาชนครันิทุรัท์ุรังปรัะชวรัและต้้องเสดจ็ปรัะทัุบรักัษาพรัะองค์	ณิ	โรังพยิาบาลศิึรัริัาช 

ต้ั�งแต้่วันทุี�	 15	มิถุนายิน	พ.ศึ.	2550	พรัะองค์ยิังทุรังต้ิดต้ามข่าวครัาวการัแสดง

ของศิึลปินและนักดนต้รีัทุี�ทุรังรั่้จัก	 และในปีนั�นเป็นปีทีุ�ทุรังเจริัญิพรัะชนมายุิ 

ครับ	84			พรัรัษา	พรัะอาการัปรัะชวรัได้ทุรัุดลงต้ามลำาดับและได้สิ�นพรัะชนม์เม่�อ

เวลา	02.55	น.	วันทุี�	2	มกรัาคม	พ.ศึ.	2551	รัวมพรัะชันษา	85	ปี

อ้างอิง :	ไขศึรัี	ศึรัีอรัุณิ,	ศึ.	เกียิรัต้ิคุณิ	คุณิหญิิง	(บรัรัณิาธิการั)	2551.	ปรัะกาศึชาต้ิอารัยิะยิำ�า,	โลกล้วนสรัรัเสรัิญิ	

สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุรั์กับพรัะกรัณิียิกิจด้านศึิลปวัฒนธรัรัม.	

กรัะทุรัวงวฒันธรัรัมจัดพมิพ	์รัุง่ศึลิปก์ารัพมิพจ์ากดั	พมิพร์ัวีวัฒนวรัางกร่ั	2551.	กลัยิาณิวิฒันาคารัวาลยัิ:	รัาชปรัะเพณิี

ส่งเสด็จส่่สวรัรัคาลัยิ	กรัุงเทุพฯ:	คณิะกรัรัมการัวัฒนธรัรัมแห่งชาต้ิ
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จากพระปณิธานสูการเป็นสถาบันอุดมศึกษา จากพระปณิธานสูการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาเกิดจากความร่ัวมม่อร่ัวมใจ 

ของคณิะดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	มหาวิทุยิาลัยิศึิลปากรั	และกรัะทุรัวง

วัฒนธรัรัม	ทีุ�รั่วมกันจัดทุำาโครังการัจัดตั้�ง	สถาบันดนต้รีัในร่ัปแบบ

ของสถาบันเฉพาะทุางด้านดนต้รีั	(Conservatory)	เพ่�อเฉลิมพรัะเกียิรัติ้

ในมงคลวโรักาสทีุ�สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 

กรัมหลวงนรัาธวิาสรัาชนครันิทุรัท์ุรังเจรัญิิพรัะชนมายุิ	84	พรัรัษา

ในวันทุี�	6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2550	ด้วยิสำานึกในพรัะกรัุณิาธิคุณิ

ทุี�ทุรังบำาเพ็ญิพรัะกรัณิียิกิจน้อยิใหญิ่เพ่�อชาวไทุยิต้ลอดมารัวมทุั�ง 

สนองพรัะปณิิธานทีุ�จะพัฒนาดนต้รีัคลาสสิกในปรัะเทุศึไทุยิ	 

ใหก้า้วหนา้ทัุดเทีุยิมกบันานาชาติ้	ครัั�นเม่�อศึาสต้รัาจารัย์ิเกียิรัติ้คุณิ

คุณิหญิิงไขศึรีั	ศึรีัอรุัณิ	ดำารังต้ำาแหน่งรััฐมนต้รีั	 ว่าการักรัะทุรัวง

วัฒนธรัรัมในเวลานั�น	 กรัาบทุ่ลโครังการัจัดตั้�งสถาบันอุดมศึึกษา	 

ด้านดนต้รีัให้ทุรังทุรัาบ	สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา 

กรัมหลวงนรัาธิวาส	รัาชนครันิทุรั	์กไ็ด้มพีรัะกรัณุิาธคิณุิ	พรัะรัาชทุาน 

ช่�อสถาบันว่า	“สถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา”

	 วันทีุ�	22	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2550	ทีุ�ปรัะชุมคณิะรััฐมนต้รีั 

ชุดพลเอกสุรัยุิทุธ์	 จุลานนท์ุ	 ได้ให้ความเห็นชอบโครังการัจัดต้ั�ง

สถาบัน	 ดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	 เป็นโครังการัเฉลิมพรัะเกียิรัติ้	 

สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนากรัมหลวงนรัาธิวาส

รัาชนครัินทุรั์	ในวโรักาสทุรังเจรัิญิ	พรัะชนมายิุ	7	รัอบ	เม่�อวันทุี�	

6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2550

	 วันทุี�	11	กรักฎีาคม	พ.ศึ.	2550	การัปรัะชุมครัั�งทุี�	4/2550	

สภามหาวิทุยิาลยัิศิึลปากรั	ได้เหน็ชอบโครังการัจดัตั้�งสถาบนัดนต้รีั

กัลยิาณิิวัฒนาเป็นหน่วยิงานในกำากับของมหาวิทุยิาลัยิศิึลปากรั	

ต้ามทุี�สำานกังบปรัะมาณิไดเ้สนอแนะเพ่�อให้สามารัถต้ั�งงบปรัะมาณิ

แผ่่นดินดำาเนินการั	ในการัจัดต้ั�งสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนาได้
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	 วันทุี�	21	กันยิายิน	พ.ศึ.	2550	กรัะทุรัวงวัฒนธรัรัมได้มีหนังส่อขอความ

อนเุครัาะหก์รัะทุรัวงอุต้สาหกรัรัม	ขอใช้พ่�นทีุ�	14	ไร่ั	บริัเวณิโรังงานสุรัา	บางยีิ�ขันเดิม

เชิงสะพานพรัะรัาม	8	ฝึั่งธนบุรัี	เพ่�อใช้เป็นพ่�นทุี�จัดต้ั�งสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา 

โดยิสมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	สยิามบรัมรัาชกุมารีั 

องค์ทุี�ปรัึกษากิต้ต้ิมศึักดิ�ของโครังการัจัดต้ั�งสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	ได้เสด็จ

พรัะรัาชดำาเนิน	เม่�อวันทุี�	17	พฤศึจกิายิน	พ.ศึ.	2550	ทุอดพรัะเนต้รัสถานทุี�อาคารั

โรังล้างขวด	(ซึ่ึ�งต้่อมา	คณิะกรัรัมการัพิเศึษปรัะสานงานโครังการัในพรัะรัาชดำารัิ	 

(กปรั.)	ได้บ่รัณิะและใช้เป็นสำานักงานคณิะกรัรัมการัพิเศึษปรัะสานงานโครังการั

ในพรัะรัาชดำาริัและม่ลนิธิชัยิพัฒนา)	อาคารัอำานวยิการัโรังงานบางยีิ�ขัน	 (เดิม)	 

และอาคารัอนุรัักษ์	ซึึ่�งอย่่ิในความด่แลของกรัมศึิลปากรั

	 วันทุี�	25	ธันวาคม	พ.ศึ.	2550	ทุี�ปรัะชุมคณิะรััฐมนต้รัีเห็นชอบให้จัดตั้�ง 

สถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	และอนุมัติ้งบปรัะมาณิจำานวน	22,535,750	บาทุ	 

สำาหรัับการัดำาเนินการัเบ่�องต้้นของโครังการัฯ

	 วันทีุ�	23	มกรัาคม	พ.ศึ.	2551	มหาวิทุยิาลัยิศิึลปากรัแต่้งตั้�งคณิะทุำางาน	 

ด้านออกแบบก่อสร้ัางและสถาปัต้ยิกรัรัมของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	และแต่้งตั้�ง

คณิะทุำางานด้านการัจัดหลักส่ต้รัการัเรีัยินการัสอนของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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	 วันทุี�	 11	มิถุนายิน	พ.ศึ.	2551	สมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จ	

พรัะเทุพรัตั้นรัาชสดุาฯ	สยิามบรัมรัาชกมุารั	ีมพีรัะรัาชกรัะแสใหข้อใช้พ่�นทุี�บรัเิวณิ

โรังงานสุรัาบางยิี�ขัน	เพ่�อใช้เป็นสถานทุี�ต้ั�งสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา

	 วันทุี�	 10	กรักฎีาคม	พ.ศึ.	2552	กรัมธนารัักษ์	กรัะทุรัวงการัคลังต้อบ

อนุญิาต้ให้	มหาวิทุยิาลยัิศึิลปากรัใช้อาคารัรัาชพัสดุของกรัมส่งเสรัิมอุต้สาหกรัรัม

เพ่�อปรัับปรุังเปน็อาคารั	อำานวยิการั	ไดร้ับังบปรัะมาณิในปี	พ.ศึ.	2552	เพ่�อปรัับปรุัง

เป็นเงิน	20	ล้านบาทุ	และได้รัับ	งบปรัะมาณิ	พ.ศึ.	2553	จำานวน	10	ล้านบาทุ

	 วันทุี�	 11	กันยิายิน	พ.ศึ.	2552	กรัมส่งเสรัิมอุต้สาหกรัรัม	กรัะทุรัวง

อุต้สาหกรัรัม	อนุญิาต้	ให้สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาใช้พ่�นทุี�ว่าง	1,730	ต้ารัาง

เมต้รั	ในบรัิเวณิ	โรังงานบางยิี�ขัน	(เดิม)	เป็นทุี�สรั้างอาคารัเรัียินของสถาบันดนต้รัี

กัลยิาณิิวัฒนา	ซึ่ึ�งได้รัับงบปรัะมาณิแผ่่นดินปี	พ.ศึ.	2554	ถึงปี	พ.ศึ.	2557	 

ในการัก่อสรั้าง	 เป็นเงิน	127,599,000	บาทุ	โดยิบรัิษัทุสถาปนิก	A	49	จำากัด	 

ภายิใต้้คำาแนะนำาของศึาสต้รัาจารัย์ินิธิ	สถาปิต้านนท์ุ	ซึ่ึ�งเป็นผ่่อ้อกแบบ	เรัิ�มกอ่สร้ัาง

ในป	ีพ.ศึ.	2554	อาคารัดงักลา่วเปน็	อาคารั	4	ชั�น	พ่�นทุี�ใชส้อยิ	4,180	ต้ารัางเมต้รั
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	 วันทีุ�	9	กันยิายิน	พ.ศึ.	2554	สมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จ	

พรัะเทุพรััต้นรัาชสดุาฯ	สยิามบรัมรัาชกมุารีั	เสด็จทุรังเปิดอาคารัอำานวยิการัสถาบัน

ดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	พร้ัอมกับอาคารัของม่ลนิธิชัยิพัฒนา	และอาคารัของสำานักงาน

คณิะกรัรัมการัพิเศึษปรัะสานงานโครังการัในพรัะรัาชดำาริั	(กปรั.)	และ	ทุรังเจิม

ศึิลาฤกษ์	อาคารัเรัียินของสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	อาคารัอำานวยิการันี�มีพ่�นทุี�

ใชส้อยิ	1,674	ต้ารัางเมต้รั	ชั�นลา่งเปน็หอปรัะชมุ	ชั�นทุี�สอง	เปน็สำานกังานสถาบนัฯ

	 ในการัเสด็จพรัะรัาชดำาเนินเปิดอาคารัอำานวยิการัสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิ

วัฒนา	เม่�อวันทีุ�	9	กันยิายิน	พ.ศึ.	2554	สมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จ 

พรัะเทุพ	รััต้นรัาชสุดาฯ	สยิามบรัมรัาชกุมารีั	ได้รัับสั�งกับ	ดรั.	โสมสุดา	ลียิะวณิิช

อธิบดีกรัมศิึลปากรัซึึ่�งไปร่ัวมรัับเสด็จฯ	ในงานดังกล่าวว่า	 ให้กรัมศิึลปากรับ่รัณิะ

อาคารัอนรัุักษที์ุ�ต้ั�งอยิ่ข่า้งอาคารัอำานวยิการัแลว้มอบใหส้ถาบนัดนต้รีักัลยิาณิิวฒันา

เพ่�อใช้ปรัะโยิชน์

	 กรัมศิึลปากรัได้สนองพรัะรัาชดำาริัโดยิได้ตั้�งงบปรัะมาณิ	36	ล้านบาทุ	 

ในปี	พ.ศึ.	2555	และ	ปี	พ.ศึ.	2556	เพ่�อบ่รัณิะ	คาดว่าการัดำาเนินงาน	จะแล้วเสร็ัจ

ในปี	พ.ศึ.	2557	อาคารัอำานวยิการัสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	ได้รัับผ่ลกรัะทุบ

จากสถานการัณิ์อุทุกภัยิใน	เด่อนตุ้ลาคม	พ.ศึ.	2554	สำานักงบปรัะมาณิได้จัดสรัรั

งบกลางเพ่�อช่วยิเหล่อฟ้ื้นฟ้่เยิียิวยิาผ่่้ปรัะสบอุทุกภัยิเป็นจำานวน	2,357,600	บาทุ	

การัซึ่่อมแซึ่มแล้วเสรั็จเม่�อวันทุี�	22	เมษายิน	พ.ศึ.	2555
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	 วันทุี�	7	ตุ้ลาคม	พ.ศึ.	2554	พรัะครั่ศึิรัิธรัรัมานุรัักษ์เจ้าอาวาสวัดพรัะยิา

ศึิรัิไอยิสวรัรัค์	ปรัะกอบพิธีวางศึิลาฤกษ์อาคารัเรัียินสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา

โดยิปรัะดิษฐานแผ่่นศึิลาฤกษ์ทุี�	สมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จพรัะเทุพ

รััต้นรัาชสุดาฯ	สยิามบรัมรัาชกุมารัี	ได้ทุรังเจิมพรัะรัาชทุานแล้ว

	 วันทีุ�	 15	 มีนาคม	 พ.ศึ.	 2555	 สภาผ่่้แทุนรัาษฎีรัลงมติ้เห็นชอบ 

พรัะรัาชบัญิญัิติ้สถาบัน	ดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	วันทุี�	 9	 เมษายิน	 

พ.ศึ.	2555	นางสาว	ยิิ�งลักษณิ์	ชินวัต้รั	นายิกรััฐมนต้รัีได้นำาพรัะรัาชบัญิญิัต้ิ 

สถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	ขึ�นทุ่ลเกล้าฯ	ถวายิพรัะบาทุสมเด็จ

พรัะบรัมชนกาธิเบศึรั	มหาภ่มิพลอดุลยิเดชมหารัาช	บรัมนาถบพิต้รั

	 วันทีุ�	25	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2555	พรัะบาทุสมเด็จพรัะบรัมชนกาธิเบศึรั 

มหาภ่มิพลอดุลยิเดชมหารัาช	บรัมนาถบพิต้รั	 ทุรังพรัะกรุัณิาโปรัดเกล้าฯ	 

ลงพรัะปรัมาภิไธยิในพรัะรัาชบัญิญัิติ้สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	 

อันมีผ่ล	บังคับใช้ต้ั�งแต้่วันทุี�	26	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2555

	 วันทุี�	 26	กรักฎีาคม	พ.ศึ.	2555	 ผ่่้บรัิหารัและบุคลากรัสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนาได้ยิ้ายิทุี�ทุำางานจากต้ึกอธิการับดีมหาวิทุยิาลัยิศึิลปากรั	ต้ลิ�งชัน	 

มาปฏิิบัต้ิงานทุี�อาคารัอำานวยิการัของสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	 เลขทุี�	 2010	 

อรัุณิอมรัินทุรั์	36	แขวงบางยิี�ขัน	เขต้บางพลัด	กรัุงเทุพฯ	10700

	 วันทุี�	 12	กรักฎีาคม	พ.ศึ.	2564	 ได้มีพรัะบรัมรัาชโองการัโปรัดเกล้า 

แต้ง่ตั้�ง	นายิช่วทิุย์ิ	ยุิรัะยิงค	์ใหด้ำารังต้ำาแหนง่อธกิารับดสีถาบันดนต้รีักลัยิาณิิวฒันา
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วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันดนต้รีัชั�นนำารัะดับนานาชาติ้

To	be	a	Leading	International	Conservatory	of	Music

ปรัชญา

ดนต้รีัแห่งชีวิต้	ดนต้รีัแห่งแผ่่นดิน

Music	of	Life,	Music	of	Land

Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre

ปณิธาน

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	จัดตั้�งขึ�นโดยิมีเจต้นารัมณ์ิทีุ�จะเทิุดพรัะเกียิรัติ้

และส่บสานพรัะปณิิธานของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา 

กรัมหลวงนรัาธวิาสรัาชนครันิทุร์ั	ในการัทีุ�จะพัฒนาบุคลากรัทีุ�มีความสามารัถพเิศึษ

ทุางดนต้รีัคลาสสิกให้มีมาต้รัฐานในรัะดับสากล	รัวมทัุ�งส่งเสริัมความร้่ัความเข้าใจ

อันดีเกี�ยิวกับดนต้รีัคลาสสิกส่่สาธารัณิชน	เป็นหลักสำาคัญิ	ในการัเผ่ยิแพร่ัความร้่ั

และปรัะสบการัณ์ิด้านดนต้รีัคลาสสิกให้กับสังคมไทุยิ

พันธกิจ

1.	 เป็นสถาบันดนต้รัีทีุ�สร้ัาง	 และพัฒนาบุคลากรัทุางด้านดนต้รัีคลาสสิกทีุ�มี

ศัึกยิภาพส่งมีความคิดสร้ัางสรัรัค์	และมีความสามารัถในการัปรัะยุิกต์้ใช้ 

องค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีัให้เป็นปรัะโยิชน์เหมาะสมกับบริับทุของสังคม

2.	 เป็นศ่ึนย์ิกลางในการัเผ่ยิแพรั่องค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รัีและศึาสต้รั์อ่�น	 ๆ	 

ทีุ�เกี�ยิวข้องให้กับสังคม

3.	 เป็นศ่ึนย์ิรัวมในการัศึึกษาค้นคว้าวิจัยิ	 บ่รัณิาการั	และแลกเปลี�ยินเรีัยินร้่ั 

ทุางด้านดนต้รีัรัะหว่างบุคคล	ชุมชน	และสถาบันการัศึึกษาต่้าง	ๆ 	ทัุ�งในปรัะเทุศึ

และต่้างปรัะเทุศึ
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คุณค่าองค์กรคุณค่าองค์กร

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
 เก่ง ดี มีคุณค่า

Passionate 
รัักในดนต้รัี	รัักในการัสรั้างสรัรัค์	และแสวงหา 

ความรั่้ทุางด้านดนต้รัีรัอบด้าน

Grace 
มีความสง่างาม	และมีศึักดิ�ศึรัีในต้น

Visionary 
มีวิสัยิทุัศึน์	และความคิดรัิเรัิ�มสรั้างสรัรัค ์

มีมุมมองทุางด้านดนต้รัีลึกซึ่ึ�ง	กว้างไกล

Integrated 
ปรัะสานความแต้กต้่าง	สามารัถปรัะยิุกต้์ใช้ 

ความรั่้ทุางด้านดนต้รัีได้อยิ่างเหมาะสม 

กับความเปลี�ยินแปลงของสังคมและยิุคสมัยิ 

สามารัถเข้าถึงผ่่้คนได้ทุุกรัะดับชั�น

Modesty 
อ่อนน้อมถ่อมต้น	มีคุณิธรัรัมและจรัิยิธรัรัม 

และสามารัถทุี�จะปรัะยิุกต้์ใช้ความรั่้ทุางด้าน 

ดนต้รัีเพ่�อผ่่้อ่�นได้
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ตราสัญลักษณ์และสีประจำาสถาบันตราสัญลักษณ์และสีประจำาสถาบัน

 
ลักษณะข้องตราสัญลักษณ์

	 เป็นร่ัปทุรังลายิใบเทุศึ	ภายิในปรัะกอบด้วยิ	ตั้วอักษรัย่ิอ	“สกว”	ปรัะกอบ

กับกุญิแจซึ่อลอย่่ิภายิใน	ด้านล่างเป็นตั้วอักษรัช่�อภาษาไทุยิ	และภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบข้องตราสัญลักษณ์
	 ต้รัาสัญิลักษณ์ิสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาปรัะกอบด้วยิ	 ตั้วอักษรัย่ิอ	 

“สกว”	ปรัะกอบกับสัญิลักษณ์ิทุางด้านดนต้รีั	ค่อ	กุญิแจซึ่อลกุญิแจปรัะจำาหลัก	G	

อย่่ิภายิในร่ัปทุรังลายิใบเทุศึอันเป็นหนึ�งในแม่ลายิกรัะหนกของศิึลปะไทุยิ	ด้านล่าง

เป็นตั้วอักษรัช่�อภาษาไทุยิ	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 และภาษาอังกฤษ	

PRINCESS	GALYANI	VADHANA	INSTITUTE	OF	MUSIC

ข้นาด
	 ไม่จำากัดขนาด	แล้วแต่้วัต้ถุปรัะสงค์ในการัใช้

สี
	 ตั้วอักษรัย่ิอ	 “สกว”	ปรัะกอบกับสัญิลักษณ์ิกุญิแจซึ่อลสีขาว	อย่่ิภายิใน 

ร่ัปทุรังลายิใบเทุศึสีฟ้้า	 ทีุ�หมายิถึงสีปรัะจำาพรัะองค์สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 

เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั	มีช่�อภาษาไทุยิ	สถาบันดนต้รีั

กัลยิาณิิวัฒนา	และภาษาอังกฤษ	PRINCESS	GALYANI	VADHANA	INSTITUTE	

OF	MUSIC	เป็นสีทุอง	ทีุ�หมายิถึง	ความร้่ัสึกส่งค่า	สร้ัางสรัรัค์	ความเจริัญิรุ่ังเร่ัอง	

คลาสสิก	ความหมายิต้รัาสัญิลักษณ์ินี�ส่�อความหมายิโดยิรัวมถึง	สถาบันดนต้รีั 

อันเกิดจากพรัะดำาริัของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวง 

นรัาธิวาส	รัาชนครัินทุร์ั	 เพ่�อการัพัฒนาศัึกยิภาพ	และทุักษะด้านดนต้รัีคลาสสิก 

ในปรัะเทุศึไทุยิ	 สีปรัะจำาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 ค่อ	 สีฟ้้าเทุอควอยิซ์ึ่	

(Turquoise	Blue)

ออกแบบโดยิ	รัองศึาสต้รัาจารัย์ิ	อาวิน	อินทุรัังษี	คณิะมัณิฑิณิศิึลป์	มหาวิทุยิาลัยิศิึลปากรั
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ดร.วราภรณ์์ สีีหนาท
กรรมการสีภาผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

คณะกรรมการสภาคณะกรรมการสภา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสีตราจารย์์คุลิินิกเกีย์รติคุุณ์ 
นาย์แพทย์์ปิิย์ะสีกลิ สีกลิสัีตย์าทร

นาย์กสีภาสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา

อาจารย์์ ดร.ชาคุร วิภ้ษณ์วนิช
อุปินาย์กสีภาสีถาบััน

นาย์วีระ โรจน์พจนรัตน์
กรรมการสีภาสีถาบัันผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

ศาสีตราจารย์์ ดร.ณ์รงค์ุฤทธิิ์� ธิ์รรมบุัตร
กรรมการสีภาผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

อาจารย์์ ดร.จิรเดช เสีตะพันธุิ์
ผู้้้รักษาการแทนรองอธิิ์การบัดีฝ่่าย์การศึกษา

กรรมการแลิะเลิขานุการสีภาสีถาบััน

อาจารย์์ ดร.อภิชัย์ จันทนขจรฟุุ้�ง
ผู้้้แทนคุณ์าจารย์์ปิระจำา,
กรรมการสีภาสีถาบััน

นาย์นพดลิ บุัญเดช
ปิระธิ์านสีภาพนักงานสีถาบััน

กรรมการสีภาสีถาบััน

อาจารย์์ดำาริห์ บัรรณ์วิทย์กิจ
ผู้้้รักษาการแทนรองอธิิ์การบัดีฝ่่าย์บัริหาร

กรรมการสีภาสีถาบััน

อาจารย์์ ดร.คุมสัีน ดิลิกคุุณ์านันท์
คุณ์บัดีสีำานักวิชาดุริย์างคุศาสีตร์

กรรมการสีภาสีถาบััน

นาย์ณั์ฐวุฒิิ เลีิ�ย์มสุีวรรณ์
ผู้้้อำานวย์การสีำานักงานสีถาบััน,
ผู้้้ช่วย์เลิขานุการสีภาสีถาบััน

นางสีาวพลิอย์ไพลิิน พงษ์ศิริแสีน
นักบัริหารงานทั�วไปิ

ผู้้้ช่วย์เลิขานุการสีภาสีถาบััน

นาย์พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒินาก้ลิ
กรรมการสีภาผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

รองศาสีตราจารย์์ 
คุุณ์หญิงวงจันทร์ พินัย์นิติศาสีตร์

อดีตอธิิ์การบัดีสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา
กรรมการสีภาสีถาบััน

คุุณ์หญิงวรรณ์า สิีริวัฒินภักดี
ที�ปิรึกษาสีภาสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา

รองศาสีตราจารย์์นราพร จันทร์โอชา
ที�ปิรึกษาสีภาสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสีตราจารย์์นราพร จันทร์โอชา
ปิระธิ์านกรรมการ

นาย์ณั์ฐวุฒิิ เลีิ�ย์มสุีวรรณ์
ผู้้้อำานวย์การสีำานักงานสีถาบััน,

ผู้้้ช่วย์เลิขานุการ

รองศาสีตราจารย์์ คุุณ์หญิงวงจันทร์ พินัย์นิติศาสีตร์
อดีตอธิิ์การบัดีสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา,

รองปิระธิ์านกรรมการ

ดร.ชิงชัย์ หาญเจนลัิกษณ์์
กรรมการผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

ดร.ชัย์ย์งค์ุ สัีจจิพานนท์
กรรมการผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

นางสีาวพลิอย์ไพลิิน พงษ์ศิริแสีน
นักบัริหารงานทั�วไปิ
ผู้้้ช่วย์เลิขานุการ

อาจารย์์ดำาริห์ บัรรณ์วิทย์กิจ
ผู้้้รักษาการแทนรองอธิิ์การบัดีฝ่่าย์บัริหาร

กรรมการแลิะเลิขานุการ
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	 วิสัยิทัุศึน์ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

ทีุ�พร้ัอมจะเป็นผ้่่นำาสถาบันดนต้รีัในรัะดับ

นานาชาติ้	 สถาบันมุ่งเน้นสร้ัางความร่ัวมม่อ 

กับสถาบันอุดมศึึกษาทัุ�งในและต่้างปรัะเทุศึ	 

เพ่�อให้เกิดการัแลกเปลี�ยินเรีัยินร้่ั	และแบ่งปัน

ความร้่ัทุางวิชาการั	และองค์ความร้่ัในด้านดนต้รีั

หลากหลายิมิ ติ้ 	 ทัุ� ง นี� เ พ่� อ เ ป็นปรัะโยิชน์ 

ในการัแลกเปลี�ยินนักศึึกษา	คณิาจารัยิ์	รัวมถึง

เป็นแนวทุางให้กับนักศึึกษาในการัศึึกษาต้่อ 

รัะดับบัณิฑิิต้ศึึกษาในอนาคต้	 ปัจจุบันสถาบัน 

ได้ลงนามความร่ัวมม่อกับสถาบันอุดมศึึกษา 

ชั�นนำาทัุ�งในและต่้างปรัะเทุศึ	อาทิุ	CEFEDEM	

Rhône-Alpes,	 Lyon,	 สาธารัณิรััฐฝึรัั�งเศึส/	

Musikhochschule	Lübeck,	สหพันธรััฐเยิอรัมนี/	

มห า วิ ทุยิ า ลั ยิ ศิึ ลป าก รั / 	 มห า วิ ทุยิ า ลั ยิ 

ธรัรัมศึาสต้ร์ั/	สถาบันเทุคโนโลยีิพรัะจอมเกล้า

เจ้าคุณิทุหารัลาดกรัะบัง/	รัาชวิทุยิาลัยิจุฬาภรัณ์ิ/	

Seoul	 National	 University,	 สาธารัณิรััฐ

เกาหลีใต้้/	Yong	Siew	Toh	Conservatory	 

of	Music,	National	University,	สาธารัณิรััฐ

สิงคโปร์ั/	 Nanj ing	 University	 of	 Arts	 

and	 Princess,	 สาธารัณิรััฐปรัะชาชนจีน/	 

L i s z t 	 A c ademy	 สาธ า รัณิ รััฐ ฮั งก า รีั /	

Brandenburgische	Technische	Universität	

สหพันธรััฐเยิอรัมนี/	และวงดนต้รีัร่ัวมสมัยิชั�นนำา

ของสหภาพยุิโรัป	Ensemble	Musikfabrik,	

สหพันธรััฐเยิอรัมนี/	 Cardiff	 University,	 

สหรัาชอาณิาจักรั/	และ	University	of	Music	

and	Performing	Arts	Vienna,	สาธารัณิรััฐออสเต้รีัยิ

ความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือทางวิชาการ
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สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

	 สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	 เป็นสำานักวิชาแรักของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

โดยิได้เรัิ�มดำาเนินการัจัดการัเรัียินการัสอนหลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้	

(Bachelor	 of	Music	 program)	 เป็นหลักส่ต้รัแรักในปีการัศึึกษา	2557	สำานัก

วิชาดุรัิยิางคศึาสต้รั์	 มีจุดมุ่งหมายิในการัพัฒนาศึักยิภาพผ่่้เรัียินทุั�งทุางด้านทุักษะ	 

ด้านวิชาการั	 และเน้นการับ่รัณิาการัองค์ความรั่้ด้านดนต้รัีและศึาสต้รั์ทุี�เกี�ยิวข้อง

ในการัสร้ัางสรัรัค์งานทีุ�มีคุณิค่า	 นอกจากนี�ยิังให้ความสำาคัญิแก่การัส่�อสารั 

และการัเช่�อมโยิงองค์ความรั่ด้า้นดนต้รัสี่ส่งัคม	เพ่�อเปน็การัสบ่สานต้อ่พรัะปณิธิาน

ของสมเดจ็พรัะเจา้พี�นางเธอ	เจา้ฟ้้ากลัยิาณิวิฒันา	กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครันิทุรั์

 

	 ในปีการัศึึกษา	 2562	 สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	 ได้เปิดการัจัดการัเรีัยิน 

การัสอนในหลักส่ต้รัดุรัิยิางคศึาสต้รัมหาบัณิฑิิต้	 (Master	 of	 Music	 program)	

เพ่�อพัฒนาองค์ความรั่้ด้านการัวิจัยิ	 งานสรั้างสรัรัค์	 หรั่อนวัต้กรัรัม	 เพ่�อนำาไปส่่

การัสร้ัางองค์ความรั่ใ้หมทุ่างดา้นดนต้รัทีุี�สอดคลอ้งต้อ่บรับิทุทุี�มีความเปลี�ยินแปลง

อยิ่างรัวดเรั็วต้่อไป

ปรัชญา

	 มุ่งผ่ลิต้บัณิฑิิต้ทุี�มีความเป็นเลิศึและมีความเข้าใจในศิึลปะ	 การัดนต้รีั 

อยิ่างลึกซึ่ึ�ง	มีความต้รัะหนักถึงความสำาคัญิของการัศึึกษาดนต้รัีทุั�งในฐานะศึาสต้รั์

และศึิลป์	 มีศึักยิภาพในการัพัฒนาต้นเองอยิ่างต้่อเน่�อง	 และสามารัถบ่รัณิาการั

องค์ความรั่้เพ่�อสร้ัางสรัรัค์งานทุางดนต้รีั	 งานค้นคว้าวิจัยิทุางด้านดนต้รีัทุี�มีคุณิค่า	 

มีความรัับผ่ิดชอบต่้อสังคม	 รัวมทัุ�งมีความสามารัถในการัปรัะยุิกต้์ใช้ดนต้รีั 

ในการัสรั้างสรัรัค์ชุมชน	สังคม	และปรัะเทุศึชาต้ิ
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คณาจารย์ประจำาคณาจารย์ประจำา
สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์

ผู้้้ช่วย์ศาสีตราจารย์์ ดร.อโณ์ทัย์ นิติพน
ปิระธิ์านหลัิกส้ีตร

ผู้้้ช่วย์ศาสีตราจารย์์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสีว่าง

อาจารย์์สิีทธิิ์ชัย์ เพ็งเจริญ

อาจารย์์ ดร.คุมสัีน ดิลิกคุุณ์านันท์
คุณ์บัดีสีำานักวิชาดุริย์างคุศาสีตร์

อาจารย์์ Hayne Kim

อาจารย์์ ดร.ศุภพร สุีวรรณ์ภักดี  อาจารย์์ ดร.อภิชัย์ จันทนขจรฟุุ้�ง 

อาจารย์์สิีรวิชญ์ คุงบััลิดาลิสุีขอาจารย์์ Frank Reich  อาจารย์์พันธิ์วิทย์์ อัศวเดชเมธิ์ากุลิ

อาจารย์์ธิ์นสิีทธิิ์� ศิริพานิชวัฒินา 

อาจารย์์ ดร.จิรเดช เสีตะพันธุิ์
ปิระธิ์านหลัิกส้ีตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์์ Dr.Jean-David
Stephane Caillouet
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บุคลากรประจำาสำานักงาน บุคลากรประจำาสำานักงาน 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นาย์ณั์ฐวุฒิิ เลีิ�ย์มสุีวรรณ์
ผู้้้อำานวย์การสีำานักงานสีถาบััน

ว่าที�ร้อย์ตรีสุีรพงษ์ เด็นลีิเมาะ
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

นางสีาวดิสีรัตน์ สุีกษมภัทร์
นักวิเคุราะห์นโย์บัาย์แลิะแผู้น

นาย์นพดลิ บุัญเดช
นักบัริหารงานบุัคุคุลิ

นาย์สีมปิระสีงค์ุ ยุ์นกระโทก
นักวิชาการปิระกันคุุณ์ภาพ

นางสีาวกนกวรรณ์ วิไลิมาตย์์
นักวิชาการพัสีดุ

นางสีาวอุบัลิวรรณ์ พุ่มช้าง
นักวิชาการพัสีดุ

นางสีาวสุีธีิ์ร์พร เลิิศลิำ�า
นิติกร

นางสีาวพลิอย์ไพลิิน พงษ์ศิริแสีน
นักบัริหารงานทั�วไปิ

นางสีาวพิมสิีริ สีกุลิน้อย์
นักวิชาการปิระกันคุุณ์ภาพ

นางสีาวพิชญ์สิีนี ภิธิ์ นบัพิชญธิ์าดาร์
นักวิชาการศึกษา

นางสีาวศิริวรรณ์ คุุ้มโห้
นักบัริหารงานทั�วไปิ

นางสีาวเจรจิรา มั�นมณี์
นักบัริหารงานทั�วไปิ

นางสีาวณุ์สีมลิ จงปิระกิจพงศ์
นักวิชาการศึกษา

นางสีาวพิชาภรณ์์ สุีคุนธิ์พันธ์ุิ์
นักวิชาการศึกษา

นาย์กฤณ์ พงษ์นิทรัพย์์
นักวิชาการศึกษา

นางสีาวปิริย์ากร พรหมสีถิต
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

นางธิิ์ติมา สุีขแสีงจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นาย์ธิ์เนศ รัศมี
นักบัริหารงานทั�วไปิ

นาย์พงศธิ์ร ศรีวิเศษ
นักเทคุโนโลิยี์คุอมพิวเตอร์

นางเบัญจวรรณ์ ชุ่มคุุมสิีน
พนักงานปิฏิิบััติการทั�วไปิ

นาย์สิีรวิชญ์ ธิ์ารไพฑู้รย์์ 
นักวิชาการศึกษา

นาย์เอกชัย์ คุงคืุน
เจ้าหน้าที�เทคุนิคุไฟุ้ฟุ้�า ปิระปิา

นาย์ชมสีวัสีดิ� นัย์นารถ
นักวิเคุราะห์นโบัาย์แลิะแผู้น

นางพรนพวรรณ์ งาดเกาะ
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

นางสีาวเกตุมณี์ อินอ่อน
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

 นาย์ศักดิ�ระพี รักตปิระจิต
นักวิจัย์

นาย์ธัิ์ชวงศ์ ศิริสีวัสีดิ�
นักเทคุโนโลิยี์โสีตทัศน้ปิกรณ์์

นาย์พลัิฏิฐ์ ปิวราธิิ์สัีนต์
นักเทคุโนโลิยี์โสีตทัศน้ปิกรณ์์

นางสีาวกชพร บุัญสีม
นักบัริหารงานบุัคุคุลิ
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อาคารสถานที่อาคารสถานที่

อาคารอำานวยการอาคารอำานวยการ
Administration Building

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาได้ปรัับปรุังอาคารัรัาชพัสดุ	 กรัมส่งเสริัม

อุต้สาหกรัรัม	 กรัะทุรัวงอุต้สาหกรัรัม	 เพ่�อเป็นอาคารัอำานวยิการัปรัะกอบไปด้วยิ 

ห้องอธิการับดี	 ห้องรัองอธิการับดี	 ห้องผ่่้ช่วยิอธิการับดีสำานักงานสถาบันดนต้รัี 

กัลยิาณิิวัฒนาห้องปรัะชุม	 ห้องบรัรัยิายิขนาดกลาง	 และห้องสังคีต้วัฒนา	 

จากอาคารัรัาชพัสดุเก่าได้ถ่กปรัับปรัุงและเสรัิมความเป็นปัจจุบันเข้าไป	 ทุำาให้

กลายิเป็นอาคารัทุี�ยิังคงความสวยิงามจากอดีต้แต้่มีความทุันสมัยิผ่สมผ่สานเข้ามา

ทุำาให้เป็นอาคารัทุี�มีเอกลักษณิ์โดดเด่นและสวยิงาม	 อาคารัอำานวยิการัเป็นอาคารั 

ทุี�นักศึึกษาสามารัถต้ิดต้่อปรัะสานเกี�ยิวกับเรั่�อการัชำารัะค่าธรัรัมเนียิมต้่าง	 ๆ	 

และขอเอกสารัต้่าง	ๆ	ได้ทุี�	สำานักงานสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	ชั�น	2
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ห้องสังคีตวัฒนาห้องสังคีตวัฒนา
Sangita Vadhana Hall

 

	 ห้องสังคีต้วัฒนา	 (Sangita	 Vadhana	 Hall)	 ตั้�งอยิ่่ชั�นล่างของอาคารั 

อำานวยิการัสถาบันดนต้รีักลัยิาณิิวฒันา	โดยิศึาสต้รัาจารัย์ิเกยีิรัติ้คณุิ	คณุิหญิิงไขศึรีั	 

ศึรัีอรัุณิ	 ครัั�นเป็นทุี�ปรัึกษาสภาสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	 เม่�อปีพุทุธศึักรัาช 

2556	 เป็นผ่่้ต้ั�งช่�อ	 ห้องสังคีต้วัฒนาเป็นห้องสำาหรัับการัแสดงดนต้รีั	 มีทุี�นั�ง 

ปรัะมาณิ	250	ทีุ�นั�ง	ทีุ�สามารัถจัดการัแสดงได้ทุั�งการัแสดงเดี�ยิวจนถงึวงออร์ัเคสต้รัา 

ขนาดใหญ่ิ	 ห้องสังคีต้วัฒนาเป็นพ่�นทุี�สำาหรัับสรั้างเสรัิมปรัะสบการัณิ์ต้่าง	 ๆ	 

ทุางด้านดนต้รีัให้กับผ้่่ฟั้งทีุ�มีความสนใจ	 และยัิงเป็นพ่�นทีุ�ให้นักศึึกษาได้ใช้ 

ในการัสรั้างเสรัิมปรัะสบการัณิ์ทุางดนต้รัีด้านต้่าง	 ๆ	 นอกจากนี�ยิังเป็นสถานทุี� 

ฝึึกซึ่้อมและแสดงของวงดุริัยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 (PYO)	 

รัวมทุั�งใช้ในการัปรัะชุมและจัดกิจกรัรัมอ่�น	ๆ	ของสถาบันฯ	ด้วยิ
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อาคารคีตราชนครินทร์อาคารคีตราชนครินทร์
Gita Rajanagarindra Building

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาได้รัับความอนุเครัาะห์จากกรัมศึิลปากรั 

ในการับ่รัณิะปรัับปรุังอาคารัอำานวยิการัโรังสุรัาบางยีิ�ขันเพ่�อใช้เป็นอาคารั 

สำาหรัับการัจัดปรัะชุมทุางด้านวิชาการัต้่าง	 ๆ	 รัวมถึงเป็นทุี�ต้ั�งของนิทุรัรัศึการั

บรัิเวณิชั�น	1	โดยินิทุรัรัศึการัจะมีทุั�งหมด	4	ส่วน	3	ส่วนแรักเป็นนิทุรัรัศึการัถาวรั	 

และอีกส่วนหนึ�งเป็นนิทุรัรัศึการัหมุนเวียิน	ดังนี�

1.	 นิทุรัรัศึการัเพ่�อรัำาลึกถึงสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา 

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุรั์ปรัะกอบด้วยิ	 พรัะปรัะวัต้ิและ 

พรัะกรัณิียิกิจต้่าง	 ๆ	 รัวมถึง	 พรัะวิสัยิทุัศึน์และพรัะปณิิธาน	 

ทุี�จะพฒันาวงการัดนต้รัคีลาสสกิปรัะเทุศึไทุยิใหเ้ทุยีิบเทุา่ส่ร่ัะดบัสากล	

2.	 นิทุรัรัศึการัเกี�ยิวกับปรัะวัต้ิการัก่อต้ั�งสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	 

วิสัยิทุัศึน์	 พันธกิจ	 ของสถาบัน	 รัวมถึงกิจกรัรัมต้่าง	 ๆ	 ทุี�สถาบันฯ	 

ได้จัดขึ�น	

3.	 นิทุรัรัศึการัเกี� ยิวกับบางยีิ�ขัน	 ซึึ่� ง เ ป็นทีุ� ตั้� งของสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนา	 โดยิจะกล่าวถึงปรัะวัต้ิของบรัิเวณิชุมชนบางยิี�ขัน 

ในแง่มุมต้่าง	ๆ	ต้ั�งแต้่อดีต้จนถึงปัจจุบัน	

4.	 นิทุรัรัศึการัหมุนเวียินสำาหรัับการัแสดงผ่ลงานวิชาการัของคณิาจารัย์ิ

หรั่อนักวิชาการัจากสถาบันการัศึึกษา	หรั่อจากองค์กรัอ่�น	ๆ	

	 อาคารันี� ได้มีการัอนุรัักษ์ โครังสรั้างและสถาปัต้ยิกรัรัมภายินอก 

เอาไว้ ให้สวยิงามอยิ่างเช่นในอดีต้	 หน้าอาคารัปรัะดิษฐานพรัะรั่ปหล่อ 

สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนากรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุร์ั	 

เพ่�อให้คณิาจารัย์ิ	 นักศึึกษา	 และบุคคลทุั�วไปสามารัถมาถวายิความเคารัพได้	 

อาคารัอนุรัักษ์เป็นพ่�นทีุ�ทุี�เป็นศึ่นย์ิกลางในการัแลกเปลี�ยินความรั่้ทุางวิชาการั 

บรัิเวณิพ่�นทุี�ต้่าง	ๆ	ภายิในอาคารั	รัวมถึงห้องสมุดคุณิหญิิงวรัรัณิา	สิรัิวัฒนภักดี 

สามารัถปรัะยิุกต้์เป็นพ่�นทุี�การัแสดง	 เพ่�อให้นักศึึกษาสามารัถทุำาการัทุดลอง 

การัแสดงในรั่ปแบบลักษณิะต้่าง	ๆ	ได้อีกด้วยิ
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	 สมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	 กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	 

สยิามบรัมรัาชกุมารีั	 ได้พรัะรัาชทุาน	 ช่�อ	 “คีต้รัาชนคริันทุร์ั”	 แก่อาคารันี� 

เม่�อวันทุี�	16	พฤษภาคม	2557

	 ในปีพุทุธศึักรัาช	2559	อาคารัคีต้รัาชนครัินทุรั์	ได้รัับรัางวัลอาคารัอนุรัักษ์

ศึิลปสถาปัต้ยิกรัรัมดีเด่น	 ปรัะจำาปี	 2559	 ปรัะเภทุอาคารัสถาบัน	 และอาคารั

สาธารัณิะ	โดยิสมาคมสถาปนิกสยิามในพรัะบรัมรัาช่ปถัมภ์	

สามารัถอ่านรัายิรัะเอียิด	เพิ�มเติ้มได้ทีุ�	URL	https://www.iurban.in.th/inspiration/basic-of-the-past-asa59/



50

อาคารกัลยาณินคีตการอาคารกัลยาณินคีตการ
Galyaningitakara Building

	 เพ่�อต้อบสนองต้่อพรัะปณิิธานและวิสัยิทุัศึน์	ของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ 

เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุรั์	ในการัให้การัศึึกษาดนต้รัี

แก่เยิาวชนไทุยิทุี�มีความสามารัถพิเศึษให้สามารัถพัฒนาอัจฉรัิยิภาพ	ด้านดนต้รัี

อยิ่างต้่อเน่�องเพ่�อก้าวไปส่่ความเป็นนักดนต้รัีชั�นนำารัะดับชาต้ิและนานาชาต้ิ 

ในอนาคต้	 อาคารัเรัียินจึงได้ถ่กออกแบบให้มีการัใช้พ่�นทุี�เพ่�อรัองรัับการัเรัียิน

การัสอนทุางด้านดนต้รัีได้อยิ่างเต้็มปรัะสิทุธิภาพ	โดยิการัออกแบบให้มีลักษณิะ

แผ่่ไปทุางยิาว	 เปิดมุมมองส่วนใหญิ่ให้ได้รัับ	 ทุัศึนียิภาพทุี�สวยิงามของลำาคลอง

สาธารัณิะด้านข้าง	 และเช่�อมต้่อกับพ่�นทุี�สีเขียิว	 ภายินอกอาคารัโดยิปรัะสาน

การัใช้งานของส่วนต้่าง	ๆ 	ของอาคารัเข้าด้วยิกัน	การัสรั้างเอกลักษณิ์ของอาคารั

ให้มีลักษณิะ	 เฉพาะทุี�น่าสนใจด้วยิการันำารั่ปทุรังเครั่�องดนต้รัีมาปรัะยิุกต้์ใช้ 

กับส่วนปรัะกอบต้่าง	 ๆ	 ของอาคารั	 โดยิคำานึงถึงการัปรัะหยิัดพลังงาน	 

และลดผ่ลกรัะทุบอาคารัเรัียินต้่อสิ�งแวดล้อม

	 สมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	 กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	 

สยิามบรัมรัาชกุมารัี	 เสด็จพรัะรัาชดำาเนินเปิดอาคารั	 เม่�อวันทุี�	 27	 ธันวาคม 

พ.ศึ.	2559
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อาคารัเรีัยินมีทัุ�งหมด	5	ชั�น	ปรัะกอบไปด้วยิ

ชั�นที� 1	 สำานักงานสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั/	ห้องพักอาจารัย์ิ	 	 	 		

	 และห้องสมุดคุณิหญิิงไขศึรีั	ศึรีัอรุัณิ

ชั�นที� 2 ห้องดนต้รีัไทุยิ	จำานวน	1	ห้อง	ห้องเรีัยินสัมมนา	จำานวน	1	ห้อง

 TEACHING	STUDIO	จำานวน	9	ห้อง	แบ่งเป็นห้องขนาดเล็ก	จำานวน	7	ห้อง	 

	 ห้องขนาดกลาง	จำานวน	1	ห้อง	และห้องขนาดใหญ่ิ	จำานวน	1	ห้อง 

	 ห้องซ้ึ่อมรัวม	จำานวน	2	ห้อง	ห้องฝึาก/	ซ้ึ่อม	จำานวน	1	ห้อง 

	 ห้อง	LOCKER	จำานวน	1	ห้อง 

ชั�นที� 3 ห้อง	COMPUTER	LAB	ห้องเรีัยิน/	ซ้ึ่อม	  

	 ห้อง	RECORDING	STUDIO	พร้ัอมห้องตั้ดต่้อ 

	 ศ่ึนย์ิดนต้รีัไทุยิและเอเชียิ	(Thai-Asian	Music	Centre:	TAMC) 

ชั�นที� 4 ห้องฝึึกซ้ึ่อมเดี�ยิว	จำานวน	40	ห้อง	และห้องสันทุนาการัสำาหรัับนักศึึกษา 

ชั�นที� 5	 แบ่งออกเป็น	2	ห้อง	ได้แก่	ห้อง	C500	ใช้เป็นสถานทีุ�รัับรัอง	และปรัะชุม	 

	 และห้อง	C501	เป็นห้องอเนกปรัะสงค์	ซึึ่�งสามารัถใช้ในการัเรีัยินการัสอน 

	 และจัดแสดงดนต้รีัในร่ัปแบบ	แสดงเดี�ยิว	รีัไซึ่ทุอล	 

	 จนถึงดนต้รีัเชมเบอร์ัขนาดใหญ่ิได้
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ห้องสมุดคุณหญิงไข้ศรี ศรีอรุณห้องสมุดคุณหญิงไข้ศรี ศรีอรุณ
Khunying Khaisri Sri-arun Music Library

	 ห้องสมุดสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	ตั้�งอย่่ิ	ณิ	ชั�น	1	อาคารักัลยิาณิินคีต้การั 

สถาบันฯ	 ได้ขออนุญิาต้	ศึาสต้รัาจารัย์ิเกียิรัต้ิคุณิหญิิงไขศึรีั	ศึรัีอรุัณิ	 ให้ใช้ช่�อ 

ของทุ่าน	เป็นช่�อของห้องสมุดสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่า	“ห้องสมุดคุณิหญิิงไขศึรีั

ศึรีัอรุัณิ”	ทุางสถาบันดนต้รีัฯ	เล็งเห็นถึงบทุบาทุสำาคัญิต่้อการัศึึกษาค้นคว้าดนต้รีั

คลาสสิก	และเช่�อมโยิงบรัิบทุทุางสังคมเพ่�อแลกเปลี�ยินเรัียินร้่ักันต้ลอดจนเพ่�อ

พัฒนาการั	 เรีัยินการัสอนและการัวิจัยิแก่คณิาจารัย์ิและนักศึึกษาของสถาบัน 

และผ้่่สนใจ	ทัุ�วไป	โดยิมีการัจัดหาและรัวบรัวมทุรััพยิากรัสารัสนเทุศึดนต้รีัคลาสสิก	

ได้แก่	หนังส่อพรัะรัาชปรัะวัติ้สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอเจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวง

นรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั	ทีุ�เกี�ยิวเน่�องกับดนต้รีัคลาสสิก	หนังส่อ	โน้ต้เพลง	วารัสารั	

หนังส่อพิมพ์	ส่�อ	โสต้ทัุศึนวัสดุด้านดนต้รีัคลาสสิก	มากกว่า	5,000	รัายิการั

	 นอกจากนี�	 ห้องสมุดยัิงการัจัดหาทุรััพยิากรัสารัสนเทุศึออนไลน์ทีุ�ทัุนสมัยิ	

ได้แก่	ฐานข้อม่ล	Naxos,	Digital	Concert	Hall	โดยิ	Berliner	Philharmoniker	

เป็นฐานข้อม่ลสำาหรัับการัแสดงดนต้รัคีลาสสิกทีุ�มีมาต้รัฐานรัะดบัโลก	รัวบรัวมไฟ้ล์

บันทึุกเสียิง	ดนต้รีั	จัดเก็บรัวบรัวมข้อม่ลในร่ัปของห้องสมุดเสม่อน	สามารัถค้นคว้า

ได้สะดวกรัวดเร็ัว	รัวบรัวมข้อม่ลดนต้รีัคลาสสิกมากกว่า	1,327,300	แทุร็ัค	นอกจาก

นี�ยัิงมีฐานข้อม่ลเพ่�อการัศึึกษาค้นคว้าวิจัยิครัอบคลุมสหสาขาวิชา	ได้แก่	JSTOR	

และฐานข้อม่ล	Open	Resources	ต่้าง	ๆ 	ได้แก่	RILM	:	Retrospective	Abstracts	

of	Music	Literature,	RIPM	:	Retrospective	Index	to	Music	Periodicals,	

Classical	Music	โดยิ	Alexander	Street	Press,	OML	:	Open	Music	Library	

และ	Archive.org	เป็นต้้น	

	 ห้องสมุดคุณิหญิิงไขศึรีั	ศึรีัอรุัณิ	 เปิดให้บริัการัตั้�งแต่้	 เวลา	8.30	น.	 -	 

17.00	น.	 โดยิภายิในมีสิ�งอำานวยิความสะดวกในการัให้บริัการัต่้าง	ๆ	 ได้แก่	 

บริัการัคอมพิวเต้อร์ั	 เพ่�อการัค้นคว้า,	 ห้องส่�อมัลติ้มีเดียิ,	 บริัการัพิมพ์งาน 

และถ่ายิเอกสารั	และบริัการัเคร่ั�องสแกนเนอร์ัทีุ�มีคุณิภาพส่ง

	 นักศึึกษาสามารัถติ้ดต่้อขอข้อม่ลเพิ�มเติ้มเกี�ยิวกับห้องสมุด	และอุปกรัณ์ิ 

ต่้าง	ๆ	 ได้ทีุ�	บรัรัณิารัักษ์ห้องสมุดสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 ชั�น	 1	อาคารั 

กัลยิาณิินคีต้การั	โทุรัศัึพท์ุ	02	447	8597	(3110)
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ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ
PGVIM Learning Centre

	 เป็นอาคารัอเนกปรัะสงค์	โดยิอาคารัปรัะกอบด้วยิ

• ห้องอเนกปรัะสงค์	L100	สำาหรัับจัดการัเรีัยินการัสอน	 

อบรัมเชิงปฏิิบัติ้การั	และเลี�ยิงรัับรัอง

• ห้องเคร่ั�องกรัะทุบ	(percussion)	L103	

• ห้องออกกำาลังกายิ

• โรังอาหารั	

	 ในพ่�นทุี�ดังกล่าวยิังเป็นสำานักงานขององค์การันักศึึกษาสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนา	และสำานักงานวงดุรัิยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา
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อาคารมิวสิคพาวิลเลี่ยนอาคารมิวสิคพาวิลเลี่ยน
Music Pavilion

	 อาคารัอเนกปรัะสงค์ทุี�จัดสรัรัพ่�นทุี�ในบรัิเวณิด้านข้างศึ่นยิ์การัเรัียินรั่้ 

และสันทุนาการั

	 ชั�น	 2	 อาคารัเป็นพ่�นทุี�ในลักษณิะอาคารัเปิด	 สามารัถให้นักศึึกษาใว้ใช้ 

พักผ่่อน	ทุบทุวนบทุเรัียินในเวลาว่าง

	 ชั�น	3	มีห้องใช้สอยิสำาหรัับจัดการัเรัียินการัสอน	และจัดอบรัมขนาดเล็ก
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ที่ตั้งและแผนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ตั้งและแผนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

พาต�า
ป��นเกล�า

เซ็นทรัล
ป��นเกล�า

ถนนสมเด็จพระป��นเกล�า

ถน
นอ

รุณ
อม

ร�น
ทร

�
แม�น้ำเจ�าพ

ระยาซ. อรุณอมร�นทร� 36

ถน
นจ

รัญ
สน

ิทว
งศ

�

ที่ตั้ง
2010	อรุัณิอมริันทุร์ั	36	แขวงบางยีิ�ขัน	เขต้บางพลัด	กรุังเทุพมหานครั	10700

   

	 	 ต้ำาแหน่งทีุ�ตั้�งสามารัถค้นหา	ผ่่าน	Google	Map	โดยิใช้	Keyword

  “สีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา” 

  หรือ “Princess Galyani Vadhana Institute of Music”

เส้นทางการเดินทางสู่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 � การเดินทางโดย์รถปิระจำาทาง	 รัถปรัะจำาทุางทีุ�ผ่่านสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนา	ได้แก่รัถปรัะจำาทุางหมายิเลข	57	และ	81	

 � การเดินทางโดย์รถย์นต์ส่ีวนตัว	 ข้ามสะพานพรัะรัามแปดมายิังฝ่ัึงธนบุรีั

ให้ลงช่อง	อรุัณิอมริันทุร์ั	กลับรัถก่อนถึงแยิกอรุัณิอมริันทุร์ั	และกลับรัถอีก

ครัั�งหนึ�งใต้้สะพานพรัะรัามแปด	ให้รัถอย่่ิซ้ึ่ายิสุดของช่องทุาง	จากนั�นเลี�ยิว

ซ้ึ่ายิเข้าซึ่อยิอรัุณิอมรัินทุร์ั	36	ไปต้ามเส้นทุางเดินรัถ	สามารัถนำารัถยินต้์

เข้าปรัะต่้ทุางเข้าของสำานักงาน	กปรั.	หร่ัอของสถาบันอาหารั	

 � การเดินทางโดย์เรือ	 ทุ่าเร่ัอสะพานพรัะป่ินเกล้า	 ทุ่าเร่ัอวัดคฤหบดี	 

และใช้บริัการัรัถแท็ุกซีึ่�	หร่ัอมอเต้อร์ัไซึ่ค์รัับจ้างต้ามความสะดวก
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	 ในอนาคต้อันใกล้นี�	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาได้ริัเริั�มโครังการัจัดตั้�ง 

ศ่ึนย์ิการัเรีัยินร้่ั	 เพ่�อรัองรัับการัเติ้บโต้ของการัจัดการัศึึกษา	การัวิจัยิ	การับริัการั

วิชาการั	 และการัทุำานุบำารุังศิึลปวัฒนธรัรัมของสถาบันฯ	 โดยิมีจุดมุ่งหมายิ 

เป็นศ่ึนย์ิวิจัยิด้านดนต้รัีเพ่�อการับ่รัณิาการัรัะหว่างดนต้รัีและศึาสต้รั์อ่�น	 ๆ	 

อีกทัุ�งเป็นพ่�นทีุ�สำาหรัับจัดฝึึกอบรัม	 และใช้สอยิปรัะโยิชน์ในด้านต่้าง	 ๆ	 

บนเน่�อทีุ�กว่า	60	ไร่ั	ณิ	ต้ำาบลคลองห้า	อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุุมธานี

อาคารศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวงอาคารศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
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ด้านการศึกษาด้านการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2
• หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้
	 	 ข้อม่ลเฉพาะของหลักส่ต้รั
	 	 คำาอธิบายิรัายิวิชา	
	 	 แผ่นการัศึึกษา
• หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รัมหาบัณิฑิิต้
	 	 ข้อม่ลเฉพาะของหลักส่ต้รั
	 	 คำาอธิบายิรัายิวิชา
	 	 แผ่นการัศึึกษา
	 	 แนวทุางการัจัดทุำาวิทุยิานิพนธ์
	 	 ขอบเขต้การัวิจัยิ
	 	 การันำาเสนอผ่ลงานวิจัยิ
	 	 แผ่นการัจัดทุำาวิทุยิานิพนธ์

• กรัะบวนการัติ้ดต่้อฝ่ึายิทุะเบียิน
• แบบคำาร้ัองต่้าง	ๆ
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ช่�อหลักสูตร

 ภาษาไทย์	 	 	 หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้

 ภาษาอังกฤษ 	 	 Bachelor	of	Music	Program

ช่�อปริญญา

 ชื�อเต็มภาษาไทย์	 	 ดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้

 ชื�อย่์อภาษาไทย์	 	 ดศึ.บ.

 ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ		 Bachelor	of	Music

 ชื�อย่์อภาษาอังกฤษ		 B.M.

รูปแบบข้องหลักสูตร   หลักส่ต้รัรัะดับปริัญิญิาต้รีั	หลักส่ต้รั	4	ปี

ประเภทข้องหลักสูตร  หลักส่ต้รัปริัญิญิาต้รีัทุางวิชาชีพ	หร่ัอปฏิิบัติ้การั

ภาษาท่ีใช้    ภาษาไทุยิและภาษาอังกฤษ

การรับเข้้าศึกษา   รัับนักศึึกษาไทุยิและนักศึึกษาต่้างชาติ้

การให้ปริญญา   ปริัญิญิาเดียิว

สถานภาพข้องหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

	 สภาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	อนุมัติ้หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้	 

ในการัปรัะชุมครัั�งทีุ�	4/2556	ลงวันทีุ�	17	เมษายิน	2556	ปรัับปรุังครัั�งทีุ�	7/2556	ลงวันทีุ�	

17	กรักฏิาคม	2556	และปรัับปรุังล่าสุด	โดยิผ่่านการัเห็นชอบจากสภาสถาบันดนต้รีั

กัลยิาณิิวัฒนาในการัปรัะชุมครัั�งทีุ�	5/2562	วันทีุ�	15	เด่อน	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2562

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

1.	นักดนต้รีั	(Musician)

2.	นักวิชาการัด้านดนต้รีั	(Music	Academics)

3.	อาจารัย์ิด้านดนต้รีั	(Music	Lecturer)

4.	ผ่่้ปรัะกอบการัทุางด้านดนต้รัี	(Entrepreneur)

5.	ผ่่้สรั้างสรัรัค์ทุางด้านดนต้รัี	(Music	Related	–	Artist)
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ข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตรข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตร

ปรัชญา ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาข้องหลักสูตร

	 มุ่งผ่ลิต้บัณิฑิิต้ทีุ�มีความเป็นเลิศึ	และมีความเข้าใจในศิึลปะทุางด้านดนต้รีั 

อย่ิางลึกซึึ่�ง	มีความต้รัะหนักถึงความสำาคัญิของการัศึึกษาดนต้รีัทัุ�งในฐานะศึาสต้ร์ั

และศิึลป์	มีศัึกยิภาพในการัพัฒนาต้นเองได้อย่ิางต่้อเน่�อง	และสามารัถบ่รัณิาการั

องค์ความร้่ัเพ่�อการัสรั้างสรัรัค์งานดนต้รัี	และการัแข่งขันในเวทุีสากล	งานค้นคว้า

วิจัยิทุางด้านดนต้รีัทีุ�มีคุณิค่า	มีความรัับผิ่ดชอบต่้อสังคม	มีจิต้อาสา	เห็นคุณิค่า	เข้าใจ

ความแต้กต่้าง	ทุางความเช่�อ	ความคิดทุางวัฒนธรัรัม	ต้ลอดจนสามารัถปรัะยิกุต์้ใช้

องค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีัในการัสร้ัางสรัรัค์ชุมชน	สังคม	และปรัะเทุศึชาติ้	

ความสำาคัญข้องหลักสูตร 

	 เพ่�อสนองพรัะปณิิธานในสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั	 ในการัพัฒนาดนต้รีัคลาสสิกในปรัะเทุศึไทุยิ	

หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนามุ่งผ่ลิต้บุคลากรั 

ทุางด้านดนต้รีัทีุ�มีความเป็นเลิศึ	 มีความคิดสร้ัางสรัรัค์	สามารัถแสวงหาความร้่ั 

เพ่�อการัพัฒนาต้นเองอย่ิางต่้อเน่�อง	 รัวมทัุ�งต้รัะหนักถึงบทุบาทุของดนต้รีั 

ในการัพัฒนาศัึกยิภาพมนุษย์ิ	และสามารัถบ่รัณิาการัองค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีั 

กับศึาสต้ร์ัอ่�น	ๆ	ทีุ�เกี�ยิวข้อง	เพ่�อการัสร้ัางสรัรัค์และพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร ปรับปรุง (พ.ศ. 2562)

1.	 เพ่�อผ่ลิต้บัณิฑิิต้ทีุ�มีความร้่ัและทัุกษะทุางด้านดนต้รีัคลาสสิกทีุ�ลุ่มลึก

2.	 เพ่�อผ่ลิต้บัณิฑิิต้ทีุ�มีทัุกษะในการัวิจัยิ	และการัสร้ัางสรัรัค์ทุางด้านดนต้รีัคลาสสิก

3.	 เพ่�อผ่ลิต้บัณิฑิิต้ทีุ�มีความสามารัถในการัปรัะยุิกต์้ใช้องค์ความร้่ัให้เป็นปรัะโยิชน์

และเหมาะสมกับบริับทุของสังคม
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้

1. มีคุุณ์ธิ์รรม จริย์ธิ์รรม 

	 1.1	 ซ่ึ่�อสัต้ย์ิสุจริัต้	มีวินัยิ	และมีความรัับผิ่ดชอบต่้อต้นเองและสังคม

	 1.2	มีทัุศึนคติ้ทีุ�เปิดกว้าง	ยิอมรัับฟั้งแนวคิดของผ้่่อ่�น

	 1.3	มีจิต้อาสา	จิต้สำานึกสาธารัณิะ

2. มีคุวามร้้ 

	 2.1	รัอบร้่ัในหลักการัและทุฤษฎีีทีุ�สำาคัญิทุางดนต้รีั	และศึาสต้ร์ัอ่�นทีุ�เกี�ยิวข้อง

	 2.2	ติ้ดต้ามความก้าวหน้าทุางวิชาการั	 เข้าใจถึงความเปลี�ยินแปลงและผ่ล 

	 	 ทีุ�มีต่้อสังคม	ของความร้่ัในวิชาทีุ�เรีัยินและในสาขาวิชาดนต้รีัคลาสสิก

	 2.3	เช่�อมโยิงความร้่ัในสาขาวิชาดนต้รีัคลาสสิกกับบริับทุทุางสังคม	ภ่มิปัญิญิา

		 	 และวัฒนธรัรัม	

	 2.4	ร้่ัและเข้าใจเกี�ยิวกับมาต้รัฐานหร่ัอวิธีปฏิิบัติ้ในการัปรัะกอบวิชาชีพ 

	 	 ทุางด้านดุริัยิางศึาสต้ร์ั

3. มีทักษะทางปัิญญา 

	 3.1	สามารัถค้นคว้า	 รัวบรัวม	 และปรัะเมินข้อม่ล	 จากแหล่งข้อม่ล 

	 	 ทุี �หลากหลายิอยิ่างมีวิจารัณิญิาณิ

	 3.2	สามารัถวิเครัาะห์	 สังเครัาะห์	 และเสนอแนวทุางแก้ไขปัญิหาได้ 

	 	 อย่ิางสร้ัางสรัรัค์

	 3.3	สามารัถบ่รัณิาการัความร้่ักับศึาสต้ร์ัอ่�นเพ่�อสร้ัางสรัรัค์ผ่ลงานทุางวิชาการั 

	 	 และวิชาชีพได้

	 3.4	มีความคิดสร้ัางสรัรัค์	 และมีปฏิิภาณิไหวพริับในการัสร้ัางผ่ลงาน 

	 	 ทุี �เป็นปรัะโยิชน์ต้่อสังคม
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4. มีทักษะคุวามสัีมพันธ์ิ์ระหว่างบุัคุคุลิแลิะคุวามรับัผิู้ดชอบั 

	 4.1	มีภาวะผ้่่นำา	 เข้าใจบทุบาทุหน้าทีุ�ของต้นเอง	 รัับฟั้งความคิดเห็นของผ้่่อ่�น	 

	 	 และมนุษยิสัมพันธ์ทีุ�ดี

	 4.2	มีความรัับผิ่ดชอบต่้องานของต้นเอง	และสามารัถทุำางานร่ัวมกับผ้่่อ่�น 

	 	 ได้อย่ิางมีปรัะสิทุธิภาพ

	 4.3	สามารัถแสดงความคิดเห็นได้อย่ิางมีเหตุ้ผ่ล	ต้รังปรัะเด็น	และเคารัพ 

	 	 ในความคิดเห็นทีุ�แต้กต่้าง

5. มีทักษะการวิเคุราะห์เชิงตัวเลิข การสืี�อสีาร แลิะการใช้เทคุโนโลิยี์สีารสีนเทศ

	 5.1	สามารัถส่�อสารัด้วยิการัพ่ด	 ฟั้ง	 อ่าน	 เ ขียินโดยิใ ช้ภาษาไทุยิ	 

	 	 และภาษาอังกฤษ	ต้ลอดจนใช้วิธีการัส่�อสารัด้วยิดนต้รีัและศึาสต้ร์ั 

	 	 ทีุ�เกี�ยิวข้องอย่ิางมีปรัะสิทุธิภาพ

	 5.2	สามารัถเล่อกใช้เทุคโนโลยีิสารัสนเทุศึในการัส่บค้นข้อม่ล	 และการั 

	 	 สร้ัางสรัรัค์ผ่ลงาน	หร่ัอการันำาเสนอผ่ลงานได้อย่ิางมีปรัะสิทุธิภาพ

	 5.3	มีความสามารัถในการัปรัะยุิกต์้ใช้ความร้่ัเชิงตั้วเลข	หร่ัอเทุคโนโลยีิ 

	 	 ทีุ�เหมาะสมสำาหรัับด้านดนต้รีัและศึาสต้ร์ัทีุ�เกี�ยิวข้อง

6. มีทักษะพิสัีย์ 

	 6.1	เชี�ยิวชาญิในด้านทัุกษะดนต้รีัและสามารัถบ่รัณิาการัความร้่ัในสาขา 

	 	 วิชาอ่�น	ๆ	เพ่�อการัพัฒนาทัุกษะและสร้ัางสรัรัค์ผ่ลงานของต้นเองได้

การดำาเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาในการดำาเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการัศึึกษาต้้น	 	 เด่อนสิงหาคม	–	ธันวาคม 

	 ภาคการัศึึกษาปลายิ		 เด่อนมกรัาคม	–	พฤษภาคม 

	 ภาคการัศึึกษาพิเศึษฤด่รั้อน		เด่อนมิถุนายิน	–	กรักฎีาคม
	 หมายิเหตุ้	:	ทัุ�งนี�รัะยิะเวลาของแต่้ละภาคการัศึึกษาอาจปรัับเปลี�ยินได้ต้ามทีุ�สถาบันฯ	กำาหนดต่้อไป
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โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั�วไปิ จำานวนไม่น้อย์กว่า 30 หน่วย์กิต

	 กลุ่มวิชามนุษยิศึาสต้ร์ั	 	 	 6	 หน่วยิกิต้

	 กลุ่มวิชาสังคมศึาสต้ร์ั		 	 	 6	 หน่วยิกิต้	

	 กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 	 12	 หน่วยิกิต้

	 กลุ่มวิชาวิทุยิาศึาสต้ร์ั	คณิิต้ศึาสต้ร์ั		 6	 หน่วยิกิต้

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำานวนไม่น้อย์กว่า 91 หน่วย์กิต

	 กลุ่มวิชาแกน		 	 	 	 26		 หน่วยิกิต้

	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	 		 	 	 59		 หน่วยิกิต้

	 กลุ่มวิชาเล่อก		 	 	 	 6	 หน่วยิกิต้

3) หมวดวิชาเลืิอกเสีรี จำานวนไม่น้อย์กว่า 6 หน่วย์กิต
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คำาอธิบายรายวิชา คำาอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 101 ปิรัชญาแลิะสุีนทรีย์ศาสีตร์ดนตรี   2 (2-0-4)

 ความหมายิ	 พัฒนาการั	 แนวคิด	 และทุฤษฎีีพ่�นฐาน

ทุางปรััชญิาและสุนทุรีัยิศึาสต้ร์ัดนต้รีั	 เปรีัยิบเทีุยิบแนวคิด 

และความสัมพันธ์รัะหว่างปรััชญิาและสุนทุรีัยิศึาสต้ร์ักับการัดำารัง 

ชีวิต้ของมนุษยิ์	 และเหตุ้ผ่ลในการัสรั้างสรัรัค์งานทุางศึิลปะ 

ทุี�เปลี�ยินแปลงไปในยิุคสมัยิต้่าง	ๆ

Philosophy and Aesthetics of Music

	 Meanings,	developments,	concepts	and	fundamental	

theories	of	philosophy	and	aesthetics	of	music;	comparative	

study	of	concepts	and	relationships	between	philosophy/

aesthetics	and	human	way	of	life;	reasons	for	paradigm	

shifts	in	artistic	creativity	through	different	eras.

110 102 มนุษย์์กับัการสีร้างสีรรคุ์     2 (2-0-4)

 ความสัมพันธ์รัะหว่างบุคคล	 และรัะหว่างบุคคลกับสิ�ง

แวดล้อม	แนวคิดเกี�ยิวกับการัดำาเนินชีวิต้	ความเปลี�ยินแปลงทุาง

สังคม	 เศึรัษฐกิจ	และการัเม่อง	ค่านิยิม	และทุัศึนคต้ิทุี�สัมพันธ์

กับขนบธรัรัมเนียิม	 ความเช่�อ	 และนวัต้กรัรัม	 กับการัสะทุ้อน

ปรัะสบการัณิ์ของมนุษยิ์ผ่่านการัสรั้างสรัรัค์

  Man and Creativity

	 Human	relationships	and	relationship	between	human	

and	 environment;	 human	 lifestyles;	 social,	 economic,	 and	

political	 changes;	 values	 and	 perspectives	 in	 relation	 to	

cultures	and	beliefs;	innovation	with	a	reflection	of	human	

experiences	through	creativity.
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110 103 ดนตรีคุลิาสีสีิกในบัริบัทสีังคุมโลิก    2 (2-0-4)

 การัศึึกษาความสัมพันธ์รัะหว่างดนต้รัีต้ะวันต้กกับบรัิบทุ

ทุางสังคมและวัฒนธรัรัมทุางดนต้รัีอ่�น	ๆ 	การัเม่อง	ศึาสนา	ชนชั�น 

ความเป็นชาต้ินิยิม	 ความแปลกต้่าง	 ทุัศึนศึิลป์	 วรัรัณิคดี	 

การัหลอมรัวมและอิทุธิพลของการัข้ามวัฒนธรัรัม	 บทุบาทุ 

ของดนต้รัีคลาสสิกในโลกปัจจุบัน

Classical Music in a Global Context

	 Exploration	of	the	ways	in	which	classical	music	relates	

to	social	contexts	and	other	musical	traditions;	politics,	religion,	

class,	nationalism,	exoticism,	the	visual	arts,	literature,	and	

cross-cultural	fusions	and	influences;	the	place	of	classical	

music	in	the	modern	world.

110 104 ปิรัมปิราคุติแลิะพิธิ์ีกรรมอาเซีย์น    2 (2-0-4)

	 ทุฤษฎีีและแนวคิดเกี�ยิวกับปรััมปรัาคต้ิและพิธีกรัรัม 

ของอาเซึ่ียิน	 โครังสรั้าง	ความสัมพันธ์	 และการัรัับรั่้ทุัศึนคต้ิบรัิบทุ

ทุางสังคม	 ผ่ลของนโยิบายิทุางเศึรัษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรัรัม 

ของอาเซึ่ียินทุี�มีต้่อความเปลี�ยินแปลง	และการัสรั้างความยิั�งยิ่น

Myth and Ritual of ASEAN

	 Theories	and	concepts	of	myth	and	ritual	of	ASEAN;	

structure,	relationship,	and	perceptions	of	myth	and	ritual	in	

the	social	context;	effects	of	economic	and	social	policies	as	

well	as	ASEAN	cultures	on	the	changes	and	transformations;	

sustainability	of	myth	and	ritual.
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110 105 อัตลิักษณ์์ดนตรีอาเซีย์น     2 (2-0-4)

	 การัศึึกษาเปรัียิบเทุียิบอัต้ลักษณิ์ทุี�สำ าคัญิของดนต้รัี 

ในปรัะเทุศึกลุ่มอาเซึ่ียิน	 บทุเพลง	 เครั่�องดนต้รัี	 บทุบาทุหน้าทุี� 

ของเครั่�องดนต้รัีและผ่่้บรัรัเลง	 ความสัมพันธ์ของดนต้รัีกับชุมชน	 

การับ่รัณิาการัข้ามวัฒนธรัรัม	การัถ่ายิทุอดความรั่้ทุางด้านดนต้รั ี

และผ่ลของนโยิบายิทุางเศึรัษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรัรัม 

ของอาเซึ่ียินทุี�มีต้่อวัฒนธรัรัมดนต้รัี

  ASEAN Musical Identities

	 Comparative	 study	 of	 important	 ASEAN	 musical	

identities;	repertoires,	musical	instruments,	roles	of	instruments	

and	musicians;	the	relationship	between	music	and	society,	

cross-cultural	integration,	transmission	of	musical	knowledge,	

and	the	effects	of	economic,	social	and	cultural	policies	of	

ASEAN	on	its	musical	culture.

110 106 ศิลิปิวิจักษ์         2 (2-0-4)

 ลักษณิะและความสำาคัญิของทัุศึนศึิลป์	 โดยิมุ่งสร้ัางรัสนิยิม

	ความช่�นชมและความสำานึกในคุณิค่าของงานสรั้างสรัรัค์ทุางศึิลปะ

จากต้ัวอยิ่างศึิลปกรัรัมทุั�งในอดีต้และปัจจุบัน	บทุบาทุของทุัศึนศึิลป์

ในวัฒนธรัรัมของมนุษยิชาต้ิทุั�งต้ะวันออกและต้ะวันต้ก

  Art Appreciation

	 Characteristics	and	importance	of	visual	arts	with	the	

aim	to	cultivate	aesthetic	tastes,	appreciation	and	recognition	

of	creative	arts	through	the	example	of	works	from	the	past	

to	the	present	day;	roles	of	visual	art	in	the	Eastern	and	

Western	cultures.
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 201 ดนตรีกับัสัีงคุม       2 (2-0-4)

 ทุฤษฎีีและแนวคิดในเร่ั�องความสัมพันธ์รัะหว่างดนต้รีั 

กับสังคม	 อิทุธิพลของดนต้รีัทุี�มีต้่อสังคมและอิทุธิพลของสังคม 

ทุี�มีต้่อดนต้รัี	ดนต้รัีในบรัิบทุของสังคมทุี�แต้กต้่างกัน

  Music and Society

	 Theories	 and	 concepts	 of	 the	 relationship	 between	

music	and	society;	influence	of	music	on	a	society	and	vice	

versa;	music	in	different	social	contexts.

110 202 มนุษย์์กับัสัีงคุม        2 (2-0-4)

 ทุฤษฎีีและแนวคิดทุางสังคม	 องค์ปรัะกอบ	 โครังสร้ัางและ

กรัะบวนการัทุางสังคม	 ความสัมพันธ์รัะหว่างองค์ปรัะกอบต่้าง	 ๆ	 

ของสังคม	 การัเปลี�ยินแปลงและวิวัฒนาการัของสังคม	 อันเป็นผ่ล 

จากการัเปลี�ยินแปลงทุางสิ�งแวดล้อม	 เทุคโนโลยีิและปัจจัยิ 

ทีุ�เกี�ยิวข้องอ่�น	ๆ

  Man and Society

 Theories	and	concepts	of	societies;	social	elements,	

structures,	and	processes;	the	relationship	between	various	

social	elements;	social	changes	and	evolution	as	the	result	of	

environmental	changes,	technology,	and	other	related	factors.

110 203 ทักษะสีำาหรับัศตวรรษที� 21     2 (2-0-4)

 การัปรัะยุิกต์้ใช้องค์ความรั่้ทุางด้านดนต้รีัให้เหมาะสม 

กับความเปลี�ยินแปลงทุางสังคม	 จรัรัยิาบรัรัณิทุี�พึงปรัารัถนา

สำาหรัับนักดนต้รัี	 และความรัับผ่ิดชอบต้่อสังคม	การัจัดการัความรั่้ 

และกรัะบวนการัการัเรีัยินร่ั้	 การัพัฒนาความเป็นผ่่้ปรัะกอบการั 
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ความร้่ัเรั่�องการัคุ้มครัองทุรััพย์ิสินทุางปัญิญิา	 การัวิเครัาะห์โอกาส

ทุางธุรักิจ	การัวางแผ่นการัดำาเนินงาน	การัจัดการัทุรััพยิากรัมนุษยิ์ 

ภาวะผ่่้นำา	การัส่�อสารัการัจ่งใจ	และการัจัดการัรัะบบสารัสนเทุศึ

  21st Century Skills

 Proper	 utilization	 of	 musical	 knowledge	 suitable	 for	

social	changes;	musicians’	code	of	ethics	and	 their	social	

responsibility;	knowledge	management	and	learning	processes;	

entrepreneurship	skills,	intellectual	property	rights,	business	

opportunities	 analysis,	 working	 process	 planning,	 human	

resources	 management,	 leadership,	 communication	 and	

information	technology	systems	management.

110 204 จิตวิทย์าการสืี�อสีาร      2 (2-0-4)

	 กรัะบวนการัในการัรัับรั่้	 การัสรั้างแรังจ่งใจ	 อารัมณ์ิ	 

การัเรัียินร่ั้	 ความทุรังจำา	 การัสรั้างสรัรัค์	 และการัส่�อความ	 

โดยิเช่�อมโยิงกับบทุบาทุหน้าทุี�ทุางสังคม	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มคน 

และภ่มิหลังทุางวัฒนธรัรัม	 โครังสรั้างและกรัะบวนวิธีการั 

ในการัส่�อสารัภายิในและรัะหว่างบุคคล	 ในกลุ่มย่ิอยิ	 และกับ

สาธารัณิชน	รัวมถึงการัส่�อสารัข้ามวัฒนธรัรัม

  Psychology of Communication

	 The	 cognitive,	 motivational,	 emotional,	 and	 learning	

processes;	 memory,	 creativity	 and	 communication	 by	

connecting	to	the	social	role;	the	relationship	between	people	

and	cultural	backgrounds,	the	structure	and	communication	

process	within	and	between	people	in	smaller	groups	and	in	

public,	as	well	as	cross-cultural	communication.
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110 205 การเมืองแลิะโคุรงสีร้างสัีงคุม    2 (2-0-4)

	 การัศึึกษาเปรีัยิบเทีุยิบสังคมและการัเม่องในกลุ่มปรัะเทุศึ

ต้่าง	ๆ	ปรัะวัต้ิศึาสต้รั์ยิุคใหม่ของภ่มิศึาสต้รั์ด้านการัเม่องและสังคม 

รัะบบโครังสร้ัางและความสัมพันธ์	 กรัะบวนการัทุางสังคม	 ปัจจัยิ 

ทุี�ส่งผ่ลและทุิศึทุางของการัเปลี�ยินแปลง

  Politics and Social Structure

	 Comparative	study	of	society	and	politics	in	different	

regions;	the	modern	history	of	political	and	social	geographies	

and	borders	and	terrains;	structural	system	and	relationship;	

social	process,	factors	and	the	direction	of	changes.

กลุ่มวิชาภาษา จำานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

110 301 การอ่านแลิะการเขีย์นภาษาไทย์ 1    2 (1-2-3)

 ความชำานาญิในการัใช้ภาษาไทุยิจากทุักษะการัอ่าน 

และการัเขียิน	 โดยิเน้นการัจับใจความสำาคัญิและการัส่�อสารัเน่�อหา

ต้่าง	 ๆ	 การัคิดและการัเขียินอย่ิางเป็นรัะบบ	 ทัุกษะการัอ่าน 

และการัเขียินเชิงวิชาการั	 การัสร้ัางโครังเรั่�องและการัร่ัางเน่�อหา 

การัปรัับแก้ไขโครังรั่าง	และการัเขียินบทุสรัุปทุี�เกี�ยิวข้องกับเน่�อหา

  Thai Reading and Writing 1

 Thai	language	proficiency	through	reading	and	writing,	

focusing	 on	 identifying	main	 ideas	 and	 communication	 of	

contents;	systematic	thinking	and	writing;	academic	reading	

and	writing	skills;	creating	an	outline	and	draft,	making	an	

adjustment	of	the	draft,	and	writing	the	relevant	summary.
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110 302 การอ่านแลิะการเขีย์นภาษาไทย์ 2   2  (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาการัอ่านและการัเขียิน 

ภาษาไทุยิ	1	กลยิุทุธ์และเทุคนิคการัเขียินเรัียิงความ	ทุักษะการัอ่าน 

การัพัฒนาทุักษะการัเขียินของแต้่ละบุคคลทุี�เหมาะสมเพ่�อใช้ 

ในการัเขียินทุั�วไปและการัเขียินเชิงวิชาการั

  Thai Reading and Writing 2

 Prerequisite	:	Pass	Thai	Reading	and	Writing	1	Strategies	

and	techniques	for	writing	essays;	reading	skills;	development	of	

individual	writing	style	suitable	for	general	and	academic	writing.

110 303 วรรณ์กรรมไทย์ร่วมสีมัย์     2 (2-0-4)

 แนวความคดิและวิวัฒนาการัของวรัรัณิกรัรัมไทุยิ	วรัรัณิกรัรัม

ไทุยิรั่วมสมัยิทุี�สะทุ้อนถึงสังคมไทุยิปัจจุบัน

  Contemporary Thai Literature

 Concepts	and	evolution	of	Thai	literature;	contemporary	

Thai	literature	that	reflects	the	Thai	society	of	present	day.

110 304 ภาษาอังกฤษพื�นฐาน 1     2 (1-2-3)

 ทัุกษะภาษาอังกฤษ	 โดยิเน้นศึึกษาโครังสร้ัางและไวยิากรัณ์ิ 

ผ่่านการัเขียินและการัอ่าน	 เพ่�อช่วยิให้นักศึึกษาสามารัถเรีัยินร้่ั 

การัใช้ภาษาอังกฤษในรัะดับกลาง-ต้ำ�า	 (Lower-Intermediate)	 

ได้อย่ิางถ่กต้้อง

  Foundation English 1

 English	language	proficiency	focusing	on	structures	and	

grammar	through	writing	and	reading,	with	the	aim	to	help	students	

use	the	language	correctly	at	the	lower-intermediate	level.
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110 305 ภาษาอังกฤษพื�นฐาน 2    2 (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาอังกฤษพ่�นฐาน	 1	 

หรั่อสอบการัวัดรัะดับความรั่้วิชาภาษาอังกฤษพ่�นฐาน	 2	 ได้รัะดับ 

ผ่่านทัุกษะภาษาอังกฤษ	 โดยิเน้นศึึกษาโครังสร้ัางและไวยิากรัณ์ิ

ผ่่านการัฟ้ัง	 การัพ่ด	 การัอ่านและการัเขียิน	 เพ่�อช่วยิให้นักศึึกษา

สามารัถเรัียินรั่้การัใช้ภาษาอังกฤษในรัะดับกลาง	 (Intermediate)	

ได้อยิ่างถ่กต้้อง

  

  Foundation English 2

 Prerequisite	 :	 Pass	 Foundation	 English	 1	 or	 pass	

Foundation	 English	 2	 Placement	 Test.	 English	 language	

proficiency	 focusing	 on	 structures	 and	 grammar	 through	

listening,	speaking,	reading	and	writing,	with	the	aim	to	help	

students	use	the	language	correctly	at	the	intermediate	level.

110 306 การอ่านแลิะการเขีย์นภาษาอังกฤษ 1   2 (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาอังกฤษพ่�นฐาน	 2	 

หรัอ่สอบการัวดัรัะดับความรั่ว้ชิาการัอา่นและการัเขยีินภาษาองักฤษ 

1	 ได้รัะดับ	 ผ่่านกลยุิทุธ์และเทุคนิคการัเขียินย่ิอหน้าสั�น	 ทัุกษะ 

การัอ่าน	 การัพัฒนาทุักษะการัเขียินของแต้่ละบุคคลให้เหมาะสม 

กับการัเขียินรัะดับหนึ�งยิ่อหน้าอยิ่างมีปรัะสิทุธิภาพ

  English Reading and Writing 1

 Prerequisite	 :	 Pass	 Foundation	 English	 2	 or	 pass	

English	Reading	 and	Writing	 1	Placement	 Test.	 Strategies	

and	techniques	for	writing	short	paragraphs;	reading	skills;	

development	of	individual	writing	style	suitable	for	complete	

and	effective	single	paragraph.
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110 307 การอ่านแลิะการเขีย์นภาษาอังกฤษ 2   2 (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาการัอ่านและการัเขียิน 

ภาษาอังกฤษ	 1	 หรั่อผ่่านสอบการัวัดรัะดับความรั่้วิชาการัอ่าน 

และการัเขียินภาษาอังกฤษ	 2	 ได้รัะดับ	 ผ่่านกลยิุทุธ์และเทุคนิค 

การัเขียินเรัียิงความสั�น	ทุักษะการัอ่าน	การัพัฒนาทุักษะการัเขียิน

ของแต้่ละบุคคลให้เหมาะสมกับการัเขียินรัายิงานวิชาการัสั�น	 ๆ 

อยิ่างมีปรัะสิทุธิภาพ

English Reading and Writing 2

 Prerequisite	:	Pass	English	Reading	and	Writing	1	or	

pass	English	Reading	and	Writing	2	Placement	Test.	Strategies	

and	 techniques	 for	 writing	 short	 essays;	 reading	 skills;	

development	of	individual	writing	style	suitable	for	complete	

and	effective	short	academic	essays.

110 308 ภาษาฝ่รั�งเศสี 1       2 (1-2-3)

 พ่�นฐานและโครังสรั้างทุี�สำาคัญิของภาษาฝึรัั�งเศึส	 โดยิอาศึัยิ

ทุักษะการัอ่าน	ฟ้ัง	พ่ด	และเขียิน

  

  French 1

 Foundation	and	essential	structure	of	French	language	

through	reading,	listening,	speaking,	and	writing	skills.

110 309 ภาษาฝ่รั�งเศสี 2       2 (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาฝึรัั�งเศึส	 1	 ได้ไม่ต้ำ�า

กว่ารัะดับ	C	หรั่อสอบการัจัดรัะดับความรั่้ภาษาฝึรัั�งเศึส	2	ได้รัะดับ	 

ผ่่านไวยิากรัณิ์ภาษาฝึรัั�งเศึส	 ทัุกษะการัอ่าน	 ฟ้ัง	 พ่ด	 และเขียิน

ในรัะดับส่งขึ�น	 ความรั่้เบ่�องต้้นทุางด้านวัฒนธรัรัมทีุ�เกี�ยิวข้อง 

กับปรัะเทุศึฝึรัั�งเศึส
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  French 2

 Prerequisite	:	Pass	French	1	with	the	minimum	grade	

of	C,	or	pass	the	French	Language	Placement	Test.	French	

grammar	through	reading,	listening,	speaking	and	writing	skills	

in	an	advanced	level;	basic	knowledge	of	the	French	culture.

110 310 ภาษาเย์อรมัน 1       2 (1-2-3)

 พ่�นฐานและโครังสรั้างทุี�สำาคัญิของภาษาเยิอรัมัน	 โดยิอาศึัยิ

ทุักษะการัอ่าน	ฟ้ัง	พ่ด	และเขียิน

  German 1

	 Foundation	and	essential	structure	of	German	language	

through	reading,	listening,	speaking,	and	writing	skills.

110 311 ภาษาเย์อรมัน 2       2 (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาเยิอรัมัน	 1	 ได้ 

ไม่ต้ำ�ากว่ารัะดับ	 C	 หร่ัอสอบการัจัดรัะดับความรั่้ภาษาเยิอรัมัน 

ได้รัะดับ	ผ่่านไวยิากรัณิ์เยิอรัมัน	ทุักษะการัอ่าน	ฟ้ัง	พ่ด	และเขียิน 

ในรัะดับส่งขึ�น	 ความรั่้เบ่�องต้้นทุางด้านวัฒนธรัรัมทีุ�เกี�ยิวข้อง 

กับปรัะเทุศึเยิอรัมัน

  German 2

 Prerequisite	:	Pass	German	1	with	the	minimum	grade	

of	C,	or	pass	the	German	Language	Placement	Test.	German	

grammar	through	reading,	listening,	speaking	and	writing	skills	

in	an	advanced	level;	basic	knowledge	of	the	German	culture.
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110 312 ภาษาอิตาเลีิย์น 1       2 (1-2-3)

	 พ่�นฐานและโครังสร้ัางทุี�สำาคญัิของภาษาอติ้าเลยีิน	โดยิอาศัึยิ

ทุักษะการัอ่าน	ฟ้ัง	พ่ด	และเขียิน

  Italian 1

	 Foundation	and	essential	structure	of	Italian	language	

through	reading,	listening,	speaking,	and	writing	skills.

110 313 ภาษาอิตาเลีิย์น 2       2 (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาภาษาอิต้าเลียิน	1	ได้ไม่ต้ำ�า

กว่ารัะดับ	 C	 หรั่อสอบการัจัดรัะดับความรั่้ภาษาอิต้าเลียินได้รัะดับ 

ผ่า่นศึึกษาไวยิากรัณ์ิภาษาอติ้าเลยีิน	ทัุกษะการัอ่าน	ฟั้ง	พด่	และเขยีิน 

ในรัะดับส่งขึ�น	 ความรั่้เบ่�องต้้นทุางด้านวัฒนธรัรัมทีุ�เกี�ยิวข้อง 

กับปรัะเทุศึอิต้าเลียิน

  Italian 2

 Prerequisite	:	Pass	Italian	1	with	the	minimum	grade	

of	C,	or	pass	the	Italian	Language	Placement	Test.	Italian	

grammar	through	reading,	listening,	speaking	and	writing	skills	

in	an	advanced	level;	basic	knowledge	of	the	Italian	culture.

110 314 ภาษาจีน 1         2 (1-2-3)

 โครังสรัา้งพ่�นฐานทุี�สำาคัญิของภาษาจนี	ทัุ�งดา้นการัออกเสียิง

และด้านไวยิากรัณิ์	 วิธีการัเขียินต้ัวอักษรัจีน	 250	 ต้ัว	 ต้ลอดจน 

วงศึัพทุ์ทุี�เกิดจากต้ัวอักษรัจีนเหล่านั�น

  Chinese 1

 Foundation	and	structure	of	Chinese	language	through	

speaking	and	grammar;	writing	250	Chinese	characters	and	

the	vocabulary	utilizing	these	characters.
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110 315 ภาษาจีน 2         2 (1-2-3)

 วิชาบังคับก่อน:	สอบผ่่าน	วิชาภาษาจีน	1	ได้ไม่ต้ำ�ากว่ารัะดับ 

C	 หรั่อสอบการัจัดรัะดับความรั่้ภาษาจีนได้รัะดับ	 ผ่่านโครังสร้ัาง

ทุี�สำาคัญิของภาษาจีน	 ทัุ�งด้านการัออกเสียิงและด้านไวยิากรัณ์ิ	 

รั่ปปรัะโยิคทุี�ซึ่ับซึ่้อนขึ�น	และต้ัวอักษรั	300	ต้ัว

  Chinese 2

 Prerequisite:	Pass	Chinese	1	with	the	minimum	grade	of	

C,	or	pass	the	Chinese	Language	Placement	Test.	Structure	

of	Chinese	language	through	speaking	and	grammar;	more	

complex	sentences	and	additional	300	Chinese	characters.

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 401 ดนตรีกับันวัตกรรม      2 (2-0-4)

 พัฒนาการัของนวัต้กรัรัมทุี�เกี�ยิวข้องกับการัสรั้างสรัรัค์ 

ทุางดนต้รั	ีเทุคโนโลยิกีบัดนต้รั	ีการับนัทุกึเสยีิง	การับนัทุกึโนต้้เพลง	

การัใชเ้ทุคโนโลยิใีนการัแสดงและการัฝึกึซึ่อ้ม	พ่�นฐานฟ้สิกิสเ์กี�ยิวกบั

เสียิงและคล่�นเสียิง	และรัะบบการัรัับรั่้เสียิงของมนุษยิ์

  Music and Innovation

	 Development	of	innovation	related	to	musical	creativity;	

technology	and	music,	sound	recording,	music	notation,	use	

of	technology	in	performance	and	practice,	the	basic	physics	

of	sound	and	soundwave,	and	the	human	auditory	system.

110 402 การเสีริมสีร้างสุีขภาพแบับัองค์ุรวม    2 (2-0-4)

 การัเสริัมสร้ัางสุขภาพแบบองค์รัวมเพ่�อคุณิภาพชีวิต้ทีุ�ดี	 

ปัจจัยิทุี�ส่งผ่ลต่้อสุขภาพ	 การัด่แลสุขภาพต้นเองแบบบ่รัณิาการั 

กลไกและการัทุำางานของรั่างกายิเบ่�องต้้น	 โภชนาการั	 การัเสรัิม
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สรัา้งภม่คิุม้กนั	สขุอนามยัิ	การัพฒันาสมรัรัถนะทุางกายิเพ่�อพฒันา 

บุคลิกภาพ	 จิต้ใจ	 และอารัมณิ์	 การัป้องกันและแก้ไขปัญิหา 

สุขภาพจิต้	การัฝึึกสมาธิ

  

  Holistic Health Development

 Holistic	health	development	for	good	quality	of	 life;	

factors	affecting	health,	integrated	personal	health	care,	basic	

knowledge	of	the	human	body	systems	and	their	functions;	

nutrition,	immunity	strengthening,	sanitation;	development	of	

physical	fitness	to	enhance	personality,	mind	and	emotions;	

mental	health	disorder	prevention	and	treatment;	meditation.

110 403 เทคุโนโลิยี์แลิะนวัตกรรมในศตวรรษที� 21   2 (2-0-4)

 พัฒนาการัของเทุคโนโลยิีและนวัต้กรัรัมในศึต้วรัรัษทุี�	 21	

ทุิศึทุางการัพัฒนา	 แนวทุางในการัปรัะยุิกต์้ใช้อย่ิางสร้ัางสรัรัค์เพ่�อ

สรั้างศึักยิภาพในเชิงเศึรัษฐกิจและสังคม	การับรัิหารัจัดการั	การัใช้

ปรัะโยิชน์	และการัคุ้มครัองทุรััพยิ์สินทุางปัญิญิา

  Technology and Innovation in the 21st Century 

	 Development	 and	 direction	 of	 technology	 and	

innovation	in	the	21st	century,	guidelines	to	creatively	apply	

the	 technology	 and	 innovation	 to	 reinforce	 economic	 and	

social	potentials;	management,	utilization,	and	protection	of	

intellectual	property.

110 404 วิธีิ์วิทย์าในการวิจัย์     2 (2-0-4)

วิชาบงัคบัก่อน	:	สอบผ่า่น	วิชาการัอา่นและการัเขยีินภาษาอังกฤษ	2	

	 วิธีการัและเครั่�องม่อทุี�จำาเป็นเพ่�อช่วยิในการัจำาแนกและ

ค้นคว้าหัวข้อทีุ�สนใจ	 และการัสรั้างความรั่้ใหม่ทุี�เกี�ยิวข้องกับหัวข้อ

นั�น	 ๆ	 ได้	 ขั�นต้อนและต้รัรักะในการัทุำาวิจัยิของนักวิจัยิดนต้รีั	 
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วิธีการัดำาเนินการัวิจัยิทัุ�งเชิงปริัมาณิและเชิงคุณิภาพ	 การัวิพากษ์

และแลกเปลี�ยินความคิดเห็นเกี�ยิวกับต้ัวอยิ่างงานวิจัยิ	 การัพัฒนา

โครังการัวิจัยิใหม่ในหัวข้อทุี�นักศึึกษาเล่อก	 โดยิการันำาเสนอวิธีการั

ดำาเนินวิจัยิและผ่ลการัวิจัยิผ่่านเว็บไซึ่ต้์

  Research Methodology

Prerequisite	:	Pass	English	Reading	and	Writing	2

	 Methodology	and	 tools	 for	students	 to	 identify	and	

explore	 any	 topics	 of	 their	 interest	 and	 to	 create	 new	

knowledge	 related	 to	 that	 topic;	 steps	 typically	 taken	 by	

music	 researchers	and	the	 logic	behind	them;	quantitative	

and	qualitative	research	methods;	examples	and	discussions	

of	relevant	research	projects;	the	development	of	an	original	

research	project	on	any	topics	based	on	student’s	interest,	

culminating	in	the	presentation	of	students’	methodology	and	

results	through	Web	pages.

110 405 วิชาชีพดนตรีกับัคุวามเจ็บัป่ิวย์ การปิ�องกัน 2 (2-0-4) 

  แลิะการบัำาบััดรักษา 

 กรัณีิศึึกษาสภาวะความเจ็บป่วยิอันเกิดจากการัปรัะกอบ

วิชาชีพดนต้รัี	ลักษณิะเบ่�องต้้นของอาการั	การับำาบัดและการัรัักษา

เบ่�องต้้น	 ผ่ลทีุ�มีต่้อวิชาชีพและสภาวะทุางจิต้ใจ	 และการัป้องกัน 

ความเจ็บป่วยิอันเกิดจากการัปรัะกอบวิชาชีพดนต้รัี

 

  Musician Illnesses, Prevention and Treatment

 Case	studies	of	health	problems	in	musicians;	initial	

signs	and	symptoms,	basic	therapy	and	treatments,	effects	

of	illness	on	music	careers	and	mental	health,	and	prevention	

of	music	performance	related	illness.
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำานวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน รวม 26 หน่วยกิต

111 101 ทักษะผู้้้แสีดงดนตรี 1     3 (1-4-4)

	 บ่รัณิาการัทุฤษฎีีดนต้รัี	ทุักษะการัฟ้ัง	และทุักษะการัปฏิิบัต้ิ

คียิ์บอรั์ด	 รัวมกันเป็นทุักษะทุางดนต้รัีทุี�นักศึึกษาสามารัถปรัะยิุกต้์

องคค์วามร่ัทุ้างดา้นทุฤษฎีดีนต้รัมีาปฏิบิตั้บินคยีิบ์อรัด์	และสามารัถ

บอกองค์ปรัะกอบของดนต้รีัผ่่านการัฟั้งและการัแสดงบทุเพลงได้	

เน่�อหาวชิาปรัะกอบด้วยิ	ขั�นค่	่บนัไดเสยีิง	โหมด	ทุรัยัิแอดในต้ำาแหนง่

พ่�นต้้นและต้ำาแหน่งพลิกกลับครัั�งทุี�	 1	การัปรัะสานเสียิงขั�นพ่�นฐาน 

ในรัะบบเสียิงไดอาโทุนิก	 การัเขียินเสียิงปรัะสานสี�แนว	 แนวเบส

ต้ัวเลข	โน้ต้นอกคอรั์ด	เคเดนซึ่์	และอัต้รัาจังหวะธรัรัมดา

  

  Performing Musicianship 1

	 Integration	of	music	theory,	aural	skills,	and	keyboard	

skills	into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	

their	 theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	

identify	 various	 elements	 of	 music	 through	 listening	 and	

performing	actual	repertoires;	contents	include	intervals,	scales	

and	modes,	triads	in	root	and	first	inversion,	basic	diatonic	

harmony,	 four-part	writing,	figured	bass,	non	chord	 tones,	

cadences,	and	simple	rhythm.

111 102 ทักษะผู้้้แสีดงดนตรี 2    3 (1-4-4)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	1

	 บ่รัณิาการัทุฤษฎีีดนต้รัี	ทุักษะการัฟ้ัง	และทุักษะการัปฏิิบัต้ิ

คียิ์บอรั์ด	 รัวมกันเป็นทุักษะทุางดนต้รัีทุี�นักศึึกษาสามารัถปรัะยิุกต้์

องคค์วามร่ัทุ้างดา้นทุฤษฎีดีนต้รัมีาปฏิบิตั้บินคยีิบ์อรัด์	และสามารัถ

บอกองค์ปรัะกอบของดนต้รีัผ่่านการัฟั้งและการัแสดงบทุเพลงได้ 
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เน่�อหาวิชาปรัะกอบด้วยิ	 การัปรัะสานเสียิงแบบอิงกุญิแจเสียิง 

ทุรััยิแอดไดอาโทุนิก	คอรั์ดทุบเจ็ดทุุกการัพลิกกลับ	การัเขียินเสียิง

ปรัะสานสี�แนว	อัต้รัาจังหวะธรัรัมดา	และอัต้รัาจังหวะผ่สม

  Performing Musicianship 2

Prerequisite	:	Pass	Performing	Musicianship	1.

	 Integration	of	music	theory,	aural	skills,	and	keyboard	

skills	into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	

their	 theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	

identify	 various	 elements	 of	 music	 through	 listening	 and	

performing	actual	repertoires;	contents	include	tonal	harmony	

consisting	 of	 diatonic	 triads	 and	 seventh	 chords	 in	 any	

inversions,	four-part	writing,	simple	and	compound	rhythm.

111 103 ทักษะผู้้้แสีดงดนตรี 3    3 (1-4-4)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	2	

	 บ่รัณิาการัทุฤษฎีีดนต้รัี	 ทุักษะการัฟั้งและทัุกษะการัปฏิิบัติ้

คียิ์บอรั์ด	 รัวมกันเป็นทุักษะทุางดนต้รัีทุี�นักศึึกษาสามารัถปรัะยิุกต้์

องค์ความร่ัทุ้างดา้นทุฤษฎีดีนต้รัมีาปฏิบิตั้บินคยีิบ์อรัด์	และสามารัถ

บอกองค์ปรัะกอบของดนต้รีัผ่่านการัฟั้งและการัแสดงบทุเพลงได้

เน่�อหาวิชาปรัะกอบด้วยิ	 การัปรัะสานเสียิงแบบโครัมาต้ิก	 คอรั์ด

โดมินันท์ุรัะดับสอง,	 คอรั์ดแปรัในบันไดเสียิงไมเนอร์ั	 การัเปลี�ยิน

กุญิแจเสียิง	 การัเขียินเสียิงปรัะสานสี�แนว	 อัต้รัาจังหวะธรัรัมดา	 

อัต้รัาจังหวะผ่สม	อัต้รัาจังหวะซึ่้อน	และสังคีต้ลักษณิ์เบ่�องต้้น

  Performing Musicianship 3

Prerequisite	:	Pass	Performing	Musicianship	2.

	 Integration	of	music	theory,	aural	skills,	and	keyboard	

skills	into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	

their	 theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	

identify	 various	 elements	 of	 music	 through	 listening	 and	
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performing	 actual	 repertoires;	 content	 include	 chromatic	

harmony	consisting	of	secondary	dominant,	scalar	variants,	

modulations,	four-part	writing;	simple,	compound,	and	complex	

rhythm;	simple	form.

111 104 ทักษะผู้้้แสีดงดนตรี 4    3 (1-4-4)

 วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	3	

บร่ัณิาการัทุฤษฎีดีนต้รั	ีทุกัษะการัฟ้งั	และทุกัษะการัปฏิบิตั้คิยีิบ์อรัด์

รัวมกันเป็นทุักษะทุางดนต้รีัทุี�นักศึึกษาสามารัถปรัะยุิกต์้องค์ความ

รั่้ทุางด้านทุฤษฎีีดนต้รีัมาปฏิิบัติ้บนคีย์ิบอร์ัด	 และสามารัถบอก 

องค์ปรัะกอบของดนต้รัีผ่่านการัฟ้ังและการัแสดงบทุเพลงได้	 

เน่�อหาวิชาปรัะกอบด้วยิ	 การัปรัะสานเสียิงแบบโครัมาต้ิก	 คอรั์ด 

โดมินันท์ุรัะดับสอง	 คอรั์ดแปรัในบันไดเสียิงไมเนอร์ั	 คอร์ัดยิ่ม	 

คอรั์ดแนวนอน	 คอรั์ดนิอาโพลิต้ัน	 และคอรั์ดค่่หกออกเมนเทุด	 

การัเปลี�ยินกุญิแจเสียิง	 การัเขียินเสียิงปรัะสานสี�แนว	 อัต้รัาจังหวะ

ผ่สม	และอตั้รัาจังหวะซ้ึ่อน	สงัคตี้ลกัษณิ	์โมทุฟี้และการัพฒันาโมทีุฟ้

  Performing Musicianship 4

 Prerequisite:	Pass	Performing	Musicianship	3.

Integration	of	music	 theory,	aural	skills,	and	keyboard	skills	

into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	their	

theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	 identify	

various	elements	of	music	 through	 listening	and	performing	

actual	repertoires;	content	include	chromatic	harmony	consisting	

of	secondary	dominant,	scalar	variants	and	modulations,	four-part	

writing;	simple,	compound,	and	complex	rhythm;	simple	form.

111 105 ปิระวัติศาสีตร์ดนตรีตะวันตก 1   2 (2-0-4)

 ปรัะวัต้ิศึาสต้รั์ดนต้รัีต้ั�งแต้่ยิุคกลางจนถึงยิุคเรัอเนอซึ่องส์ 

ผ่่านสภาพสังคมและการัเปลี�ยินแปลงต้่าง	ๆ
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  Western Music History 1

 Western	music	history	from	the	Medieval	period	to	

the	Renaissance	period	through	various	states	of	societies	

and	changes.

111 106 ปิระวัติศาสีตร์ดนตรีตะวันตก 2   2 (2-0-4)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาปรัะวัต้ิศึาสต้รั์ดนต้รัีต้ะวันต้ก	1

	 ปรัะวัต้ิศึาสต้รั์ดนต้รัีตั้�งแต้่สมัยิศึต้วรัรัษทุี�	 17	 จนถึงสมัยิ

ศึต้วรัรัษทุี�	18	ผ่่านสภาพสังคมและการัเปลี�ยินแปลงต้่าง	ๆ

  Western Music History 2

Prerequisite	:	Pass	Western	Music	History	1.

	 Western	music	history	from	the	17th	to	the	18th	centuries	

through	various	states	of	societies	and	changes.

111 107 ปิระวัติศาสีตร์ดนตรีตะวันตก 3   2 (2-0-4)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาปรัะวัต้ิศึาสต้รั์ดนต้รัีต้ะวันต้ก	2

	 ปรัะวตั้ศิึาสต้รัด์นต้รีัต้ั�งแต้ส่มัยิศึต้วรัรัษทุี�	19	จนถงึสมัยิกลาง

ศึต้วรัรัษทุี�	20	ผ่่านสภาพสังคมและการัเปลี�ยินแปลงต้่าง	ๆ

  Western Music History 3

Prerequisite	:	Pass	Western	Music	History	2.

	 Western	music	history	from	the	19th	century	to	the	mid-

20th	century	through	various	states	of	societies	and	changes.

111 108 ปิระวัติศาสีตร์ดนตรีตะวันตก 4   2 (2-0-4)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาปรัะวัต้ิศึาสต้รั์ดนต้รัีต้ะวันต้ก	3

	 ปรัะวัต้ิศึาสต้รั์ดนต้รัีรั่วมสมัยิผ่่านสภาพสังคมและการั

เปลี�ยินแปลงต้่าง	ๆ
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  Western Music History 4

Prerequisite	:	Pass	Western	Music	History	3.

	 Contemporary	Western	music	history	through	various	

states	of	societies	and	changes.

111 109 ดนตรีเพื�อปิระชาสัีงคุม 1    1 (0-2-1)

 กิจกรัรัมสรั้างสรัรัค์ทุางดนต้รีัทุี�มุ่งเน้นการัปรัะยิุกต้์ใช้

องค์ความรั่้ทุางด้านดนต้รัีเพ่�อสรั้างปรัะโยิชน์ให้กับกลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกับสภาวะและความต้้องการัของกลุ่มชุมชน

  Music for Society 1

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	suit	the	conditions	and	needs.

111 110 ดนตรีเพื�อปิระชาสัีงคุม 2    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต้รัีเพ่�อปรัะชาสังคม	1

	 กิจกรัรัมสรั้างสรัรัค์ทุางดนต้รีัทุี�มุ่งเน้นการัปรัะยิุกต้์ใช้ 

องค์ความรั่้ทุางด้านดนต้รัีเพ่�อสรั้างปรัะโยิชน์ให้กับกลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกับสภาวะ	 และความต้้องการัของกลุ่มชุมชน 

ทุี�แต้กต่้างกัน	 โดยิจัดในพ่�นทุี�หรั่อกลุ่มชุมชนทีุ�แต้กต้่างจากดนต้รีั 

เพ่�อปรัะชาสังคม	1	และครัอบคลุมกลุ่มผ่่้ชมทุี�มากขึ�น

  Music for Society 2

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	1.

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

those	in	Music	for	Society	1	and	cover	more	audiences.
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111 111 ดนตรีเพื�อปิระชาสัีงคุม 3    1 (0-2-1)

 วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต้รัีเพ่�อปรัะชาสังคม	2

กิจกรัรัมสร้ัางสรัรัค์ทุางดนต้รีัทุี�มุ่งเน้นการัปรัะยิุกต้์ใช้องค์ความรั่้ 

ทุางด้านดนต้รีัเพ่�อสรั้างปรัะโยิชน์ให้กับกลุ่มชุมชน	 โดยิมี 

ความสอดคล้องกับสภาวะ	 และความต้้องการัของกลุ่มชุมชน 

ทุี�แต้กต้่างกัน	 โดยิจัดในพ่�นทุี�หรั่อกลุ่มชุมชนทีุ�แต้กต้่างจากดนต้รีั 

เพ่�อปรัะชาสังคม	2	และครัอบคลุมกลุ่มผ่่้ชมทุี�มากขึ�น

  Music for Society 3

 Prerequisite:	Pass	Music	for	Society	2.

Creative	 musical	 activities	 focusing	 on	 applying	 musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	to	

suit	the	conditions	and	needs;	the	activities	must	be	arranged	

in	the	area	or	community	that	is	different	from	those	in	Music	

for	Society	2	and	cover	more	audiences.

111 112 ดนตรีเพื�อปิระชาสัีงคุม 4    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต้รัีเพ่�อปรัะชาสังคม	3

	 กิจกรัรัมสรั้างสรัรัค์ทุางดนต้รัีทุี�มุ่งเน้นการัปรัะยิุกต้์ใช้องค์

ความรั่้ทุางด้านดนต้รัีเพ่�อสรั้างปรัะโยิชน์ให้กับกลุ่มชุมชน	 โดยิมี 

ความสอดคล้องกับสภาวะ	 และความต้้องการัของกลุ่มชุมชน 

ทุี�แต้กต้่างกัน	 โดยิจัดในพ่�นทุี�หรั่อกลุ่มชุมชนทีุ�แต้กต้่างจากดนต้รีั 

เพ่�อปรัะชาสังคม	3	และครัอบคลุมกลุ่มผ่่้ชมทุี�มากขึ�น

  Music for Society 4

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	3.

	 reative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

those	in	Music	for	Society	3	and	cover	more	audiences.
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111 113 การขับัร้องปิระสีานเสีีย์ง 1    1 (0-2-1)

 การัศึึกษาบทุเพลงปรัะสานเสียิงและเทุคนิคการัใช้เสียิง 

ปรัะกอบด้วยิ	 ทุ่ายิ่น	 การัหายิใจ	 การัวางเสียิง	 การัออกเสียิง 

อักขรัะวิธี	 การัแสดงอารัมณิ์ความรั่้สึก	 การัฝึึกซ้ึ่อมรั้องเพลง 

แบบเดี�ยิวและแบบกลุ่ม	ทุักษะการัรั้องปรัะสานเสียิง	ปรัะกอบด้วยิ

การัจัดความสมดุล	การัปรัับเสียิงให้เข้ากับผ่่้อ่�น	และการัใช้สีสัน

  Chorus 1

 Study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	 techniques	

including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	 diction,	

expression;	 practicing	 individual	 and	 group	 singing;	 choral	

skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	use	of	

timbre.

111 114 การขับัร้องปิระสีานเสีีย์ง 2    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัขับรั้องปรัะสานเสียิง	1

	 การัศึึกษาเพิ�มเต้ิมเกี�ยิวกับบทุเพลงขับรั้องปรัะสานเสียิง 

และเทุคนิคการัใช้เสียิง	 ปรัะกอบด้วยิ	 ทุ่ายิ่น	 การัหายิใจ	 

การัวางเสียิง	 การัออกเสียิงอักขรัะวิธี	 การัแสดงอารัมณิ์ความรั่้สึก	 

การัฝึึกซึ่้อมรั้องเพลงแบบเดี�ยิวและแบบกลุ่ม	 ทุักษะการัรั้อง 

ปรัะสานเสยีิง	ปรัะกอบด้วยิ	การัจัดความความสมดลุ	การัปรัับเสยีิง

ให้เข้ากับผ่่้อ่�น	และการัใช้สีสัน

  Chorus 2

Prerequisite	:	Pass	Chorus	1.

	 Further	 study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	

techniques	 including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	

diction,	expression;	practicing	individual	and	group	singing;	

choral	skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	

use	of	timbre.
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำานวน 59 หน่วยกิต

111 201 ทักษะวิชาเอก 1     3 (0-3-6)

 พัฒนาการัทัุกษะเครั่�องดนต้รีัเอกกับอาจารัย์ิผ่่้สอน 

เป็นรัายิบุคคล	 โดยิเน้นศึึกษาบทุเพลงและแบบฝึึกหัดทีุ�ฝึึกพ่�นฐาน

สำาคัญิสำาหรัับเครั่�องดนต้รัีเอก	 หลักการัพ่�นฐานในการับรัรัเลง 

เครั่�องดนต้รั	ีบทุบาทุและหนา้ทุี�ของนกัดนต้รัทีุั�งในฐานะของนกัแสดง 

ดนต้รัีเดี�ยิวและนักแสดงดนต้รัีปรัะกอบ	 การัต้ีความบทุเพลง 

และทุักษะการัแสดงต้่อหน้าผ่่้ชม

  Major Skill 1

 Development	of	student’s	major	instrument	skills	with	

private	teacher,	focusing	on	repertoires	and	exercises	that	help	

train	the	fundamental	and	essential	skills	of	the	instrument;	

basic	principles	of	the	instrument;	role	and	responsibility	of	

musician	as	a	solo	performer	and	accompanist;	interpretation	

and	public	performance	skills.

111 202 ทักษะวิชาเอก 2      3 (0-3-6)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชาเอก	1

	 วิชาต้่อเน่�องจาก	ทุักษะวิชาเอก	1	การัฝึึกทุักษะเครั่�องดนต้รัี

เอกในรัะดับทุี�ส่งขึ�น	โดยิเน้นการัพัฒนาเทุคนิกการับรัรัเลงซึ่ึ�งพบใน

บทุเพลงและแบบฝึึกหัดทุี�ยิากขึ�น

  Major Skill 2

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	1.

	 Continuation	 of	 Major	 Skill	 1;	 further	 training	 on	

the	instrumental	skills	at	the	higher	 level,	focusing	on	the	

development	of	playing	techniques	found	in	more	demanding	

repertoires	and	exercises.
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111 203 ทักษะวิชาเอก 3       3 (0-3-6)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชาเอก	2

	 วิชาต่้อเน่�องจาก	 ทัุกษะวิชาเอก	 2	 ทัุกษะเครั่�องดนต้รีัเอก 

ในรัะดับทุี�ยิากขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากหลายิยิุคสมัยิ	 รัวมถึงการันำา

ความรั่้ด้านทุฤษฎีีและทุักษะการัฟ้ังจากการัเรัียินชั�นปีทุี�	 1	 มาช่วยิ

ในการัต้ีความบทุเพลง

  Major Skill 3

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	2.

	 Continuation	of	Major	Skill	2;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	 musical	 periods;	 utilization	 of	 student’s	 Freshman	

knowledge	 in	 theory	 and	 aural	 skills	 to	 help	 in	 music	

interpretation.

111 204 ทักษะวิชาเอก 4     3 (0-3-6)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชาเอก	3

	 วิชาต่้อเน่�องจาก	 ทัุกษะวิชาเอก	 3	 ทัุกษะเครั่�องดนต้รีัเอก 

ในรัะดับทุี�ยิากขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากหลายิยิุคสมัยิ	 รัวมถึงการันำา

ความรั่้ด้านทุฤษฎีีและทุักษะการัฟ้ังจากการัเรัียินชั�นปีทุี�	 1	 มาช่วยิ

ในการัต้ีความบทุเพลง

  Major Skill 4

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	3.

	 Continuation	of	Major	Skill	3;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	 musical	 periods;	 utilization	 of	 student’s	 Freshman	

knowledge	 in	 theory	 and	 aural	 skills	 to	 help	 in	 music	

interpretation.
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111 205 ทักษะวิชาเอก 5      3 (0-3-6)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชาเอก	4

	 วิชาต้่อเน่�องจาก	 ทุักษะวิชาเอก	 4	 ทุักษะเครั่�องดนต้รัีเอก 

ในรัะดับทุี�ยิากขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากหลายิยิุคสมัยิ	 รัวมถึงการันำา

ความรั่ด้า้นการัปรัะสานเสยีิง	สงัคตี้ลกัษณ์ิ	และปรัะวติั้ศึาสต้รัด์นต้รั	ี

มาช่วยิในการัต้ีความบทุเพลง

  Major Skill 5

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	4.

	 Continuation	of	Major	Skill	4;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	musical	periods;	utilization	of	knowledge	in	harmony,	

form,	and	music	history	to	help	in	music	interpretation.

111 206 ทักษะวิชาเอก 6      3 (0-3-6)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชาเอก	5

	 วิชาต้่อเน่�องจาก	 ทุักษะวิชาเอก	 5	 ทัุกษะเครั่�องดนต้รัีเอก 

ในรัะดับทุี�ยิากขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากหลายิยิุคสมัยิ	 รัวมถึงการันำา

ความรั่ด้า้นการัปรัะสานเสยีิง	สงัคตี้ลกัษณ์ิ	และปรัะวติั้ศึาสต้รัด์นต้รั ี

มาช่วยิในการัตี้ความบทุเพลง	 และการัเต้รีัยิมโครังการัการัแสดง

ของนักศึึกษาชั�นปีทุี�	3

  Major Skill 6

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	5.

	 Continuation	of	Major	Skill	5;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	musical	periods;	utilization	of	knowledge	in	harmony,	

form,	 and	 music	 history	 to	 help	 in	 music	 interpretation;	

preparation	for	the	Junior	Recital	Project.
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111 207 ทักษะวิชาเอก 7      3 (0-3-6)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชาเอก	6

	 วิชาต่้อเน่�องจาก	 ทัุกษะวิชาเอก	 6	 ทุักษะเครั่�องดนต้รีัเอก 

ในรัะดับทุี�ยิากขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากหลายิยุิคสมัยิ	 โดยิเน้น 

การับ่รัณิาการัความรั่้ต้่าง	ๆ	 ด้านดนต้รัีเพ่�อเต้รัียิมการัแสดงปัจฉิม

นิทุัศึน์ของนักศึึกษา

  Major Skill 7

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	6.

	 Continuation	of	Major	skill	6;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	musical	periods,	focusing	on	the	integration	of	various	

knowledge	in	music	to	prepare	for	student’s	own	Graduate	

Project.

111 208 ทักษะวิชาเอก 8       3 (0-3-6)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชาเอก	7

	 วิชาต่้อเน่�องจาก	 ทัุกษะวิชาเอก	 7	 ทัุกษะเครั่�องดนต้รีัเอก 

ในรัะดับทุี�ยิากขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากหลายิยิุคสมัยิ	 โดยิเน้น 

การับ่รัณิาการัความรั่้ต่้าง	 ๆ	 ด้านดนต้รัี	 และอาจรัวมถึงศึาสต้รั์ 

ด้านอ่�นทุี�เกี�ยิวข้อง	เพ่�อเต้รัียิมการัแสดงปัจฉิมนิทุัศึน์ของนักศึึกษา

  Major Skill 8

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	7.

	 Continuation	of	Major	skill	7	 further	 training	on	the	

instrumental	skills	at	higher	level	with	repertoires	from	many	

musical	 periods,	 focusing	 on	 the	 integration	 of	 various	

knowledge	in	music,	and	optionally	knowledge	in	other	relevant	

fields,	in	other	to	prepare	for	student’s	own	Graduate	Project.
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111 209 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 1     1 (0-2-1)

	 ทุักษะการัแสดงดนต้รีักลุ่มเล็กร่ัวมกับนักดนต้รีัคนอ่�น	 ๆ	 

โดยิไม่ใช้วาทุยิกรั	 แบบฝึึกหัดและบทุเพลงทุี�เหมาะสมกับการัเล่น 

วงแชมเบอร์ัในรัะดับพ่�นฐาน	 บทุบาทุและหน้าทีุ�ของนักดนต้รีั 

ในฐานะผ่่้บรัรัเลงเดี�ยิวและสมาชิกของวง

  Chamber Music 1

 Skills	 in	performing	with	other	musicians	 in	a	small	

group	setting	without	a	conductor;	exercises	and	repertoires	

suitable	for	chamber	ensemble	at	a	beginning	level;	role	and	

responsibility	of	musician	as	a	solo	performer	and	a	member	

of	an	ensemble.

111 210 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 2     1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	1

	 เน่�อหาต้่อจาก	 วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	 1	 ทัุกษะการัแสดง

ดนต้รัใีนวงแชมเบอรั	์แบบฝึกึหดัและบทุเพลงทุี�เหมาะสมกบัการัเลน่ 

วงแชมเบอรั์ในรัะดับส่งขึ�น	บทุบาทุและหน้าทุี�ของนักดนต้รัีในฐานะ

ผ่่้บรัรัเลงเดี�ยิวและสมาชิกของวง

  Chamber Music 2

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	1.

	 Continuation	of	Chamber	Music	1;	further	development	

of	skills	 in	performing	 in	a	chamber	group;	exercises	and	

chamber	repertoires	of	higher	levels;	role	and	responsibility	of	

musician	as	a	solo	performer	and	a	member	of	an	ensemble.
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111 211 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 3    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	2

	 เน่�อหาต้่อจาก	 วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	 2	 ทัุกษะการัแสดง

ดนต้รัใีนวงแชมเบอรั	์แบบฝึกึหดัและบทุเพลงทุี�เหมาะสมกบัการัเลน่

วงแชมเบอร์ัในรัะดบัส่งขึ�น;	บทุบาทุและหนา้ทีุ�ของนกัดนต้รีัในฐานะ

ผ่่้บรัรัเลงเดี�ยิวและสมาชิกของวง

  Chamber Music 3

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	2.

	 Continuation	of	Chamber	Music	2;	further	development	

of	skills	 in	performing	 in	a	chamber	group;	exercises	and	

chamber	repertoires	of	higher	levels;	role	and	responsibility	of	

musician	as	a	solo	performer	and	a	member	of	an	ensemble.

111 212 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 4     1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	3

	 วิชาต่้อเน่�องจากการับรัรัเลงรัวมวง	 3	 รัะดับบทุเพลงทีุ�มี 

ความยิากขึ�น	 ยิุคเพลงและการัแสดงดนต้รีัทุี�เข้มข้นขึ�น	 บทุบาทุ 

และหน้าทีุ�ของนักดนต้รีัทุั�งในฐานะนักแสดงเดี�ยิวและสมาชิก 

ในวงดนต้รัี

  

  Chamber Music 4

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	3.

	 Continue	 from	 Chamber	 Music	 3;	 more	 advanced	

repertoires;	 musical	 periods	 and	 intensive	 chamber	 music	

performance;	role	and	responsibility	of	musician	as	a	solo	

performer	and	a	member	of	an	ensemble.



94

111 213 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 5    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	4

	 วิชาต้่อเน่�องจากการับรัรัเลงรัวมวง	 4	 รัะดับบทุเพลงทุี�มี 

ความยิากขึ�น	ยิุคเพลงและการัแสดงดนต้รัีทุี�เข้มข้นขึ�น	บทุบาทุและ

หน้าทีุ�ของนักดนต้รีัทุั�งในฐานะนกัแสดงเดี�ยิวและสมาชกิในวงดนต้รีั

  Chamber Music 5

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	4.

	 Continue	 from	 Chamber	 Music	 4;	 more	 advanced	

repertoires;	 musical	 periods	 and	 intensive	 chamber	 music	

performance;	role	and	responsibility	of	musician	as	a	solo	

performer	and	a	member	of	an	ensemble.

111 214 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 6    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	5

	 วิชาต้่อเน่�องจากการับรัรัเลงรัวมวง	 5	 รัะดับบทุเพลงทุี�มี 

ความยิากขึ�นและจากหลายิยิุคสมัยิ

  Chamber Music 6

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	5.

	 Continue	 from	 Chamber	 Music	 5;	 more	 advanced	

repertoires	from	a	variety	of	periods	and	eras.

111 215 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 1    1 (0-2-1)

	 พ่�นฐานวิธีการับรัรัเลงบทุปรัะพันธ์ดนต้รัีปรัะเภทุรัวมกลุ่ม

ขนาดใหญ่ิ	 การัแสดงดนต้รีัรัว่มกบันกัดนต้รักีลุม่ใหญิแ่ละวาทุยิากรั

  Large Ensemble 1

	 Fundamental	method	for	playing	repertoires	for	a	large	

ensemble;	performing	with	musicians	in	a	large	ensemble	with	

a	conductor.
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111	216	 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 2 1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวงใหญิ่	1	

	 พ่�นฐานวิธีการับรัรัเลงบทุปรัะพันธ์ดนต้รัีปรัะเภทุรัวมกลุ่ม

ขนาดใหญิ่	การัแสดงดนต้รัีรั่วมกับนักดนต้รัีกลุ่มใหญิ่และวาทุยิากรั

 

  Large Ensemble 2

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	1.

	 Fundamental	method	for	playing	repertoires	for	a	large	

ensemble;	performing	with	musicians	in	a	large	ensemble	with	

a	conductor.

111 217 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 3    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวงใหญิ่	2	

	 พ่�นฐานวิธีการับรัรัเลงบทุปรัะพันธ์ดนต้รัีปรัะเภทุรัวมกลุ่ม

ขนาดใหญิ่	การัแสดงดนต้รัีรั่วมกับนักดนต้รัีกลุ่มใหญิ่และวาทุยิากรั

  

  Large Ensemble 3

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	2.

	 Fundamental	method	for	playing	repertoires	for	a	large	

ensemble;	performing	with	musicians	in	a	large	ensemble	with	

a	conductor.

111 218 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 4    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวงใหญิ่	3

	 พ่�นฐานวิธีการับรัรัเลงบทุปรัะพันธ์ดนต้รัีปรัะเภทุรัวมกลุ่ม

ขนาดใหญิ่	การัแสดงดนต้รัีรั่วมกับนักดนต้รัีกลุ่มใหญิ่และวาทุยิากรั

  

  Large Ensemble 4

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	3.

	 Fundamental	method	for	playing	repertoires	for	a	large	

ensemble;	performing	with	musicians	in	a	large	ensemble	with	

a	conductor.
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111 219 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 5    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวงใหญิ่	4

	 วธิกีารับรัรัเลงบทุปรัะพนัธด์นต้รีัปรัะเภทุรัวมกลุ่มขนาดใหญ่ิ 

การัแสดงดนต้รัีรั่วมกับนักดนต้รัีกลุ่มใหญิ่และวาทุยิากรั	 การัแสดง

ในต้ำาแหน่งทุี�มีความละเอียิดและยิากขึ�น	 รัวมถึงการัได้มีส่วนรั่วม 

ในการัแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง

  Large Ensemble 5

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	4.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	 performing	 more	 detailed	 and	 difficult	 parts;	

participation	in	solo	passages.

111 220 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 6    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวงใหญิ่	5

	 วธิกีารับรัรัเลงบทุปรัะพนัธด์นต้รีัปรัะเภทุรัวมกลุ่มขนาดใหญ่ิ 

ธรัรัมชาต้ิของการัแสดงดนต้รัีรั่วมกันของเคร่ั�องดนต้รัีหลากหลายิ

ชนิด	 การัแสดงในต้ำาแหน่งทีุ�มีความละเอียิดและยิากขึ�น	 รัวมถึง 

การัได้มีส่วนรั่วมในการัแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง

  

  Large Ensemble 6

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	5.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	 performing	 more	 detailed	 and	 difficult	 parts;	

participation	in	solo	passages.
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111 221 ชั�วโมงการแสีดง 1      1 (0-2-1)

	 เข้าชมการัแสดงคอนเสิรั์ต้ปรัะจำาอาทุิต้ยิ์ของนักศึึกษา	และ/

หรัอ่	ชมการัแสดงคอนเสร์ิัต้ทุี�ไดรั้ับการัอนมุติั้จากผ่่ส้อน	การัวพิากษ์

และแลกเปลี�ยินความคิดเห็นเกี�ยิวกับการัแสดง	

  Concert Hours 1

 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

111 222 ชั�วโมงการแสีดง 2       1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงการัแสดง	1

	 เข้าชมการัแสดงคอนเสิรั์ต้ปรัะจำาอาทุิต้ยิ์ของนักศึึกษา	และ/

หรัอ่	ชมการัแสดงคอนเสร์ิัต้ทุี�ไดรั้ับการัอนมุติั้จากผ่่ส้อน	การัวพิากษ์

และแลกเปลี�ยินความคิดเห็นเกี�ยิวกับการัแสดง	

Concert Hours 2

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	1.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

111 223 ชั�วโมงการแสีดง 3      1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงการัแสดง	2

	 เข้าชมการัแสดงคอนเสิรั์ต้ปรัะจำาอาทุิต้ยิ์ของนักศึึกษา	และ/

หรัอ่	ชมการัแสดงคอนเสร์ิัต้ทุี�ไดรั้ับการัอนมุติั้จากผ่่ส้อน	การัวพิากษ์

และแลกเปลี�ยินความคิดเห็นเกี�ยิวกับการัแสดง 
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  Concert Hours 3

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	2.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

111 224 ชั�วโมงการแสีดง 4       1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงการัแสดง	3

	 เข้าชมการัแสดงคอนเสิรั์ต้ปรัะจำาอาทุิต้ยิ์ของนักศึึกษา	และ/

หรัอ่	ชมการัแสดงคอนเสร์ิัต้ทุี�ไดรั้ับการัอนมุติั้จากผ่่ส้อน	การัวพิากษ์

และแลกเปลี�ยินความคิดเห็นเกี�ยิวกับการัแสดง	

  Concert Hours 4

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	3.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

111 225 ชั�วโมงการแสีดง 5       1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงการัแสดง	4.

	 เข้าชมการัแสดงคอนเสิรั์ต้ปรัะจำาอาทุิต้ยิ์ของนักศึึกษา	และ/

หรัอ่	ชมการัแสดงคอนเสร์ิัต้ทุี�ไดรั้ับการัอนมุติั้จากผ่่ส้อน	การัวพิากษ์

และแลกเปลี�ยินความคิดเห็นเกี�ยิวกับการัแสดง	

  Concert Hours 5

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	4.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.
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111 226 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 1    1 (0-2-1)

 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนรั่วมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น

  Collaborative Piano 1

 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 227 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 2   1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	1

	 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนรั่วมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น

  Collaborative Piano 2

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	1.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 228 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 3    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	2

	 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนรั่วมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น
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  Collaborative Piano 3

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	2.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 229 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 4    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาการับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	 3 

	 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนร่ัวมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น

 

  Collaborative Piano 4

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	3.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 230 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 5   1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	4

	 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนร่ัวมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น

Collaborative Piano 5

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	4.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.
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111 231 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 6    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	5

	 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนรั่วมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น

Collaborative Piano 6

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	5.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 232 การศึกษาภาคุบัริบัท 1     2 (1-2-3)

 ปฐมนิเทุศึเกี�ยิวกับกลุ่มรัายิวิชา	 หัวข้อทีุ� เกี�ยิวข้องกับ 

การัศึึกษาด้านดนต้รัี	 การัทุำางานรั่วมกันแบบสหวิทุยิาการั	 บทุนำา 

เข้าส่่เรั่�องปัจจัยิทุางดนต้รีั	 บทุนำาเข้าส่่เรั่�องการัวิเครัาะห์	 วิธีการั 

ฝึึกซึ่้อมและการับันทุึกการัฝึึกซึ่้อม

Contextual Studies 1

	 Orientation	 to	 the	 course	 group,	 topics	 related	 to	

musical	studies,	interdisciplinary	collaboration	introduction	to	

musical	materials,	introduction	to	analysis,	methods	of	practice	

and	writing	practice	log.

111 233 การศึกษาภาคุบัริบัท 2     2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัศึึกษาภาคบรัิบทุ	1

	 การัส่�อสารัดนต้รีั	 กรัณิีศึึกษา	 การัศึึกษาเกี�ยิวกับบทุเพลง

ของต้นเอง;	 การัเขียินบทุ;	 วิดีโอสั�นเกี�ยิวกับโปรัแกรัมการัแสดง	 

(ส่วนบุคคล/	เดี�ยิว)
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  Contextual Studies 2

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	1.

	 Communicating	 music,	 case	 studies,	 learning	 about	

student’s	 own	 repertoire,	 script	 writing;	 short	 video	 of	

student’s	program	(Individual).

111 234 การศึกษาภาคุบัริบัท 3     2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัศึึกษาภาคบรัิบทุ	2

	 วิจารัณิญิาณิการัแสดง	 แนวคิดของความเป็นเลิศึทุางด้าน

ดนต้รัี	ปัญิหาในการัซึ่้อมและการัแสดง	(ส่วนบุคคลและกลุ่ม)	เช่น 

การัฝึึกเขียิน	 อเล็กแซึ่นเดอรั์เทุคนิค	 และการัต้ีความ	 การัฝึึกซึ่้อม

เพ่�อการัแสดง	จิต้วิทุยิาการัแสดงดนต้รัี

 

  Contextual Studies 3

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	2.

	 Reflection	on	music	performance;	concept	of	musical	

excellence;	problem	in	practice	and	performance	(individual	

and	 group),	 for	 example,	 writing	 exercise,	 the	 Alexander	

technique,	 and	 interpretation;	 training	 for	 performance	

psychology.

111 235 การศึกษาภาคุบัริบัท 4     2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัศึึกษาภาคบรัิบทุ	3

	 การัเป็นนักดนต้รัีในศึต้วรัรัษทุี�	 21,	 กรัณิีศึึกษา,	 ทุักษะ 

การัเป็นผ่่้ปรัะกอบการั	 เช่น	 การัเขียินปรัะวัต้ิ	 การัทุำาเว็บไซึ่ต้์	 

และการัจัดการัโครังการั;	 การัจัดโปรัแกรัมและด่แลคอนเสิรั์ต้	 

(กลุ่ม)	การันำาเสนอในรั่ปแบบคอนเสิรั์ต้	(ภายินอกสถาบันกัลยิาฯ)	

และการัทุำางานรั่วมกันแบบสหวิทุยิาการั
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  Contextual Studies 4

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	3.

	 Being	 21st	 Century	 Musicians,	 case	 studies;	

entrepreneurial	skills,	for	example,	writing	biography,	creating	

a	website,	and	project	management;	concert	programming	

and	curating	(group);	concert	presentation	(outside	PGVIM)	

and	interdisciplinary	collaboration.

111 236 การศึกษาภาคุบัริบัท 5     2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัศึึกษาภาคบรัิบทุ	4

	 การัพัฒนาความคิดเกี�ยิวกับการัแสดงของนักศึึกษาชั�นปีทุี�	3	

การัจัดโปรัแกรัมและด่แลคอนเสิร์ัต้	(สว่นบคุคล/	เดี�ยิว)	การัทุำางาน

รั่วมกันแบบสหวิทุยิาการั	(ส่วนบุคคล/	เดี�ยิว)

Contextual Studies 5

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	4.

	 Developing	ideas	for	recital,	concert	programming	and	

curating	(Individual);	interdisciplinary	collaboration	(individual).

111 237 โคุรงการการแสีดงของนักศึกษาชั�นปีิที� 3  2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัศึึกษาภาคบรัิบทุ	5

	 การัจัดการัแสดง	การันำาเสนอการัแสดงของนักศึกึษาชั�นปีทีุ�	3

  Junior Recital Project

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	5.

	 Project	management;	Junior	Recital	presentation.
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111 238 ปัิจฉิมนิทัศน์ 1      3 (1-4-4)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาโครังการัการัแสดงของนักศึึกษาชั�นปีทีุ�	3

	 การัค้นคว้าหัวข้อเกี�ยิวกับการัทุำางานร่ัวมกันแบบสหวิทุยิาการั	

ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัดนต้รีั	ทุฤษฎีีดนต้รีัและการัวิเครัาะห์	การัปรัะพันธ์เพลง	

วิธีการัสอน	หร่ัอหัวข้ออ่�น	ๆ	ทีุ�นำาไปส่่การันำาเสนองานปัจฉิมนิทัุศึน์

  Graduate Project 1

Prerequisite	:	Pass	Junior	Recital	Project.

	 exploration	 of	 interdisciplinary	 collaboration,	 music	

history,	music	theory	and	analysis,	composition,	pedagogy,	

or	any	other	topics	that	lead	to	the	presentation	of	student’s	

Graduate	Project.

111 239 ปัิจฉิมนิทัศน์ 2      3 (1-4-4)

 วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาปัจฉิมนิทุัศึน์	1

การันำาเสนอการัค้นคว้าหัวข้อเกี�ยิวกับการัทุำางานรั่วมกันแบบ 

สหวิทุยิาการั	 ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัดนต้รีั	 ทุฤษฎีีดนต้รีัและการัวิเครัาะห์	 

การัปรัะพนัธเ์พลง	วธิกีารัสอน	หรัอ่หวัขอ้อ่�น	ๆ 	การัจดัการัคอนเสร์ิัต้

	การันำาเสนองานปัจฉิมนิทุัศึน์	การัผ่ลิต้เอกสารัทุี�เกี�ยิวกับโครังการั

 

  Graduate Project 2

 Prerequisite:	Pass	Graduate	Project	1.

Presentation	of	interdisciplinary	collaboration,	music	history,	

music	theory	and	analysis,	composition,	pedagogy,	Concert	

management;	Graduate	Project	presentation;	production	of	

project	documentation.
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กลุ่มวิชาเลือก จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

111 301 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 7     1 (0-2-1)

	 วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	6

วชิาต้อ่เน่�องจากการับรัรัเลงรัวมวง	6	รัะดบับทุเพลงทีุ�มคีวามยิากขึ�น	

และการัรัวมกลุ่มเครั่�องดนต้รัีทุี�มีความหลากหลายิมากขึ�น

  Chamber Music 7

	 Prerequisite:	Pass	Chamber	Music	6.

Continue	from	Chamber	Music	6;	more	advanced	repertoires	

with	more	variety	of	instrument	combination.

111 302 การบัรรเลิงรวมวงเล็ิก 8     1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวง	7

	 วิชาต้่อเน่�องจากการับรัรัเลงรัวมวง	 7	 รัะดับบทุเพลง 

ทุี�มีความยิากขึ�น	 การัรัวมกลุ่มเครั่�องดนต้รัีทุี�มีความหลากหลายิ 

และจากหลายิยิุคสมัยิ

  

  Chamber Music 8

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	7.

	 Continue	 from	 Chamber	 Music	 7;	 more	 advanced	

repertoires	with	more	variety	of	instrument	combination	and	

from	different	periods.

111 303 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 7     1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวงใหญิ่	6

	 วธิกีารับรัรัเลงบทุปรัะพนัธด์นต้รีัปรัะเภทุรัวมกลุม่ขนาดใหญ่ิ 

ธรัรัมชาต้ิของการัแสดงดนต้รัีรั่วมกันของเคร่ั�องดนต้รัีหลากหลายิ

ชนิด	 การัแสดงในต้ำาแหน่งทีุ�มีความเข้มข้นและยิากขึ�น	 รัวมถึง 

การัได้มีส่วนรั่วมในการัแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง
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  Large Ensemble 7

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	6.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	performing	more	demanding	and	difficult	parts;	

participation	in	solo	passages.

111 304 การบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 8     1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงรัวมวงใหญิ่	7

	 วธิกีารับรัรัเลงบทุปรัะพนัธด์นต้รีัปรัะเภทุรัวมกลุ่มขนาดใหญ่ิ 

ธรัรัมชาต้ิของการัแสดงดนต้รัีรั่วมกันของเคร่ั�องดนต้รัีหลากหลายิ

ชนิด	 การัแสดงในต้ำาแหน่งทีุ�มีความเข้มข้นและยิากขึ�น	 รัวมถึง 

การัได้มีส่วนรั่วมในการัแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง

  Large Ensemble 8

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	7.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	performing	more	demanding	and	difficult	parts;	

participation	in	solo	passages.

111 305 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 7    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	6

	 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนร่ัวมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น

  Collaborative Piano 7

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	6.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	
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including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 306 การบัรรเลิงเปีิย์โนปิระกอบั 8    1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	7

	 การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบเครั่�องดนต้รีัปรัะเภทุอ่�น	 

และการับรัรัเลงเปียิโนรั่วมกันต้ั�งแต่้สองคนขึ�นไป	 เพ่�อฝึึกทุักษะ 

การับรัรัเลงดนต้รัีรั่วมกับผ่่้อ่�น

  Collaborative Piano 8

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	7.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 307 ทักษะวิชารอง 1      2 (1-2-3)

	 ฝึกึปฏิิบตั้เิครั่�องดนต้รีัโทุ	(รัวมถงึการัขบัร้ัองและการัปรัะพนัธ์

เพลง)โดยิการัเรัียินเดี�ยิว	การัฝึึกหัดบทุเพลงและแบบฝึึกหัดต้่าง	ๆ	

โดยิคำานึงถึงปัจจัยิต้่าง	ๆ	ได้แก่	พ่�นฐานทุางกายิภาพในการับรัรัเลง 

เครั่�องดนต้รีั	 บันไดเสียิง	 อารั์เพจจิโอ	 การัอ่านโน้ต้	 แนวทุาง 

ในการัต้ีความบทุเพลง	และทุักษะการัแสดงต้่อหน้าผ่่้ชม

  

  Minor Skill 1

	 Performing	skills	on	students’	minor	instrument	(including	

voice	 and	 composition)	 through	 private	 lesson;	 practices	

of	 repertoires	 and	etudes	with	 consideration	 to	 a	physical	

foundation	of	the	performance;	scales,	arpeggios,	sight	reading,	

music	interpretation,	and	public	performance	skills.
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111 308 ทักษะวิชารอง 2      2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชารัอง	1

	 วิชาต่้อเน่�องจากทัุกษะวิชารัอง	1	โดยิฝึึกทัุกษะในรัะดับทีุ�ยิากขึ�น

  

  Minor Skill 2

Prerequisite	:	Pass	Minor	Skill	1.

	 A	continuation	of	Minor	Skill	1	 in	a	more	advanced	

and	difficult	level.

111 309 ทักษะวิชารอง 3      2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชารัอง	2

	 วิชาต่้อเน่�องจากทัุกษะวิชารัอง	2	โดยิฝึึกทัุกษะในรัะดับทีุ�ยิากขึ�น

  Minor Skill 3

Prerequisite	:	Pass	Minor	Skill	2.

	 A	continuation	of	Minor	Skill	2	in	a	more	advanced	

and	difficult	level.

111 310 ทักษะวิชารอง 4      2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะวิชารัอง	3

	 วิชาต่้อเน่�องจากทัุกษะวิชารัอง	3	โดยิฝึึกทัุกษะในรัะดับทีุ�ยิากขึ�น

  Minor Skill 4

Prerequisite	:	Pass	Minor	Skill	3.

	 A	continuation	of	Minor	Skill	3	in	a	more	advanced	

and	difficult	level.

111 311 การขับัร้องปิระสีานเสีีย์ง 3 1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัขับรั้องปรัะสานเสียิง	2
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	 การัศึึกษาเพิ�มเติ้มเกี�ยิวกับบทุเพลงขับร้ัองปรัะสานเสียิง 

และเทุคนิคการัใช้เสียิง	ปรัะกอบด้วยิ	ทุ่าย่ิน	การัหายิใจ	การัวางเสียิง 

การัออกเสียิงอักขรัะวิธี	 การัแสดงอารัมณ์ิความร้่ัสึก	 การัฝึึกซ้ึ่อม 

ร้ัองเพลงแบบเดี�ยิวและแบบกลุ่ม	 ทัุกษะการัร้ัองปรัะสานเสียิง	 

ปรัะกอบด้วยิ	 การัจัดความความสมดุล	 การัปรัับเสียิงให้เข้ากับผ้่่อ่�น 

และการัใช้สีสัน

  Chorus 3

Prerequisite	:	Pass	Chorus	2.

	 Further	 study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	

techniques	 including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	

diction,	expression;	practicing	individual	and	group	singing;	

choral	skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	

use	of	timbre.

111 312 การขับัร้องปิระสีานเสีีย์ง 4   1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัขับรั้องปรัะสานเสียิง	3.

	 การัศึึกษาเพิ�มเติ้มเกี�ยิวกับบทุเพลงขับร้ัองปรัะสานเสียิง 

และเทุคนิคการัใช้เสียิง	ปรัะกอบด้วยิ	ทุ่าย่ิน	การัหายิใจ	การัวางเสียิง

	 การัออกเสียิงอักขรัะวิธี	 การัแสดงอารัมณ์ิความร้่ัสึก	 การัฝึึกซ้ึ่อม 

ร้ัองเพลงแบบเดี�ยิวและแบบกลุ่ม	 ทัุกษะการัร้ัองปรัะสานเสียิง	 

ปรัะกอบด้วยิ	 การัจัดความความสมดุล	 การัปรัับเสียิงให้เข้ากับผ้่่อ่�น 

และการัใช้สีสัน

  Chorus 4

Prerequisite	:	Pass	Chorus	3.

	 Further	 study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	

techniques	 including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	

diction,	expression;	practicing	individual	and	group	singing;	

choral	skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	

use	of	timbre.
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111 313 การออกเสีีย์งสีำาหรับัการขับัร้อง    2 (1-2-3)

	 การัใช้สัทุอักษรัสากล	 การัถอดต้ัวอักษรัภาษาอังกฤษ	 

ภาษาอิต้าเลี�ยิน	 ภาษาเยิอรัมัน	 ภาษาฝึรัั�งเศึส	 และภาษาลาติ้น 

ไปส่่สัทุอักษรัสากล	 (IPA)	 การัออกเสียิง	 สัทุอักษรัสากลทีุ�ถ่ก 

ถอดอักษรัออกมา

  Diction for Singers

	 Usage	of	International	Phonetic	Alphabet;	transliteration	

of	 English,	 Italian,	 German,	 French,	 and	 Latin	 to	 IPA;	

pronunciation	of	transliterated	IPA.

111 314 ปิฏิิบััติการอุปิรากร      2 (1-2-3)

	 การัศึึกษาบทุเพลงอุปรัากรั	 บ่รัณิาการัการัรั้อง	 การัแสดง	 

รั่ปแบบ	 ปรัะเพณิีของการัแสดงอุปรัากรั	 การัเต้รัียิมบทุบาทุ	 

ฉาก	และองค์

  Opera Workshop

	 Exploring	 operatic	 repertoire;	 integration	 of	 operatic	

singing,	 acting,	 styles,	 and	 tradition;	 preparation	 of	 roles,	

scenes	and	acts.

111 315 แนวปิฏิิบััติการแสีดงดนตรี     2 (1-2-3)

	 แนวทุางในการับรัรัเลงบทุเพลงในยุิคต่้าง	 ๆ	 ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ั 

การัปฏิิบัติ้	 แนวคิด	 ข้อจำากัดและความนิยิมของเคร่ั�องดนต้รีั	 

และแนวทุางเฉพาะของแต้่ละวัฒนธรัรัม

 

  Performance Practices

	 Guidelines	in	performing	repertoires	from	different	periods;	

history,	performance	practices,	concepts;	instrumental	limitation	

and	their	popularity,	and	specific	guideline	of	each	culture.
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111 316  การอำานวย์เพลิง      2 (1-2-3)

	 พ่�นฐานและเทุคนิคการักำากับวงดนต้รัีเบ่�องต้้น	 รัวมถึง 

การัอ่านสกอร์ัเพลง	 การัจัดรั่ปแบบวงดนต้รีั	 รัะบบและธรัรัมชาติ้ 

ของเครั่�องดนต้รัี	และการัต้ีความบทุเพลง

  Conducting

	 Foundation	 and	 basic	 techniques	 of	 ensemble	

conducting	 including	 score	 reading,	 seating	 arrangement,	

systems	and	natures	of	musical	instruments,	and	interpretation	

of	repertoires.

111 317 กลิวิธีิ์การสีอนดนตรี 1     2 (1-2-3)

	 พ่�นฐานการัสอน	 กลวิธีการัสอน	 จิต้วิทุยิาการัสอนดนต้รีั	 

การัสรั้างความเป็นครั่พ่�นฐาน	การัสรั้างและเขียินคำาอธิบายิรัายิวิชา

ด้านการัปฏิิบัต้ิดนต้รัี

  Music Pedagogy 1

	 Foundation	of	music	pedagogy;	teaching	strategy,	

psychology	 of	 music	 teaching,	 foundation	 of	 teacher	

aptitude,	developing	and	writing	course	syllabi	for	music	

performance	courses.

111 318 กลิวิธีิ์การสีอนดนตรี 2     2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากลวิธีการัสอนดนต้รัี	1

	 การัศึึกษาในรัะดับทุี�ส่งขึ�นในหัวข้อของกลวิธีการัสอน 

จิต้วิทุยิาการัสอนดนต้รีั	 การัสร้ัางและเขียินคำาอธิบายิรัายิวิชา 

ด้านการัปฏิิบัติ้ดนต้รีั	 และการัปรัะเมินผ่ล	 การัฝึึกสอน	 ปัญิหา 

และวิธีการัแก้ปัญิหาทุี�เกี�ยิวข้องกับการัสอนดนต้รัีปฏิิบัต้ิ
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  Music Pedagogy 2

Prerequisite	:	Pass	Music	Pedagogy	1.

	 Advanced	learning	on	teaching	strategy;	psychology	

of	music	teaching,	developing	and	writing	course	syllabi	

for	music	performance	courses	and	evaluation	methods,	

teaching	 practicum,	 problems	 and	 solutions	 related	 to	

teaching	music	skills.

111 319 ดนตรีเพื�อปิระชาสัีงคุม 5     1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต้รัีเพ่�อปรัะชาสังคม	4

	 กิจกรัรัมสรั้างสรัรัค์ทุางดนต้รัีทุี�มุ่งเน้นการัปรัะยิุกต้์ใช้ 

องค์ความรั่้ทุางด้านดนต้รัีเพ่�อสรั้างปรัะโยิชน์ให้กับกลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกับสภาวะ	 และความต้้องการัของกลุ่มชุมชน 

ทุี�แต้กต้่างกัน	 โดยิจัดในพ่�นทุี�หรั่อกลุ่มชุมชนทีุ�แต้กต่้างจากดนต้รีั 

เพ่�อปรัะชาสังคม	4	และครัอบคลุมกลุ่มผ่่้ชมทุี�มากขึ�น

  Music for Society 5

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	4.

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

those	in	Music	for	Society	4	and	cover	more	audiences.

111 320 ดนตรีเพื�อปิระชาสัีงคุม 6     1 (0-2-1)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต้รัีเพ่�อปรัะชาสังคม	5

	 กิจกรัรัมสรั้างสรัรัค์ทุางดนต้รัีทุี�มุ่งเน้นการัปรัะยิุกต้์ใช้ 

องค์ความรั่้ทุางด้านดนต้รัีเพ่�อสรั้างปรัะโยิชน์ให้กับกลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกับสภาวะ	 และความต้้องการัของกลุ่มชุมชน 

ทุี�แต้กต้่างกัน	 โดยิจัดในพ่�นทุี�หรั่อกลุ่มชุมชนทีุ�แต้กต่้างจากดนต้รีั 

เพ่�อปรัะชาสังคม	5	และครัอบคลุมกลุ่มผ่่้ชมทุี�มากขึ�น
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  Music for Society 6

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	5.

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

those	in	Music	for	Society	5	and	cover	more	audiences.

111 321 การศึกษาดนตรีร่วมสีมัย์      2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	4

	 แนวคิด	เทุคนิค	วิธีการัปรัะพันธ์	การัต้ีความ	และแนวทุาง

ในการัปฏิิบัต้ิบทุปรัะพันธ์ในศึต้วรัรัษทุี�	20	และ	21

 

  Contemporary Music Studies

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Concepts,	 techniques,	 composition	 processes,	

interpretation,	and	guidelines	for	performing	musical	pieces	

from	the	20th	and	21st	centuries.

111 322 ดนตรีโลิก       2 (2-0-4)

	 การัศึกึษาเปรีัยิบเทีุยิบดนต้รีัจากกลุม่วฒันธรัรัมต่้าง	ๆ 	ของโลก	 

ปรัะวัต้ิและพัฒนาการัทุางดนต้รีัในแหล่งวัฒนธรัรัมต้่าง	 ๆ	 และ 

ความเจรัิญิและความเส่�อมของภาวะดนต้รัี	 ปรััชญิา	 กรัะบวนการั

ถ่ายิทุอด	 พิธีกรัรัม	 คุณิค่าทุางสังคม	 เครั่�องดนต้รัี	 การัปรัะสมวง

ดนต้รัี	รัะเบียิบวิธีการัปฏิิบัต้ิเครั่�องดนต้รัี	บุคคลสำาคัญิ	ทุฤษฎีีทุาง

ดนต้รัี	บทุเพลง	และศึิลปวัฒนธรัรัมอ่�น	ๆ	ทุี�เกี�ยิวข้องกับการัดนต้รัี

  World Music

	 Comparative	study	of	music	 from	different	cultures;	

history	 and	 development	 of	 music	 from	 various	 cultures,	
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and	prosperity	and	deterioration	of	their	music;	philosophy,	

transmission	process,	rituals,	social	values,	instruments	and	

ensembles,	playing	techniques,	notable	figures,	music	theories,	

repertoires,	and	other	arts	and	cultures	related	to	music.

111 323 วรรณ์กรรมดนตรี      2 (2-0-4)

	 การัศึึกษาบทุปรัะพันธ์ทุี�สำ าคัญิต้ั� งแต่้ศึต้วรัรัษทุี� 	 16	 

จนถึงปัจุบัน	 โดยิมุ่งเน้นทุี�วรัรัณิกรัรัมดนต้รัีสำาหรัับวงออรั์เคสต้รัา	

เพลงรั้อง	คียิ์บอรั์ด	และเครั่�องสายิ

  Music Literature

	 Study	 of	 important	 music	 repertoires	 from	 the	 16th	

century	 to	 the	 present,	 focusing	 on	 symphonic,	 vocal,	

keyboard,	and	string	literature.

111 324 ดนตรีไทย์        2 (1-2-3)

	 ความรั่้พ่�นฐานดนต้รัีไทุยิ	รัะบบเสียิง	พ่�นผ่ิวดนต้รัี	รั่ปแบบ

และอัต้ลักษณิ์	และทุักษะเบ่�องต้้นในการัปฏิิบัต้ิเครั่�องดนต้รัีไทุยิ

 

  Thai Music   

	 Fundamental	knowledge	of	Thai	music;	tuning,	texture,	

form	and	basic	performing	skills.

111 325 หัวข้อพิเศษทางดนตรี 1     2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	4

	 การัสัมมนาหร่ัอบรัรัยิายิหัวข้อพิเศึษทีุ�กำาหนดขึ�นนอกเหน่อ 

จากรัายิวิชาในหลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้ร์ัซึึ่�งเป็นหัวข้อทีุ�เกี�ยิวข้อง 

กับดนต้รีั
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  Special Topics in Music 1

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Seminar	or	lecture	on	special	topics	related	to	music	

but	not	covered	in	this	Bachelor	of	Music	curriculum.

111 326 หัวข้อพิเศษทางดนตรี 2     2 (1-2-3)

	 วิชาบังคับก่อน:	สอบผ่่าน	วิชาหัวข้อพิเศึษทุางดนต้รัี	1

การัสัมมนาหรั่อบรัรัยิายิหัวข้อพิเศึษทีุ�กำาหนดขึ�นนอกเหน่อจาก

รัายิวชิาในหลกัสต่้รัดรุัยิิางคศึาสต้รัซ์ึ่ึ�งเปน็หัวขอ้ทุี�เกี�ยิวขอ้งกบัดนต้รัี

  Special Topics in Music 2

	 Prerequisite:	Pass	Special	Topics	in	Music	1.

Seminar	or	lecture	on	special	topics	related	to	music	but	not	

covered	in	this	Bachelor	of	Music	curriculum.

111 327 ดนตรีวิทย์าเบืั�องต้น     2 (2-0-4)

	 ความหมายิ	ทีุ�มา	ขอบเขต้	แนวคดิ	และพฒันาการัของดนต้รีั

วิทุยิา	กรัะบวนการัวิจัยิทุางด้านดนต้รัีวิทุยิา	ปรัะวัต้ิศึาสต้รั์	ทุฤษฎีี 

การัวิเครัาะห์	 การัวิจัยิเอกสารัทุางปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ั	 วิวัฒนาการั

ของเครั่�องดนต้รีั	 ปรัะต้ิมานวิทุยิา	 แนวทุางการัปฏิิบัติ้ดนต้รัี	 

และสุนทุรัียิศึาสต้รั์

  Introduction to Musicology

	 Definitions,	origins,	scopes,	concepts,	and	development	

of	musicology;	research	methodology	in	musicology;	history,	

theory,	 analysis,	 historical	 document	 research,	 evolution	 of	

musical	instruments,	iconography,	music	practice,	and	aesthetics.
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111 328 มานุษย์ดนตรีวิทย์าเบืั�องต้น    2 (2-0-4)

	 ความสัมพันธ์รัะหว่างดนต้รัีกับมนุษย์ิในเชิงมานุษยิดุรัิยิางค 

วิทุยิา	 พัฒนาการัขององค์ความรั่้ของวิชามานุษยิดุรัิยิางควิทุยิา	 

และผ่ลต้่อความเปลี�ยินแปลงในวงวิชาการัดนต้รีัโลก	 กรัะบวนการั

วิจัยิและแนวคิดด้านมานุษยิดุรัิยิางควิทุยิา	 และผ่ลงานของมานุษยิ 

ดรุัยิิางควทิุยิาทีุ�โดดเด่น	การัปรัะยุิกต์้ใช้ความรั่ทุ้าง	มานษุยิดริุัยิางค 

วิทุยิาในการัพัฒนางานดนต้รัีในอนาคต้

  Introduction to Ethnomusicology

	 Relationship	 between	 music	 and	 humans	 in	 terms	

of	 ethnomusicology;	 development	 of	 knowledge	 in	

ethnomusicology	 and	 the	 impact	 on	world	music	 studies;	

research	 methodology	 and	 concepts	 in	 ethnomusicology;	

and	 works	 of	 notable	 ethnomusicologists;	 application	 of	

ethnomusicology	knowledge	to	develop	future	musical	work.

111 329 การตีคุวามผู่้านคีุตปิฏิิภาณ์    2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	4

	 การัวิเครัาะห์และตี้ความบทุเพลงเชิงสร้ัางสรัรัค์ผ่่านการั

วิเครัาะห์เสียิงปรัะสาน	 พ่�นฐานการัฟ้ังจากบทุเพลงต้ัวอยิ่าง	 

และการัสร้ัางสรัรัคท์ุำานองใหมจ่ากเสยีิงปรัะสานของบทุเพลงตั้วอย่ิาง

  Interpretation through Improvisation

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Creative	analysis	and	interpretation	of	musical	pieces	

through	harmonic	analysis;	basic	listening	skill	through	musical	

examples,	and	creating	new	melodies	from	harmony	of	musical	

examples.
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111 330 การวิเคุราะห์แนวเพลิง      2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	4

	 การัวิเครัาะห์ลักษณิะเด่นของบทุเพลงในยุิคต้่าง	 ๆ	 โดยิ 

เปรีัยิบเทีุยิบบทุปรัะพนัธข์องคตี้กวทีีุ�สำาคัญิในต่้างยุิคสมัยิ	พัฒนาการั

และแนวคิดทุี�อยิ่่เบ่�องหลังการัสรั้างรั่ปแบบทุางดนต้รัีทุี�แต้กต้่างกัน

  Musical Style Analysis

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Analysis	of	the	dominant	characteristics	of	repertoires	

from	different	periods	by	comparing	the	works	of	important	

composers	from	the	specific	periods;	the	development	and	

concepts	behind	the	different	musical	forms.

111 331 สัีงคีุตลัิกษณ์์แลิะการวิเคุราะห์    2 (2-0-4)

วิชาบังคับก่อน:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	4

	 การัวเิครัาะหคี์ต้ลกัษณิแ์ละโครังสรัา้งของบทุเพลง	การัพฒันา

โมทุีฟ้	ปรัะโยิคเพลง	ปรัะโยิคใหญิ่	ทุำานองหลักและการัแปรั	สังคีต้

ลักษณิ์	2	และ	3	ต้อน	รัอนโด	โซึ่นาต้า	และคีต้ลักษณิ์ทุี�เกี�ยิวข้อง 

และแนวคิดเบ่�องต้้นเกี�ยิวกับการัปรัะพันธ์บทุเพลง	 โพลิโฟ้นิก 

ในต้้นศึต้วรัรัษทุี�	18

  Form and Analysis

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Analysis	 of	 musical	 forms	 and	 structures;	 motivic	

development,	phrase,	period,	theme	and	variations,	two-	and	

three-part	forms,	rondo,	sonata	and	its	variants,	and	the	basic	

concepts	of	early	eighteenth-century	polyphonic	composition.
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111 332 การเรีย์บัเรีย์งเสีีย์งวงดนตรี 1     2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	2

	 ความรั่้เกี�ยิวกับเครั่�องดนต้รีัในวงออร์ัเคสต้รัา	 รัวมถึง	 

เครั่�องดนต้รีัทุดเสียิง	 ช่วงเสียิง	 สีสันเสียิง	 วิธีการัเล่นและคำาศัึพทุ์	

การัเรัียิบเรัียิงเสียิงวงดนต้รัีเบ่�องต้้นสำาหรัับวงขนาดเล็ก

 

  Orchestration 1

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	2.

	 Knowledge	 in	 orchestral	 instruments	 including	

transposing	 instruments,	 ranges	 and	 registers,	 tone	 color,	

playing	techniques	and	terminology;	basic	orchestration	for	

small	ensembles.

111 333 การเรีย์บัเรีย์งเสีีย์งวงดนตรี 2    2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาการัเรัียิบเรัียิงเสียิงวงดนต้รัี	1

	 การัเรัียิบเรัียิงเสียิงขั�นส่งสำาหรัับวงดนต้รัีหลายิขนาด	 

ต้ั�งแต้่วงเชมเบอรั์จนถึง	วงออรั์เคสต้รัา

 

  Orchestration 2

Prerequisite	:	Pass	Orchestration	1.

	 Advanced	 orchestration	 for	 various	 combinations	 of	

instruments,	from	chamber	groups	to	orchestras.

111 334 การปิระพันธ์ิ์       2 (1-2-3)

	 การัปรัะพันธ์ดนต้รีัเพ่�อพัฒนาความสามารัถในการัคิด

สรั้างสรัรัค์	การัปรัะยิุกต้์ใช้ทุฤษฎีีและทุักษะทุางดนต้รัี	ปรัะกอบกับ

แนวความคิดต้่าง	ๆ	เพ่�อสรั้างงานปรัะพันธ์ดนต้รัีรั่วมสมัยิ
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  Composition

	 Music	 composition	 to	 improve	 the	 competency	 in	

creative	thinking;	application	of	music	theory	and	musical	skills	

with	various	concepts	to	create	contemporary	composition.

111 335 การปิระพันธ์ิ์อิสีระ      2 (1-2-3)

	 การัปรัะพันธ์ดนต้รีัผ่่านการัใช้คีต้ปฏิิภาณิเพ่�อพัฒนา 

ความสามารัถในการัคิดสร้ัางสรัรัค์	 การัปรัะยิุกต์้ใช้ทุฤษฎีี 

และแนวความคิดต่้าง	 ๆ	 เช่น	 การัเสี�ยิงทุายิ	 เพ่�อสร้ัางงาน

ปรัะพันธ์ดนต้รัีรั่วมสมัยิ	 โดยิไม่กำาหนดรั่ปแบบหรั่อข้อจำากัด 

ของเครั่�องดนต้รัีทุี�ใช้

  Free Composition

	 Improvisation-based	 music	 composition	 to	 improve	

the	competency	in	creative	thinking;	application	of	various	

concepts	 and	 theories	 such	 as	 indeterminacy	 to	 create	

contemporary	composition	without	any	preconceived	form	or	

instrumental	limitation.

111 336 เทคุโนโลิยี์การบัันทึกเสีีย์ง 2 (1-2-3)

  แลิะการผู้ลิิตงานสีร้างสีรรค์ุทางเสีีย์ง   

	 การัใช้ห้องบันทึุกเสียิง	 อุปกรัณ์ิและเทุคโนโลยีิการัอัดเสียิง 

กรัะบวนการับันทุึกเสียิง	 การัปรัับแต่้งผ่สมสัญิญิาณิ	 ต้ัดต้่อ	 

และผ่ลิต้ข้อม่ลเสียิง

  Recording Technology and Sound Production

	 Recording	studio	practice,	equipment,	and	technology	

for	 recording,	 recording	 process,	 equalization	 and	 mixing,	

editing	and	mastering	for	music	production.
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111 337 การแสีดงร่วมกับัเทคุโนโลิยี์    2 (1-2-3)

	 ปฏิบิตั้กิารัการัแสดงดนต้รัรีัว่มกบัเทุคโนโลยิ	ีส่�อภาพดจิติ้อล

และซึ่อฟ้แวรั์	 รัะบบปฏิิสัมพันธ์	 การัออกแบบเสียิง	 และการัแสดง 

คีต้ปฏิิภาณิรั่วมกับเทุคโนโลยิี

 

  Performing with Technology

	 Performing	with	 technology	workshop;	 digital	 visual	

media	and	software;	interactive	system,	sound	design,	and	

musical	improvisation	with	technology.

111 338 การแต่งทำานองสีอดปิระสีานในระบับัสีปีิชีส์ี 2  (2-0-4)

วิชาบังคับก่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	4

	 การัแต้่งทุำานองสอดปรัะสานโดยิการัจำาแนกปรัะเภทุ 

ความสัมพันธ์ของเสียิงเป็น	 5	 ปรัะเภทุ	 ได้แก่	 การัแต้่งทุำานอง 

สอดปรัะสานแบบ	1:1	2:1	4:1	ลิเกเชอรั์	และ	ฟ้ลอรัิด	การัแต้่ง

ทุำานองสอดปรัะสาน	2-4	เสียิงโดยิการัเต้ิมแนวเสียิงเหน่อ	และ/

หรั่อใต้้ทุำานองทุี�ให้มา  

Species Counterpoint

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Counterpoint	 based	 on	 a	 categorization	 of	 voice	

relationship	into	five	species:	1:1,	2:1,	4:1,	ligature,	and	florid	

counterpoint;	writing	two-,	three-	and	four-part	counterpoint	

by	adding	upper	and/	or	lower	voice(s)	to	a	cantus	firmus.
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111 339 การแต่งทำานองสีอดปิระสีานในระบับัอิงกุญแจเสีีย์ง 2 (2-0-4)

วิชาบังคับก่อน:	สอบผ่่าน	วิชาทุักษะผ่่้แสดงดนต้รัี	4

	 การัแต่้งทุำานองสอดปรัะสานสำาหรัับ	 2-4	 เสียิง	 ในร่ัปแบบ 

ซึึ่�งเป็นทีุ�นิยิมในช่วง	 ครึั�งแรักของ	 ศึต้วรัรัษทีุ�	 18	 โดยิเฉพาะ 

ในงานของ	 เจ	 เอส	 บาค	 การัเขียินทุ่อนดนต้รีั	 สวีทุส์	 แคนอน	 

อินเว็นชัน	และฟิ้วก์

  Tonal Counterpoint

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Counterpoint	for	two	to	four	voices	in	the	style	popular	

around	 the	first	 half	 of	 the	eighteenth	 century,	 especially	

in	works	 by	 J.S.	Bach;	writing	 suite	movements,	 canons,	

inventions,	and	fugues.
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	201 ทัุกษะวิชาเอก	1 3	(0-3-6)

111	209 การับรัรัเลงรัวมวงเล็ก	1	 1	(0-2-1)

111	215
หร่ัอ	111	226

การับรัรัเลงรัวมวงใหญ่ิ	1
หร่ัอ	การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	1

1	(0-2-1)

111	221	 ชั�วโมงการัแสดง	1	 1	(0-2-1)

111	101 ทัุกษะผ้่่แสดงดนต้รีั	1	 3	(1-4-4)

111	105 ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัดนต้รีัต้ะวันต้ก	1	 2	(2-0-4)

111	113 การัขับร้ัองปรัะสานเสียิง	1	 1	(0-2-1)

111	232 การัศึึกษาภาคบริับทุ	1	 2	(1-2-3)

110	101
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 18

แผนการศึกษาแผนการศึกษา
(แผ่นการัศึึกษาอาจปรัับเปลี�ยินได้ต้ามความเหมาะสม) 1
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ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	202 ทัุกษะวิชาเอก	2	 3	(0-3-6)

111	210 การับรัรัเลงรัวมวงเล็ก	2	 1	(0-2-1)

111	216 
หร่ัอ	111	227

การับรัรัเลงรัวมวงใหญ่ิ	2 
หร่ัอ	การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	2

1	(0-2-1)

111	222	 ชั�วโมงการัแสดง	2	 1	(0-2-1)

111	102 ทัุกษะผ้่่แสดงดนต้รีั	2	 3	(1-4-4)

111	106 ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัดนต้รีัต้ะวันต้ก	2	 2	(2-0-4)

111	114 การัขับร้ัองปรัะสานเสียิง	2	 1	(0-2-1)

111	233 การัศึึกษาภาคบริับทุ	2	 2	(1-2-3)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 

-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 18
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	203 ทัุกษะวิชาเอก	3	 3	(0-3-6)

111	211 การับรัรัเลงรัวมวงเล็ก	3	 1	(0-2-1)

111	217 
หร่ัอ	111	228

การับรัรัเลงรัวมวงใหญ่ิ	3 
หร่ัอ	การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	3	

1	(0-2-1)

111	223 ชั�วโมงการัแสดง	3	 1	(0-2-1)

111	103 ทัุกษะผ้่่แสดงดนต้รีั	3	 3	(1-4-4)

111	107 ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัดนต้รีัต้ะวันต้ก	3	 2	(2-0-4)

111	109 ดนต้รีัเพ่�อปรัะชาสังคม	1	 1	(0-2-1)

111	234 การัศึึกษาภาคบริับทุ	3	 2	(1-2-3)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

111	301 
-	111	339

รัายิวิชาวิชาเฉพาะ	กลุ่มวิชาเล่อก 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 20
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ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	204 ทัุกษะวิชาเอก	4	 3	(0-3-6)

111	212 การับรัรัเลงรัวมวงเล็ก	4	 1	(0-2-1)

111	218 
หร่ัอ	111	229

การับรัรัเลงรัวมวงใหญ่ิ	4 
หร่ัอ	การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	4	

1	(0-2-1)

111	224 ชั�วโมงการัแสดง	4 1	(0-2-1)

111	104 ทัุกษะผ้่่แสดงดนต้รีั	4	 3	(1-4-4)

111	108 ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัดนต้รีัต้ะวันต้ก	4	 2	(2-0-4)

111	110 ดนต้รีัเพ่�อปรัะชาสังคม	2	 1	(0-2-1)

111	235 การัศึึกษาภาคบริับทุ	4 2	(1-2-3)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

111	301 
-	111	339

รัายิวิชาวิชาเฉพาะ	กลุ่มวิชาเล่อก 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 20

2
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	205 ทัุกษะวิชาเอก	5	 3	(0-3-6)

111	213 การับรัรัเลงรัวมวงเล็ก	5	 1	(0-2-1)

111	219 
หร่ัอ	111	230

การับรัรัเลงรัวมวงใหญ่ิ	5 
หร่ัอ	การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	5	

1	(0-2-1)

111	225 ชั�วโมงการัแสดง	5 1	(0-2-1)

111	111 ดนต้รีัเพ่�อปรัะชาสังคม	3	 1	(0-2-1)

111	236 การัศึึกษาภาคบริับทุ	5 2	(1-2-3)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

111	301 
-	111	339

รัายิวิชาวิชาเฉพาะ	กลุ่มวิชาเล่อก 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 17

3
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ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	206 ทัุกษะวิชาเอก	6	 3	(0-3-6)

111	214 การับรัรัเลงรัวมวงเล็ก	6	 1	(0-2-1)

111	220 
หร่ัอ	111	231

การับรัรัเลงรัวมวงใหญ่ิ	6 
หร่ัอ	การับรัรัเลงเปียิโนปรัะกอบ	6	

1	(0-2-1)

111	112 ดนต้รีัเพ่�อปรัะชาสังคม	4	 1	(0-2-1)

111	237 โครังการัการัแสดงของ
นักศึึกษาชั�นปีทีุ�	3

2	(1-2-3)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	111	339

รัายิวิชาเล่อกเสรีั 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 14
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	207 ทัุกษะวิชาเอก	7	 3	(0-3-6)

111	238 ปัจฉิมนิทัุศึน์	1 3	(1-4-4)

110	101	-	111	
405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101	-	111	
339

รัายิวิชาเล่อกเสรีั 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 10



131

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	208 ทัุกษะวิชาเอก	8 3	(0-3-6)

111	239 ปัจฉิมนิทัุศึน์	2 3	(1-4-4)

110	101	-	111	
405

รัายิวิชาศึึกษาทัุ�วไป 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101	-	111	
339

รัายิวิชาเล่อกเสรีั 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 10

4
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ช่�อหลักส่ต้รั

 ภาษาไทย์	 	 	 หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รัมหาบัณิฑิิต้

 ภาษาอังกฤษ 	 	 Master	of	Music	Program

ช่�อปริัญิญิา

 ชื�อเต็มภาษาไทย์	 	 ดุริัยิางคศึาสต้รัมหาบัณิฑิิต้

 ชื�อย่์อภาษาไทย์	 	 ดศึ.ม.

 ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ		 Master	of	Music

 ชื�อย่์อภาษาอังกฤษ		 M.M.

รูปแบบข้องหลักสูตร   หลักส่ต้รัปริัญิญิาโทุ	2	ปี	รัะบบทุวิภาค

ภาษาท่ีใช้    ภาษาไทุยิและภาษาอังกฤษ

การรับเข้้าศึกษา   รัับนักศึึกษาไทุยิและนักศึึกษาต่้างชาติ้

การให้ปริญญา   ปริัญิญิาเดียิว

สถานภาพข้องหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

	 ได้พิจารัณิากลั�นกรัองโดยิคณิะกรัรัมการัพิจารัณิาหลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รั 

มหาบัณิฑิิต้	(หลักส่ต้รัใหม่	พ.ศึ.	2562)	ให้ความเห็นชอบในการัปรัะชุมครัั�งทีุ�	3/2561	

วันทีุ�	5	 เมษายิน	พ.ศึ.	2561	และได้รัับอนุมัติ้/	 เห็นชอบจากสภาสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนา	ในการัปรัะชุมครัั�งทีุ�	4/2561	วันทีุ�	16	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2561

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

1)	นักวิชาการัด้านดนต้รัี

2)	นักดนต้รัีเชิงบ่รัณิาการั

3)	ผ่่้สรั้างสรัรัค์ทุางด้านดนต้รัี

4)	อาจารัยิ์ด้านดนต้รัี

5)	ผ่่้ปรัะกอบการัด้านดนต้รัี

6)	นักวิชาการัละครัและดนต้รัี
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ข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตรข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตร

ปรัชญา ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาข้องหลักสูตร

	 มุ่ งผ่ ลิต้ บัณิฑิิต้ทีุ� มีความเ ชี� ยิวชาญิและเ ข้า ใจ ในดนต้รีัอ ย่ิาง ลึก ซึึ่� ง	 

มีความต้รัะหนักถึงความสำาคัญิของการัศึึกษาดนต้รีัทัุ�งในฐานะศึาสต้ร์ัและศิึลป์	 

มีศัึกยิภาพในการัค้นคว้า	 วิจัยิ	และสร้ัางความร้่ัใหม่รัวมทัุ�งสามารัถบ่รัณิาการั 

องค์ความร้่ัเพ่�อสร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัเชิงนวัต้ศิึลป์ทีุ�มีคุณิค่า	และสอดคล้องกับบริับทุ 

ของความเปลี�ยินแปลงขององค์ความร้่ัในปัจจุบัน	 โดยิสามารัถปรัะยุิกต์้ใช้ดนต้รีั 

ในเชิงบ่รัณิาการั	เพ่�อสร้ัางสรัรัค์และพัฒนาชุมชน	สังคม	และปรัะเทุศึชาติ้

ความสำาคัญข้องหลักสูตร 

	 หลักส่ต้รันี�มุ่งเน้นทีุ�จะพัฒนาผ้่่เรีัยิน	ทัุ�งในมิติ้ของความร้่ั	การัวิจัยิ	และการั

สร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัเชิงนวัต้ศิึลป์	 เพ่�อผ่ลิต้บัณิฑิิต้ทีุ�มีความเชี�ยิวชาญิและความเข้าใจ

อย่ิางลึกซึึ่�งในด้านดนต้รีัเชิงบ่รัณิาการั	รัวมทัุ�งสามารัถปรัะยุิกต์้ใช้องค์ความร้่ัได้

อย่ิางสอดคล้องกับบริับทุของความเปลี�ยินแปลงในด้านสังคม	วัฒนธรัรัม	เศึรัษฐกิจ

และเทุคโนโลยิี	อย่ิางเต้็มต้ามศึักยิภาพของผ้่่เรีัยิน	โดยิส่งเสรัิมให้ผ้่่เรีัยินพัฒนา

ต้นเองไปส่่การัเป็นผ้่่นำาในการัสร้ัางปรัะโยิชน์ให้กับสังคมและปรัะเทุศึชาติ้ได้ 

อย่ิางยัิ�งย่ิน	ผ่่านศึาสต้ร์ัของดนต้รีัเชิงบ่รัณิาการั
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วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร

1.	 เพ่�อผ่ลิต้บัณิฑิิต้ทีุ�มีความร้่ัและเชี�ยิวชาญิทุางด้านดนต้รัีเชิงบ่รัณิาการั	 

ทีุ�มีศัึกยิภาพในการัค้นคว้า	 วิจัยิ	และเปิดกว้างทุางความคิดในการัสร้ัางสรัรัค์

ทุางด้านดนต้รีัเชิงบ่รัณิาการั	และมีทัุกษะในการัเรีัยินร้่ัพัฒนาต้นเองได้ 

อย่ิางต่้อเน่�อง	 และสามารัถปรัะยิุกต์้ใช้ความร้่ัให้เข้ากับบริับทุของความ

เปลี�ยินแปลงในด้านสังคม	 วัฒนธรัรัม	 เศึรัษฐกิจและเทุคโนโลยีิ	 รัวมทัุ�ง 

สามารัถบ่รัณิาการัองค์ความร้่ัเพ่�อสร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัเชิงนวัต้ศิึลป์ทีุ�สร้ัาง

ปรัะโยิชน์ให้กับสังคม	และปรัะเทุศึชาติ้ได้อย่ิางยัิ�งย่ิน

2.	 เพ่�อผ่ลิต้ผ่ลงานวิจัยิ	 สร้ัางสรัรัค์	 นวัต้กรัรัม	หร่ัอสร้ัางองค์ความร้่ัใหม่ 

ทุางด้านดนต้รีั	 รัวมทัุ�งส่งเสริัมการับ่รัณิาการัองค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีั 

กับศึาสต้ร์ัทีุ�เกี�ยิวข้อง

3.	 เพ่�อสร้ัางพ่�นทีุ�ของการัแลกเปลี�ยินเรีัยินร้่ัเชิงวิชาการัในศึาสต้ร์ัของดนต้รีั 

เชิงบ่รัณิาการั	 ทีุ�ครัอบคลุมการัสร้ัางสรัรัค์ในมิติ้ต่้าง	 ๆ	ทุางด้านดนต้รีั	 

ทัุ�งในรัะดับปรัะเทุศึและนานาชาติ้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.	 มีความเชี�ยิวชาญิและเข้าใจในด้านดนต้รีัอย่ิางลึกซึึ่�ง	สามารัถเรีัยินร้่ัด้วยิต้นเอง

อย่ิางต่้อเน่�อง	 และสามารัถพัฒนาต้นเองผ่่านการัสังเกต้	 ศึึกษา	 ค้นคว้า	 

คิดวิเครัาะห์	 และแก้ปัญิหาทุางวิชาการัหร่ัอวิชาชีพ	 ต้ามบรัิบทุของ 

ความเปลี�ยินแปลงในด้านสังคม	วัฒนธรัรัม	 เศึรัษฐกิจ	และเทุคโนโลยิีได้ 

อย่ิางสร้ัางสรัรัค์

2.	 เปิดกว้างทุางความคิด	มีความเข้าใจถึงความเช่�อมโยิงของศึาสต้ร์ัทุางด้านดนต้รีั

ผ่่านการัแสดงดนต้รีั	การัปรัะพันธ์	การัจัดวางนิทุรัรัศึการัเสียิง	หร่ัอการัค้นคว้า

วิจัยิสร้ัางสรัรัค์อ่�น	ๆ	ทุางด้านดนต้รีั	และสามารัถบ่รัณิาการัองค์ความร้่ั 

ทุางด้านดนต้รีักับการัทุำางานร่ัวมกับศึาสต้ร์ัสาขาอ่�น	ๆ	ได้

3.	 เป็นผ้่่นำาในการัสร้ัางสรัรัค์องค์ความร้่ัใหม่ทุางด้านดนต้รีัเชิงบ่รัณิาการั 

และนวัต้ศิึลป์	ทีุ�สามารัถสร้ัางแรังบันดาลใจและทุำางานรัว่มกับผ้่่อ่�นในการัสร้ัาง

ปรัะโยิชน์ให้กับสังคม	และปรัะเทุศึชาติ้จากองค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีัของต้น

ได้อย่ิางเหมาะสม



136

การดำาเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาในการดำาเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการัศึึกษาต้้น	 	 เด่อนสิงหาคม	–	ธันวาคม 

	 ภาคการัศึึกษาปลายิ		 เด่อนมกรัาคม	–	พฤษภาคม 

	 ภาคการัศึึกษาพิเศึษฤด่รั้อน		เด่อนมิถุนายิน	–	กรักฎีาคม
	 หมายิเหตุ้	:	ทัุ�งนี�รัะยิะเวลาของแต่้ละภาคการัศึึกษาอาจปรัับเปลี�ยินได้ต้ามทีุ�สถาบันฯ	กำาหนดต่้อไป

โครงสร้างหลักสูตร

โคุรงสีร้าง
แผู้น ก

หน่วย์กิต
แบับั ก1 แบับั ก2

จำานวนหน่วยิกิต้รัวม 

ต้ลอดหลักส่ต้รั

36 39 หน่วยิกิต้

จำานวนหน่วยิกิต้ 

รัายิวิชาเรีัยิน

- 27 หน่วยิกิต้

รัายิวิชาบังคับ	 6* 12 หน่วยิกิต้

รัายิวิชาเฉพาะ - 9 หน่วยิกิต้

รัายิวิชาเล่อก - 6 หน่วยิกิต้

จำานวนหน่วยิกิต้

วิทุยิานิพนธ์

36 12 หน่วยิกิต้

*	ศึึกษาเพิ�มเติ้มโดยิไม่นับหน่วยิกิต้
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คำาอธิบายรายวิชา คำาอธิบายรายวิชา 

รายวิชาบังคับ จำานวน 12 หน่วยกิต

200 101 การร้้แลิะตีคุวามสัีญลัิกษณ์์ทางดนตรี  3 (3-0-6)

 รัะบบการับันทึุกสัญิลักษณ์ิทุางดนต้รีัในแต้่ละยิุคสมัยิ	 

การัตี้ความสัญิลักษณ์ิกับการัปฏิิบัต้ิการัจัดแสดง	 และนำาเสนอ

ดนต้รัีและงานสร้ัางสรัรัค์ในสาขาทุี� เกี�ยิวข้อง	 การับ่รัณิาการั	 

การัส่�อสารั	 ดนต้รัีและเสียิงผ่่านสัญิลักษณ์ิ	 ต้ัวอยิ่างแนวคิด 

ของศึิลปินสรั้างสรัรัค์และนักดนต้รัี

Notation Literacy and Interpretation

 Notation	systems	throughout	history;	interpretation	of	

symbols	used	in	music	performance	across	styles	and	in	other	

time-based	performance	arts;	communication	through	notated	

symbols	to	express	musical	structures;	relevant	examples	drawn	

various	musical	traditions	as	well	from	visual	arts,	dance.
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200 102 ปิรัชญา วัฒินธิ์รรม แลิะสุีนทรีย์์ศาสีตร์  3 (3-0-6)

 บรัิบทุในการัสรั้างสรัรัค์ดนต้รัีในสังคมปัจจุบัน	การัวิเครัาะห์

วิพากษ์ปรัากฏิการัณ์ิการัสร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัทุี�เกี�ยิวข้องกับสังคม 

และวัฒนธรัรัม	ผ่่านงานสร้ัางสรัรัค์และแนวคดิของนกัดนต้รีั	ศึลิปนิ 

นักแสดงและนักทุฤษฎีีทุางสังคมวิทุยิา	 และวัฒนธรัรัมศึึกษา	 

การัศึึกษาเปรีัยิบเทีุยิบการัสร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัในมุมมองของคุณิค่า 

ทุางสุนทุรัียิ์ศึาสต้รั์	สังคม	การัเม่อง	และปรััชญิา

Philosophy, Cultures and Aesthetics

	 Contextual	reflections	on	the	meanings	and	functions	

of	musical	practices	and	aesthetics;	analysis	and	critical	

overview	of	the	roles	of	music	in	relation	to	social	and	

cultural	 contexts	 illustrated	 through	 relevant	 works	 by	

composers,	 artists,	 and	 performers	 as	 well	 as	 social	

and	 cultural	 theorists;	 comparative	 studies	 of	 musical	

creativity	within	aesthetic,	social,	political	and	philosophical	

frameworks.

200 103 วิธีิ์วิจัย์ทางดนตรี     3 (3-0-6)

	 แนวคิดและวิธีในการัต้ั�งคำาถาม	 และปรัะเด็นค้นคว้าวิจัยิ 

ในเชิงสุนทุรัียิศึาสต้รั์	 ปรัะวัติ้ศึาสต้รั์	 และสรั้างสรัรัค์	 การัอ้างอิง 

วิธีวิทุยิาในการัวิจัยิ	 การัใช้เครั่�องม่อการัศึึกษาในเชิงคุณิภาพ	 

และปริัมาณิ	การัปรัะเมนิผ่ล	วเิครัาะหผ์่ล	กรัะบวนการัและแนวทุาง

ทุี�เหมาะสมสำาหรัับการัดำาเนินการัศึึกษาวิทุยิานิพนธ์ต้ามหัวข้อ 

ของนักศึึกษา	 การัปฏิิบัต้ิการัเขียินโครังรั่ างวิทุยิานิพนธ์	 

และการัศึึกษาวรัรัณิกรัรัมทุี�เกี�ยิวข้อง

Research Methodology in Music

	 Concepts	 and	 methods	 for	 developing	 research	

questions;	exploration	of	research	topics	in	Aesthetics,	History,	

Pedagogy,	and	Creative	Practice;	Reference	and	Research	
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Methodology,	 Qualitative	 and	 Quantitative	 techniques	 for	

research,	assessment,	evaluation	and	analysis;	guidance	in	

identifying	suitable	research	methods	to	match	each	student’s	

topic;	students	are	required	to	write	a	project	proposal	and	

a	literature	review	as	part	of	the	course.

200 104 การศึกษาการบ้ัรณ์าการด้านดนตรี  3 (1-2-6)

	 แนวทุางและต้ัวอยิ่างในการัสรั้างสรัรัค์ดนต้รีัทุี�บ่รัณิาการั

รั่วมกับศึาสต้รั์อ่�น	 ๆ	 การัปฏิิบัต้ิการัโครังการัศึึกษาทุี�ส่งเสรัิม 

การับ่รัณิาการัดนต้รัีกับศึาสต้รั์อ่�น	 ๆ	 ภายิใต้้การัด่แลและให้ 

คำาปรัึกษาโดยิคณิาจารัยิ์	

Interdisciplinary Studies in Music

	 Study	of	methods,	theories	and	examples	of	creative	

practices	that	integrate	music	with	other	art	forms;	students	

develop	 a	 practical	 interdisciplinary	 project	 under	 the	

supervision	of	lecturers.

รายวิชาเฉพาะ จำานวน 6 หน่วยกิต

201 201 ทักษะวิชาเอกดนตรีขั�นส้ีง 1    3 (1-2-6)

	 ปฏิิบัติ้การัทุักษะวิชาเอก	 การัปฏิิบัต้ิเครั่�องดนต้รัี	 หร่ัอ 

การัปรัะพันธ์	 หรั่อ	 การัสรั้างสรัรัค์ทุางด้านดนต้รัี	 หรั่อ	 หัวข้อ 

การัศึึกษาทุางด้านดนต้รีัวิทุยิาทีุ�อาจารัย์ิและนักศึึกษาต้กลงร่ัวมกัน 

ค้นคว้าและเขียินรัายิงาน	 ศึึกษาเชิงวิพากษ์บนหัวข้อทีุ�เล่อก	 

ภายิใต้้การัด่แลและให้คำาปรัึกษาโดยิอาจารัยิ์	

Master Music Skills 1

	 Technical	and	artistic	skills	related	to	the	student’s	unique	

musical	practice	(performance,	composition	or	musicology);	will	
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include	some	combination	of	reading,	writing,	and/	or	practice-

based	assignments;	under	the	supervision	of	an	advisor.

201 202 ทักษะวิชาเอกดนตรีขั�นส้ีง 2    3 (1-2-6)

	 การัศึึกษาต่้อเน่�องจากรัายิวิชา	 ทัุกษะวิชาเอกขั�นส่ง	 1	 

ทุี�ศึึกษาการัปฏิิบัต้ิการัทุักษะวิชาเอก	 การัปฏิิบัต้ิเครั่�องดนต้รีั	 

หรั่อ	การัปรัะพันธ์	หรั่อ	การัสรั้างสรัรัค์ทุางด้านดนต้รัี	หรั่อ	หัวข้อ

การัศึึกษาทุางด้านดนต้รีัวิทุยิา	 โดยิสรั้างความเช่�อมโยิงกับรัายิวิชา

อ่�น	ๆ	ทุี�เรัียินในหลักส่ต้รั	และเต้รัียิมพรั้อมสำาหรัับการัเสนอหัวข้อ

วิทุยิานิพนธ์	ภายิใต้้การัด่แลและให้คำาปรัึกษาโดยิอาจารัยิ์

Master Music Skills 2

	 Continuation	of	Master	Skills	I;	technical	and	artistic	

skills	 for	 musical	 practice,	 (performance,	 composition	 or	

musicology);	establishing	connections	between	the	student’s	

practice	and	other	courses	in	preparation	for	the	thesis,	under	

the	supervision	of	an	advisor.

201 203 ทักษะวิชาเอกดนตรีขั�นส้ีง 3   3 (1-2-6)

	 การัศึึกษาต่้อเน่�องจากรัายิวิชา	 ทัุกษะวิชาเอกขั�นส่ง	 2	 

โดยิศึึกษา	 ค้นคว้า	 และปฏิิบัติ้การัทัุกษะวิชาเอก	 การัปฏิิบัติ้เคร่ั�อง

ดนต้รีั	หร่ัอ	การัปรัะพันธ์	หร่ัอ	การัสร้ัางสรัรัค์ทุางด้านดนต้รีั	หร่ัอ 

หัวข้อการัศึึกษาทุางด้านดนต้รีัวิทุยิา	 โดยิสร้ัางความเช่�อมโยิง 

กับหัวข้อทีุ�เกี�ยิวข้องกับวิทุยิานิพนธ์	ภายิใต้้การัด่แลและให้คำาปรึักษา

โดยิอาจารัย์ิ

Master Music Skills 3

	 Continuation	of	Master	Skills	II;	technical	and	artistic	skills	

for	musical	practice	(performance,	composition	or	musicology);	

related	to	the	thesis,	under	the	supervision	of	an	advisor.
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รายวิชาเลือก จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

202 101 หัวข้อการศึกษาการวิเคุราะห์ดนตรี   2 (2-0-4)

	 การัวิเครัาะห์ดนต้รีัทีุ�ปรัะพันธ์ในยุิคต่้าง	ๆ 	การัจัดการัด้านโมทีุฟ้	

เสียิงปรัะสาน	จังหวะ	พ่�นผิ่วดนต้รีั	สังคีต้ลักษณ์ิ	และการัเรีัยิบเรีัยิง

Topics in Music Analysis

	 Analysis	of	selected	music	from	different	eras;	motivic	

treatment,	harmony,	rhythm,	texture,	form	and	arrangement.

202 102 หัวข้อการศึกษาแนวปิฏิิบััติการแสีดง  2 (2-0-4)

	 แนวปฏิิบัต้ิการัแสดงดนต้รีัในยิุคต้่าง	 ๆ	 จากแหล่งข้อม่ล

ปฐมภ่มิ	 อาทุิ	 โน้ต้ลายิม่อต้้นฉบับ	 โน้ต้ทีุ�คัดลอกด้วยิลายิม่อ	 

และต้ำารัาดนต้รัีทุี�สำาคัญิ	การัเปรัียิบเทุียิบโน้ต้จากสำานักพิมพ์ต้่าง	ๆ	

การัรัวบรัวมข้อม่ลจากจดหมายิเหตุ้	บทุวิจารัณิ์ดนต้รัี	และบทุความ

จากวารัสารัดนต้รีั	เพ่�อใชใ้นการัวเิครัาะหแ์นวทุางการัตี้ความบทุเพลง

และศึึกษาการัเปลี�ยินแปลงแนวปฏิิบัต้ิการัแสดงดนต้รัีในแต้่ละยิุค

สมัยิและในแต้่ละทุ้องถิ�น

Topics in Performance Practices 

	 Performance	 practices	 in	 various	 historical	 periods	

analysed	 using	 primary	 sources	 including	 autographs,	

manuscripts,	and	performance	treatises;	comparative	analysis	

of	editions	and	correspondence,	music	criticism,	and	essays	

published	 in	 music	 magazine;	 students	 also	 examine	 the	

evolution	of	performance	styles	from	one	era	to	the	next	

and	learn	about	differences	across	geographical	regions.
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202 103 หัวข้อการศึกษาปิระวัติศาสีตร์ดนตรี  2 (2-0-4)

	 บรัิบทุทุางสังคมวัฒนธรัรัมทีุ�เกี�ยิวข้องกับการัสร้ัางสรัรัค์	 

จัดแสดง	และรัับรั่้ดนต้รัี	ในปัจจุบัน	แนวคิดในการัสรั้างสรัรัค์ดนต้รัี 

ความเช่�อมโยิงกับวิวัฒนาการัทุางสังคม	 เศึรัษฐกิจ	 การัเม่อง	 และ

เทุคโนโลยิี	 รัวมถึงศึิลปะในแขนงอ่�น	 ๆ	 ผ่่านแหล่งข้อม่ลปฐมภ่มิ 

ได้แก่บทุวิจารัณิ์ดนต้รัี	 และบันทุึกเสียิงสมัยิก่อน	 รัวมถึงข้อม่ล 

ทุุต้ิยิภ่มิ	อาทุิ	จดหมายิเหตุ้	และบทุวิเครัาะห์

Topics in Music History

	 Examination	of	the	various	social	contexts	within	which	

music	is	produced,	performed,	and	experienced;	perspectives	

in	 the	creation	of	music;	connections	between	music	and	

social	evolution,	economy,	politics,	and	technology	as	well	as	

other	art	forms	through	the	survey	of	primary	source	such	

as	music	reviews	and	historical	sound	recordings;	study	of	

secondary	sources	including	monographs	and	critical	essays.

202 104 หัวข้อการศึกษาดนตรีเอเชีย์ แลิะดนตรีโลิก 2 (2-0-4)

	 การัเปรีัยิบเทีุยิบปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ั	วัฒนธรัรัม	และบทุบาทุหน้าทีุ�

ของดนต้รีัเชิงลึกในภ่มิภาคเอเชียิและภ่มิภาคอ่�น	ๆ 	โดยิมุ่งเน้นให้เห็น

ถึงอัต้ลักษณ์ิทีุ�สำาคัญิของดนต้รีั	 ความสัมพันธ์รัะหว่างดนต้รีักับผ้่่คน 

ในสังคมผ่่านแนวความคิดทีุ�ส่งผ่ลต่้อ	 วิถีการัดำาเนินชีวิต้	 โครังสร้ัาง

สังคมทีุ�สอดคล้องกับการัเม่อง	นโยิบายิทุางเศึรัษฐกิจ	สุนทุรีัยิศึาสต้ร์ั 

และการัพัฒนาของดนต้รีัในลักษณิะของการัทุำางานดนต้รีัข้ามวัฒนธรัรัม

Topics in Asian and World Music

	 Historical,	 cultural,	 and	 functional	 comparative	study	

of	the	music	of	Asia,	emphasizing	on	its	characteristics;	the	

relationship	between	the	music	and	the	society	through	the	

ideology	reflecting	ways	of	life,	socio-political	structures,	and	

economic	policies;	aesthetics	of	Asian	music;	cross-cultural	

music	as	the	development	of	Asian	music	
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202 105 หัวข้อการศึกษากลิวิธีิ์การสีอนดนตรี  2 (2-0-4)

	 กลวธิกีารัสอนดนต้รีัแบบต่้าง	ๆ 	จติ้วิทุยิาการัสอน	พัฒนาการั

ของเด็ก	วางแผ่นการัสอนอย่ิางมรีัะบบและมปีรัะสทิุธภิาพทัุ�งสำาหรับั

การัสอนรัายิบุคคลและการัสอนกลุ่ม	 ฝึึกฝึนทัุกษะการัสอนของตั้วเอง 

ให้เหมาะกับเด็กนักเรัียินแต้่ละคน	 และเรัียินรั่้บทุเพลงสำาหรัับ

การัสอนต้ั�งแต้่ในรัะดับเบ่�องต้้นจนถึงรัะดับกลาง	 อีกทุั�งยิังเพิ�มพ่น

ปรัะสบการัณิ์ด้วยิการัเข้าชมการัสอนแล้วนำามารัายิงานในชั�นเรัียิน

Topics in Music Pedagogy

	 Study	of	various	pedagogical	methods	as	well	as	topics	

in	teaching	psychology,	childhood	development;	methods	for	

creating	 systematic,	 comprehensive,	 and	 effective	 lesson	

plans	for	individual	and	group	lessons;	skills	to	tailor	teaching	

styles	to	fit	the	needs	of	each	student;	survey	of	beginner	

and	intermediate	repertoire;	lesson	observation	reports	and	

teaching	demonstrations.

202 106 ดนตรีกับัสืี�อภาพย์นตร์       

2 (1-2-3)

	 ทุฤษฎีีและปรััชญิาในการับ่รัณิาการัส่�อภาพยินต้ร์ักับดนต้รัี 

ศึึกษาตั้วอย่ิางแนวคิดทีุ�สำาคัญิ	 และปฏิิบัติ้การัการัผ่ลิต้ส่�อดนต้รีั 

กับภาพยินต้รั์	ภายิใต้้การัด่แลและให้คำาปรัึกษาโดยิอาจารัยิ์ผ่่้สอน

Music & Moving Image Media   

	 Audio-Visual	 theories	 and	 philosophies;	 production	

and	 audio-visual	 integration	 techniques;	 students	 develop	

and	complete	practical	projects	combining	music,	sound	and	

moving	image	media	under	the	supervision	of	instructors.
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202 107 ดนตรี การออกแบับัสืี�ออินเตอร์แอคุทีฟุ้  2 (1-2-3)

  แลิะศิลิปิะเสีีย์ง

	 ปรัะวัต้ิศึาสต้รั์	ทุฤษฎีี	แนวคิด	และสุนทุรัียิ์ศึาสต้รั์ของงาน

ศึิลปะเสียิง	ผ่่านต้ัวอยิ่างของศึิลปิน	นักดนต้รัี	ทุี�สำาคัญิ	การัปฏิิบัต้ิ

การัโครังการัสร้ัางสรัรัคศิ์ึลปะเสยีิง	ภายิใต้้การัด่แลและใหค้ำาปรึักษา

โดยิอาจารัยิ์ผ่่้สอน	

Music, Interactive designs and Sonic Arts

	 History,	 theories,	 concepts	 and	 aesthetics	 of	 sonic	

arts	through	the	investigation	of	works	by	some	of	the	main	

exponents	of	this	eclectic	art	form;	creative	projects	in	sonic	

arts	under	the	supervision	of	instructors.

202 108 การรับัร้้ดนตรี     2 (2-0-4)

 ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ั	 และพัฒนาการัของศึาสต้ร์ัทุางด้านดนต้รีั 

และการัรัับร้่ั	ทุฤษฎีี	แนวคิด	ของการัรัับร้่ัทุ่วงทุำานอง	เสียิงปรัะสาน

สีสัน	 และร่ัปแบบทุางดนต้รีั	 รัวมถึงความเช่�อมโยิงกับการัรัับร้่ัการั

เคล่�อนไหว	และภาษา	โดยิครัอบคลุมถึงดนต้รีัในมิติ้	และปรัะเภทุต่้าง	ๆ 	

Music Cognition

	 History	and	evolution	of	music	and	perception;	theories	

and	concepts	of	the	cognitive	processing	of	melody,	harmony,	

timbre,	and	musical	forms,	as	well	as	relationships	between	

music,	movements,	and	language;	illustrated	through	musical	

examples	from	a	diverse	range	of	musical	styles	and	genres.

202 109 ดนตรี สัีงคุม แลิะคุวามเป็ินอย่้์ที�ดี 2 (1-2-3)

	 พัฒนาการัของการับ่รัณิาการัศึาสต้รั์ทุางด้านดนต้รัีกับ 

การัสรัา้งเสรัมิสขุภาพ	และดนต้รีัในการัสรัา้งสงัคมดลุยิภาพ	แนวคดิ

และทิุศึทุางการัพัฒนาของศึาต้รั	์นวัต้กรัรัมต้า่ง	ๆ 	ทีุ�เกดิขึ�นในปจัจบุนั 
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และโครังการัปฏิิบัต้ิการัการับ่รัณิาการัศึาสต้ร์ัทุางด้านดนต้รีักับการั

สรั้างเสรัิมสุขภาพเพ่�อความเป็นอยิ่่ทุี�ดี	และสังคมดุลยิภาพ

Music, Society and Well Being

	 The	development	of	the	integration	between	the	science	

of	music	and	health	awareness;	the	role	of	music	in	promoting	

social	equalit;	concepts	and	directions	of	current	scientific	

research	and	related	innovations;	projects	integrating	music	

with	health	awareness	for	well-being	and	equality	in	society.

202 110 เรื�องคัุดเฉพาะทางดนตรี    2 (1-2-3)

	 หัวข้อพิเศึษทุี�กำาหนดขึ�นนอกเหน่อจากรัายิวิชาในหลักส่ต้รั	

ซึ่ึ�งเป็นหัวข้อทีุ�เกี�ยิวข้องกับดนต้รีั	 หรั่อบ่รัณิาการัร่ัวมกับศึาสต้ร์ัอ่�น	

ภายิใต้้การัด่แลและให้คำาปรัึกษาโดยิอาจารัยิ์ผ่่้สอน

Selected Topic in Music

	 Special	topics	in	music	and	the	integration	between	

music	and	other	sciences	not	covered	in	other	courses	in	

the	curriculum;	under	the	supervision	of	the	instructors.

202 111 ทัศนมิติดนตรีนานาชาติ    2 (1-2-3)

	 ปรัากฏิการัณิ์ทุางดนต้รัีในสังคมปัจจุบัน	 หัวข้อการัศึึกษา

อิสรัะซึ่ึ�งเป็นทุี�สนใจและมีผ่ลต้่อการัพัฒนาโลกทุัศึน์ของผ่่้เรัียิน 

ในรัะดับนานาชาติ้	 และการัปฏิิบัติ้การัโครังการั	 ภายิใต้้การัด่แล 

และให้คำาปรัึกษาโดยิอาจารัยิ์ผ่่้สอน

International Perspective in Music

	 Music	phenomena	in	contemporary	society;	independent	

study	leading	to	the	development	of	students’	perspectives	on	

an	international	level;	practical	projects	under	the	supervision	

of	instructors.
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วิทยานิพนธ์

203 101 วิทย์านิพนธ์ิ์       36 หน่วย์กิต

	 การัวิจัยิในรัะดับส่งทุี�เป็นการัค้นคว้า	 และสรั้างความรั่้ใหม่ 

ทุี�ก่อให้เกิดผ่ลกรัะทุบในศึาสต้รั์ของดนต้รัีในรัะดับนานาชาต้ิ

ต้ามรั่ปแบบและวิธีการัวิจัยิ	 ภายิใต้้การักำากับด่แล	 การัควบคุม	 

และการัให้คำาปรัึกษา	 ของคณิะกรัรัมการัควบคุมวิทุยิานิพนธ์	 

การัสอบความก้าวหน้าวิทุยิานิพนธ์	 ทุำารัายิงานวิทุยิานิพนธ์	 

และทุำาการัสอบป้องกันวิทุยิานิพนธ์	 ต้ามข้อกำาหนดของสถาบัน 

ดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา

Thesis

	 Advanced	research	 in	music;	exploring	new	musical	

grounds	within	the	global	context	of	music	contributing	to	

the	knowledge	of	the	 international	community;	defense	of	

student’s	work	progress,	completion	of	the	thesis,	and	thesis	

defense	 according	 to	 Princess	 Galyani	 Vadhana	 Institute	 

of	Music	regulations.

203 102 วิทย์านิพนธ์ิ์      12 หน่วย์กิต

	 การัวิจยัิในหวัขอ้ดา้นดนต้รีัต้ามร่ัปแบบและวธิกีารัวจิยัิภายิใต้้

การักำากบัดแ่ล	การัควบคมุ	และการัใหค้ำาปรักึษา	ของคณิะกรัรัมการั

ควบคุมวิทุยิานิพนธ์	การัสอบความก้าวหน้าวิทุยิานิพนธ์	ทุำารัายิงาน

วิทุยิานิพนธ์	 และทุำาการัสอบป้องกันวิทุยิานิพนธ์	 ต้ามข้อกำาหนด 

ของสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา

Thesis

	 Research	in	music	using	formal	research	methodologies	

under	 the	 supervision	 and	 advise	 of	 the	 thesis	 advisory	

committee;	defense	of	student’s	work	progress,	completion	of	

the	thesis,	and	thesis	defense	according	to	Princess	Galyani	

Vadhana	Institute	of	Music	regulations.
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ปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	102 ปรััชญิา	วัฒนธรัรัม 
และสุนทุรีัย์ิศึาสต้ร์ั

S/U

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	103 วิธีวิจัยิทุางดนต้รีั		 S/U

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

แผนการศึกษาแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1แผน ก แบบ ก1

1
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ปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9
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ปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	101 การัร้่ัและตี้ความบันทึุก 
สัญิลักษณ์ิทุางดนต้รีั

3	(3-0-6)

200	102 ปรััชญิา	วัฒนธรัรัม 

และสุนทุรีัย์ิศึาสต้ร์ั

3	(3-0-6)

201	201 ทัุกษะวิชาเอกดนต้รีัขั�นส่ง	1 3	(1-2-6)

รวมจำานวน 9

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	103 วิธีวิจัยิทุางดนต้รีั 3	(3-0-6)

200	104 การัศึึกษาการับ่รัณิาการัด้านดนต้รีั 3	(1-2-6)	

201	202 ทัุกษะวิชาเอกดนต้รีัขั�นส่ง	2 3	(1-2-6)

202	101

-	202	111

วิชาเล่อก 2	(2-0-4),	(1-2-3)

รวมจำานวน 11

แผนการศึกษาแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2แผน ก แบบ ก2
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ปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

201	203 ทัุกษะวิชาเอกดนต้รีัขั�นส่ง	3 3	(1-2-6)

202	101

-	202	111

วิชาเล่อก 4	(2-0-4),	(1-2-3)

203	102 วิทุยิานิพนธ์ 3	

รวมจำานวน 10

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

203	102 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

2
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แนวทางการจัดทำาวิทยานิพนธ์แนวทางการจัดทำาวิทยานิพนธ์

	 หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รัมหาบัณิฑิิต้	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	เปิดโอกาส

ให้นักศึึกษาได้สำารัวจแนวทุางใหม่	ๆ	ทุางดนต้รีั	 โดยิหลักส่ต้รัถ่กออกแบบมา 

เพ่�อช่วยิให้นักศึึกษามคีวามร้่ัและทุกัษะทุางดนต้รัอีย่ิางลึกซึึ่�งยิิ�งขึ�นผ่่านกรัะบวนการั

ตั้�งคำาถาม	ทุำาความเข้าใจ	และแลกเปลี�ยินความคิดเห็นซึึ่�งกันและกัน	นอกจากนี�	

หลักส่ต้รัยัิงออกแบบมาให้การัเรีัยินภาคทุฤษฎีีและภาคปฏิิบัติ้มีความสัมพันธ์ 

ซึึ่�งกันและกัน	โดยิแต่้ละรัายิวิชาทีุ�ศึึกษาในภาคการัศึึกษานั�น	ๆ	จะส่งเสริัมการัเรีัยินร้่ั 

ซึึ่�งกันและกัน

	 หลักส่ต้รันี�	 ให้ความสำาคัญิกับ	Creative	 Practice	 และการัวิจัยิอย่ิาง 

เทุ่าเทีุยิมกัน	การัเผ่ยิแพรั่ผ่ลงานจึงเป็นส่วนสำาคัญิทีุ�เรัาต้รัะหนักถึง	และคาดหวัง

ให้นักศึึกษาทุุกคนนำาเสนอผ่ลงานของต้นเองผ่่านการัแสดงหร่ัอส่�อสาธารัณิะ

ปรัะเภทุอ่�น	ๆ	อาทิุ	การัจัดนิทุรัรัศึการั	ดนต้รีับำาบัด	เวิร์ักช็อป	วิทุยุิกรัะจายิเสียิง	

พอดคาสต์้	ส่�อออนไลน์	ฯลฯ
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ข้อบเข้ตการวิจัยข้อบเข้ตการวิจัย

	 นักศึึกษาชั�นปีทีุ�	 1	 นั�น	จะได้เรีัยินร้่ัแนวทุางในการัสำารัวจและค้นคว้าวิจัยิ 

อันหลากหลายิ	ผ่่านการัฝึึกฝึนดนต้รีัเชิงสร้ัางสรัรัค์	ในรัายิวิชา	“การัร้่ัและตี้ความ

สัญิลักษณ์ิทุางดนต้รีั”	“ปรััชญิา	วัฒนธรัรัม	และสุนทุรีัยิศึาสต้ร์ั”	และ	“การัศึึกษา

การับ่รัณิาการัด้านดนต้รีั”	 ควบค่่ไปกับการัศึึกษาวิชาเล่อกต้ามความถนัด 

และความสนใจของต้นเอง	เพ่�อให้นักศึึกษาสามารัถออกแบบโครังการัวิทุยิานิพนธ์

ของต้นเองในช่วงภาคการัศึึกษาปลายิของชั�นปีทีุ�	 1	 ได้	 โดยิอาจจะแบ่งปรัะเภทุ 

ของงานวิจัยิต้ามความสนใจของนักศึึกษาออกเป็น	7	กลุ่มย่ิอยิได้	ดังนี�

1.	 Art of interpretation	 เช่น	การัตี้ความการัปฏิิบัติ้ดนต้รีัผ่่านบริับทุทุาง

ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ั	(Historically/	Contextually	Informed	Performance	Practice)

2.	 Creative Practices	เช่น	การัปรัะพนัธ์เพลง	(Composition)	การัแสดงดนต้รัี	

(Performance)	การัแสดงคีต้ปฏิิภาณิ	(Improvisation)	และดนต้รีัทุดลอง	

(Experimental	Practice)

3.	 Innovation and Design	เช่น	อุโฆษวิทุยิา	(Acoustics)	การัออกแบบเคร่ั�อง

ดนต้รีั	 (Instrumental	Design)	และการัสร้ัางสรัรัค์ส่�ออินเต้อร์ัแอคทีุฟ้	

(Interactive	platforms)

4.	 Interdisciplinary Studies	 เช่น	 การัแสดงดนต้รัีแบบมีส่วนร่ัวม	

(Collaborative	Performances)	 งานศิึลปะส่�อผ่สม	(Cross-media	Art)	 

และการัสร้ัางสรัรัค์ผ่ลงานสหวิชาชีพ	(Multi-disciplinary)

5.	 Learning & Teaching	 เช่น	กลวิธีการัสอน	(Pedagogy)	แนวคิดทุาง 

การัสอน	 (Teaching	 Approach)	 และการัออกแบบปรัะสบการัณ์ิ	 

(Experience	Design)

6.	 Music and Community	 เช่น	 การัมีส่วนร่ัวมทุางสังคม	 (Social	

Engagement)	ดนต้รีัในพ่�นทีุ�สาธารัณิะ	(Music	in	Public	Spaces)	และดนต้รัี

และความเป็นอย่่ิทีุ�ดี	(Music	and	Well-being)

7.	 Culture and Aesthetics	 เช่น	การัสำารัวจบริับทุทุางดนต้รีั	 ความร้่ั 

ความเข้าใจ	และการัรัับร้่ัทุางดนต้รีั	(Investigation	of	Musical	Contexts,	

Cognition	and	Perception)	ดนต้รัีกับความหลายิหลายิและความแต้กต้่าง 

ทุางวัฒนธรัรัม	 (Diversity	 and	 Interculturality)	 หร่ัอวิวัฒนาการั 

และพัฒนาการัทุางดนต้รีั	(Evolution	and	Developments)
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การนำาเสนอผลงานวิจัยการนำาเสนอผลงานวิจัย

	 นอกจากการันำาเสนอผ่ลงานวิจัยิทีุ�เป็นร่ัปเล่มวิทุยิานิพนธ์ทีุ�นักศึึกษาจะต้้อง

เขียินเพ่�อบรัรัยิายิแนวทุางการัวิจัยิและสรุัปผ่ลการัวิจัยิของต้นเองแล้ว	 นักศึึกษา 

ยัิงสามารัถนำาเสนอผ่ลงานวิจัยิของต้นในภาคการัศึึกษาสุดทุ้ายิ	(Graduate	Recital)	

ควบค่่กันไปได้	 ด้วยิวิธีการัทีุ�หลากหลายิ	 โดยิอาจจะเป็นการัผ่สมผ่สานวิธีการั 

นำาเสนอผ่ลงานในร่ัปแบบต่้างๆ	ดังนี�

การแสีดง

(Performance)

สามารัถเล่อกวิธีการันำาเสนอผ่ลงานด้วยิการัแสดงได้หลาก

หลายิวิธี	ไม่ว่าจะเป็นการัจัดการัแสดงในทีุ�สาธารัณิะหร่ัอการั

แสดงผ่่านส่�อออนไลน์	การัแสดงสดหร่ัอการัแสดงทีุ�ได้บันทึุก

ไว้ล่วงหน้า	(Real-time	or	Non	Real-time)	เป็นต้้น

สิี�งปิระดิษฐ์

(Creation)

Fixed	Media	Composition,	Acoustic	and	Electronic	

Music,	Mixed	Media,	Trans-Media	Projects

นิทรรศการ

(Exhibition)

Site-Specific	Installations,	Physical	or	Virtual/	Interactive	

Platforms

สืี�อออนไลิน์

(Online 

Resources)

Website,	 Database,	 Radio/	 Internet	 Broadcast,	

Podcasts,	Video	Channel,	Application	Design

การศึกษาหรือ

การมีส่ีวนร่วม

ทางสัีงคุม

(Educational–

Community 

Engagement)

การัจัดสัมมนาเชิงปฏิิบัติ้การั	 (Public	 workshops) 

การัออกแบบปรัะสบการัณ์ิ	(Experience	Design)
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แผนการจัดทำาวิทยานิพนธ์แผนการจัดทำาวิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1

ช่วงเวลิา กิจกรรม / 

การดำาเนินการ

ราย์ลิะเอีย์ด

ก่อนเปิด 

ภาคการัศึึกษา 

1	เด่อน

การัปฐมนิเทุศึ

นักศึึกษาใหม่	และ

กิจกรัรัมเต้รีัยิมความ

พร้ัอมก่อนเข้าศึึกษา

คณิาจารัย์ิปรัะจำาหลักส่ต้รัชี�แจง

รัายิละเอียิดต่้างๆ	รัวมถึงแนะนำา

รัายิวิชาทีุ�จะต้้องศึึกษา	จากนั�น

นักศึึกษาเข้าพบอาจารัย์ิทีุ�ปรึักษา

เพ่�อเล่อกอาจารัย์ิผ้่่สอนทัุกษะวิชา

เอกดนต้รีัขั�นส่ง

อาจจะมีการัสัมมนาหร่ัออบรัม

รัะยิะสั�นเพ่�อเต้รีัยิมความพร้ัอม

ก่อนเข้าศึึกษา

ก่อนเปิด 

ภาคการัศึึกษา	

2	สัปดาห์

ลงทุะเบียินเรีัยิน ลงทุะเบียินเรีัยิน	2	วิชาหลัก	 

และ	1	วิชาเฉพาะ	(แบบ	สกว.

ทุบ.001)

สัปดาห์ทีุ�	9 สัปดาห์โครังการั

พิเศึษ	(Project	

Week)

เข้าร่ัวมกิจกรัรัมสัปดาห์โครังการั

พิเศึษในสถานะของผ้่่ช่วยิจัด

กิจกรัรัมหร่ัอผ้่่ปรัะสานงาน

สัปดาห์ทีุ�	12 กิจกรัรัมแนะแนว 

และนำาเสนอผ่ลงาน

นักศึึกษา	หลักส่ต้รั 

ดุริัยิางคศึาสต้รั 

มหาบัณิฑิิต้	

(Postgraduate	Day)

นำาเสนอโครังงานหร่ัอผ่ลงานจาก

รัายิวิชาทัุกษะวิชาเอกดนต้รีัขั�นส่ง	1
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ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 1

ช่วงเวลิา กิจกรรม / 

การดำาเนินการ

ราย์ลิะเอีย์ด

ก่อนเปิด 

ภาคการัศึึกษา	

2	สัปดาห์

ลงทุะเบียินเรีัยิน ลงทุะเบียินเรีัยิน	2	วิชาหลัก

1	วิชาเฉพาะ	และ	1	วิชาเล่อก

สัปดาห์ทีุ�	9 สัปดาห์โครังการั

พิเศึษ	(Project	

Week)

นักศึึกษาทัุ�งรุ่ันร่ัวมเป็นเจ้าภาพ 

จัดสัมมนา	1	หัวข้อ

สัปดาห์ทีุ�	12 ส่งโครังร่ัาง

วิทุยิานิพนธ์ 

(ฉบับร่ัาง)

ส่งโครังร่ัางวิทุยิานิพนธ์	(ฉบับร่ัาง)	 

รัวมถึงบทุทุบทุวนวรัรัณิกรัรัม	 

และภาคผ่นวก	รัวมแล้วปรัะมาณิ	 

7-12	หน้า

ส่งแบบคำาร้ัองอาจารัย์ิทีุ�ปรึักษา

วิทุยิานิพนธ์และอาจารัย์ิทีุ�ปรึักษา

วิทุยิานิพนธ์ร่ัวม

สัปดาห์ทีุ�	16 เต้รีัยิมสอบ 

วัดคุณิสมบัติ้	

(Qualifying	

Examination)

ส่งโครังร่ัางวิทุยิานิพนธ์	 

(ฉบับสมบ่รัณ์ิ)	และวิดีโอ 

นำาเสนอผ่ลงาน

ปลายิเด่อน

พฤษภาคม/	 

ต้้นเด่อนมิถุนายิน

สอบวัดคุณิสมบัติ้ สอบวัดคุณิสมบัติ้โดยิอาจารัย์ิปรัะจำา

หลักส่ต้รั	2	คน	และกรัรัมการั 

ผ้่่ทุรังคุณิวุฒิภายินอก	1	คน

เด่อนมิถุนายิน ส่งโครังร่ัาง

วิทุยิานิพนธ์	

(ฉบับสมบ่รัณ์ิ)

ส่งโครังร่ัางวิทุยิานิพนธ์	(ฉบับสมบ่รัณ์ิ)	

ทีุ�ได้ปรัับปรุังแก้ไขหลังจากสอบ 

วัดคุณิสมบัติ้เรีัยิบร้ัอยิแล้ว
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ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2

ช่วงเวลิา กิจกรรม / 

การดำาเนินการ

ราย์ลิะเอีย์ด

ก่อนเปิด 

ภาคการัศึึกษา	

2	สัปดาห์

ลงทุะเบียินเรีัยิน ลงทุะเบียินเรีัยิน	1	วิชาเฉพาะ	 

2	วิชาเล่อก	และวิทุยิานิพนธ์	 

3	หน่วยิกิต้	(แบบ	สกว.ทุบ.001)

สัปดาห์ทีุ�	8 ส่งความค่บหน้า

วิทุยิานิพนธ์	 

ครัั�งทีุ�	1

รัายิงานโครังร่ัางวิทุยิานิพนธ์	 

ทีุ�ปรัะกอบด้วยิเค้าโครังโดยิรัวม 

หร่ัอภาพรัวม	(Overview)	ของเน่�อหา

วิทุยิานิพนธ์ทีุ�จะทุำา	ต่้ออาจารัย์ิ 

ทีุ�ปรึักษา	(แบบ	สกว.บฑิศึ.010)

สัปดาห์ทีุ�	9 สัปดาห์โครังการั

พิเศึษ	(Project	

Week)

นักศึึกษาจัดหัวข้อสัมมนาเชิงปฏิิบัติ้การั	

(Work	Shop)	ต้ามความสมัครัใจ	 

โดยิอาจจะเป็นส่วนหนึ�งของการัทุดลอง

หร่ัอวิทุยิานิพนธ์ของนักศึึกษาก็ได้

สัปดาห์ทีุ�	12 ส่งบทุคัดย่ิอ	

(Abstract)

สำาหรัับตี้พิมพ์รัายิงานส่บเน่�องการั

ปรัะชุมวิชาการั	(Proceedings)

สัปดาห์ทีุ�	16 ส่งหัวข้อ 

และโครังการั

วิทุยิานิพนธ์

ปรัะกอบด้วยิบทุนำา	บทุทุบทุวน

วรัรัณิกรัรัม	วิธีการัดำาเนินการัวิจัยิ	

พร้ัอมยิกตั้วอย่ิาง	(แบบ	สกว.

บฑิศึ.005)

เด่อนธันวาคม สอบหัวข้อ 

และโครังการั

วิทุยิานิพนธ์

สอบหัวข้อและโครังการัวิทุยิานิพนธ์

โดยิอาจารัย์ิปรัะจำาหลักส่ต้รั	2	คน	

และกรัรัมการัผ้่่ทุรังคุณิวุฒิภายินอก	 

1	คน

ขอแต่้งตั้�งอาจารัย์ิทีุ�ปรึักษาวิทุยิานิพนธ์	

(สกว.บฑิศึ.007)
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ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2

ช่วงเวลิา กิจกรรม / 

การดำาเนินการ

ราย์ลิะเอีย์ด

ก่อนเปิด 

ภาคการัศึึกษา	

2	สัปดาห์

ลงทุะเบียินเรีัยิน ลงทุะเบียินวิทุยิานิพนธ์	6	หน่วยิกิต้	

(แบบ	สกว.ทุบ.001)

สัปดาห์ทีุ�	2 ส่งบทุความวิจัยิ

ฉบับเต็้ม

สำาหรัับตี้พิมพ์รัายิงานส่บเน่�อง 

การัปรัะชุมวิชาการั	(Proceedings)

สัปดาห์ทีุ�	9 สัปดาห์โครังการั

พิเศึษ	(Project	

Week)

นักศึึกษานำาเสนอผ่ลงานวิจัยิในการั

ปรัะชุมวิชาการัและนำาเสนอผ่ลงานวิจัยิ

ด้านดนต้รีับ่รัณิาการัและนวัต้ศิึลป์	

รัะดับชาติ้

สัปดาห์ทีุ�	12 ส่งเล่ม

วิทุยิานิพนธ์ 

ให้กรัรัมการั

ภายินอก

ย่ิ�นคำาร้ัองขอสอบวิทุยิานิพนธ์	 

(สกว.บฑิศึ.011)

สัปดาห์ทีุ�	16-18 สอบวิทุยิานิพนธ์ เป็นการัสอบแบบเปิดให้บุคคลภายินอก

เข้าชมได้	ต้ามเง่�อนไขของเกณิฑ์ิ

มาต้รัฐานหลักส่ต้รัรัะดับบัณิฑิิต้ศึึกษา

เด่อนมิถุนายิน	

-	กรักฎีาคม

ส่งเล่ม

วิทุยิานิพนธ์ฉบับ

สมบ่รัณ์ิ

นักศึึกษาแจ้ง 

จบการัศึึกษา

ต้้องส่งภายิใน	45	วัน	หลังจากสอบ

วิทุยิานิพนธ์	(สกว.บฑิศึ.014)

ส่งแบบขอแจ้งสำาเร็ัจการัศึึกษา 

และค่นเงินปรัะกัน	(สกว.บฑิศึ.015)
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กระบวนการการติดต่อฝ่ายทะเบียนกระบวนการการติดต่อฝ่ายทะเบียน

ข้ั้นตอนการลงทะเบียน 

สีำาหรับันักศึกษาปิกติ

• รัับทุรัาบปฏิิทิุนการัศึึกษาของสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั 

(วันลงทุะเบียินรัายิวิชาและชำารัะค่าธรัรัมเนียิม)

• ลงทุะเบียินรัายิวิชาในรัะบบ	:	http://www.reg.pgvim.ac.th/login.php			 	

ในรัะหว่างเวลาทีุ�กำาหนด	ในปฏิิทิุนการัศึึกษา	(วันลงทุะเบียินรัายิวิชา		 	

และชำารัะค่าธรัรัมเนียิม)

• งานทุะเบียินพิมพ์ใบลงทุะเบียิน	และแจ้งให้นักศึึกษาทุรัาบว่าต้้องมารัับในวันใด

• ต้รัวจสอบแบบลงทุะเบียินว่ารัายิวิชาถ่กต้้องสมบ่รัณ์ิ	ลงนามของนักศึึกษา			

และให้อาจารัย์ิทีุ�ปรึักษาลงนาม

• นำาแบบลงทุะเบียินมาย่ิ�นชำารัะค่าธรัรัมเนียิมการัศึึกษาทีุ�แผ่นกการัเงิน 

และบัญิชี	นักศึึกษาจะได้รัับใบเสร็ัจรัับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ในรัะหว่างเวลาทีุ�กำาหนดในปฏิิทิุนการัศึึกษา	(วันลงทุะเบียินรัายิวิชา 

และชำารัะค่าธรัรัมเนียิม)

• นำาแบบลงทุะเบียินมาย่ิ�นทีุ�เจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียิน

สีำาหรับันักศึกษาที�ติดปัิญหาในการเข้าระบับัด้วย์เงื�อนไขต่าง ๆ

• รัับทุรัาบปฏิิทิุนการัศึึกษาของสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั 

(วันลงทุะเบียินรัายิวิชาและชำารัะค่าธรัรัมเนียิม)

• ติ้ดต่้อแผ่นกทุะเบียินหร่ัอแผ่นกการัเงินและบัญิชี	โดยิด่วน

• ลงทุะเบียินรัายิวิชาในรัะบบ	http://www.reg.pgvim.ac.th/login.php 

ในรัะหว่างเวลาทีุ�กำาหนดให้เป็นวันลงทุะเบียินล่าช้า	(บางกรัณีิ)

• งานทุะเบียินพิมพ์ใบลงทุะเบียิน	และแจ้งให้นักศึึกษาทุรัาบว่าต้้องมารัับในวันใด

• ต้รัวจสอบแบบลงทุะเบียินว่ารัายิวิชาถ่กต้้องสมบ่รัณ์ิ	ลงนามของนักศึึกษา			

และให้อาจารัย์ิทีุ�ปรึักษาลงนาม

• นำาแบบลงทุะเบียินมาย่ิ�นชำารัะค่าธรัรัมเนียิมการัศึึกษาและค่าปรัับทีุ�แผ่นก			

การัเงินและบัญิชี	นักศึึกษาจะได้รัับใบเสร็ัจรัับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

• นำาแบบลงทุะเบียินมาย่ิ�นทีุ�เจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียิน
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ข้ั้นตอนการเพิ่มรายวิชา

• กรัอกรัายิวิชาทีุ�ต้้องการัจะเพิ�มลงในแบบเพิ�มรัายิวิชา	(สกว.ทุบ.002)

• อาจารัย์ิปรัะจำาวิชาลงนามในแบบเพิ�มรัายิวิชาให้ต้รังต้ามวิชาทีุ�รัับผิ่ดชอบ

• อาจารัย์ิทีุ�ปรึักษาลงนามแบบเพิ�มรัายิวิชา	(สกว.ทุบ.002)

• นำาแบบเพิ�มรัายิวิชามาย่ิ�นเจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียินต้ามวันทีุ�กำาหนดในปฏิิทิุน 

การัศึึกษา	(วันเพิ�ม/	ถอนรัายิวิชา)

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้ามรัายิวิชาทีุ�เพิ�ม	ภายิใน	7	วันทุำาการั

ข้ั้นตอนการถอนรายวิชา

• กรัอกรัายิวิชาทีุ�ต้้องการัจะเพิ�มลงในแบบถอนรัายิวิชา	(สกว.ทุบ.003)

• อาจารัย์ิปรัะจำาวิชาลงนามในแบบถอนรัายิวิชาให้ต้รังต้ามวิชาทีุ�รัับผิ่ดชอบ

• อาจารัย์ิทีุ�ปรึักษาลงนามแบบถอนรัายิวิชา	(สกว.ทุบ.003)

• นำาแบบถอนรัายิวิชามาย่ิ�นเจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียินต้ามวันทีุ�กำาหนดในปฏิิทิุน 

การัศึึกษา	(วันเพิ�ม/	ถอนรัายิวิชา)

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้ามรัายิวิชาทีุ�ถอน	ภายิใน	7	วันทุำาการั

ข้ั้นตอนการส่งใบบันทึกการแก้ไข้เกรด

• การัดำาเนินการัแก้ไขเกรัด	ให้ดำาเนินการัภายิใน	14	วันนับจากวันเปิดภาคเรีัยิน

• กรัอกรัายิละเอียิดในแบบบันทึุกการัแก้ไขเกรัด	(สกว.ทุบ.017)

• นำาแบบบันทึุกการัแก้ไขเกรัดให้อาจารัย์ิปรัะจำาวิชา	และอาจารัย์ิทีุ�ปรึักษา

• นำาแบบคำาร้ัองย่ิ�นต่้อเจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียินเพ่�อดำาเนินการัต้รัวจสอบเสนอ		 	

ต่้อปรัะธานหลักส่ต้รั	คณิบดี	รัองอธิการับดี	และอธิการับดีต้ามลำาดับต่้อไป

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้ามการัแก้ไขเกรัด	ภายิใน	7	-	14	วันทุำาการั

ข้ั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

• กรัอกรัายิละเอียิดในแบบคำาร้ัองขอเทีุยิบโอนรัายิวิชาและหน่วยิกิต้ 

(สกว.ทุบ.014)
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• นำาแบบคำาร้ัองขอเทีุยิบโอนรัายิวิชาและหน่วยิกิต้	แนบใบรัายิงานผ่ลการัศึึกษา	

และคำาอธิบายิรัายิวิชาย่ิ�นทีุ�อาจารัย์ิทีุ�ปรึักษา	เพ่�อลงนามในแบบคำาร้ัอง

• นำาแบบคำาร้ัองย่ิ�นต่้อสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	เพ่�อดำาเนินการัเสนอต่้อ		 	

ปรัะธานหลักส่ต้รั	คณิบดี	รัองอธิการับดี	และอธิการับดีต้ามลำาดับต่้อไป

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้ามการัเทีุยิบโอนรัายิวิชาและหน่วยิกิต้ภายิใน	7	-	20	 

วันทุำาการั

ข้ั้นตอนการข้อหนังส่อรับรอง

• กรัอกรัายิละเอียิดลงในแบบคำาร้ัองขอหนังส่อรัับรัอง	(สกว.ทุบ.012)

• นำาแบบคำาร้ัองย่ิ�นชำารัะค่าธรัรัมเนียิมทีุ�แผ่นกการัเงินและบัญิชี

• นำาแบบคำาร้ัองย่ิ�นทีุ�ชำารัะค่าธรัรัมเนียิมเรีัยิบร้ัอยิแล้วทีุ�เจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียิน

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำาการั

ข้ั้นตอนการยื่นคำาร้องข้อผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

• กรัอกรัายิละเอียิดลงในแบบคำาร้ัองขอผ่่อนผั่นค่าธรัรัมเนียิมการัศึึกษา		 	

(สกว.ทุบ.005)

• นำาแบบคำาร้ัอขอผ่่อนผั่นค่าธรัรัมเนียิมการัศึึกษางย่ิ�นทีุ�สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	

ภายิในรัะยิะเวลาการัลงทุะเบียินรัายิวิชาเทุ่านั�น	เพ่�อดำาเนินการัเสนอ 

ต่้อปรัะธานหลักส่ต้รั	คณิบดี	รัองอธิการับดี	และอธิการับดี	ต้ามลำาดับต่้อไป

• นำาแบบคำาร้ัองย่ิ�นทีุ�ชำารัะค่าธรัรัมเนียิมเรีัยิบร้ัอยิแล้วทีุ�เจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียิน

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำาการั

ข้ั้นตอนยื่นหนังส่อคำาร้องทั่วไป

• กรัอกรัายิละเอียิดลงในแบบคำาร้ัองทัุ�วไป	(สกว.ทุบ.009)

• นำาแบบคำาร้ัองทัุ�วไป	แนบเอกสารัทีุ�เกี�ยิวข้องย่ิ�นทีุ�สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั			

เพ่�อดำาเนินการัต้รัวจสอบเสนอต่้อปรัะธานหลักส่ต้รั	คณิบดี	รัองอธิการับดี			

และอธิการับดีต้ามลำาดับต่้อไป

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำาการั



164

ข้ั้นตอนการข้อสำาเร็จการศึกษา และข้อรับเงินคืนค่าประกันข้องเสียหาย

• กรัอกรัายิละเอียิดลงในแบบคำาร้ัองขอสำาเร็ัจการัศึึกษา	และขอรัับเงินค่น		 	

ค่าปรัะกันของเสียิหายิ	(สกว.ทุบ.010)	พร้ัอมแนบร่ัปถ่ายิขนาด	1	นิ�ว	 

หร่ัอ	1.5	นิ�ว	(แต่้งกายิชุดพิธีการัถ่กรัะเบียิบ)	จำานวน	5	ร่ัป

• นำาแบบคำาร้ัองขอสำาเร็ัจการัศึึกษา	และขอรัับเงินค่นค่าปรัะกันของเสียิหายิ			

ไปต้รัวจสอบต้ามกลุ่มงานต่้าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยิวข้องกับนักศึึกษา	กลุ่มงานห้องสมุด			

กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มงานการัเงิน	และงานทุะเบียิน	เพ่�อลงนามความถ่กต้้อง			

ครับถ้วน

• เจ้าหน้าทีุ�ต้รัวจสอบเอกสารัคำาร้ัองขอสำาเร็ัจการัศึึกษา	และขอรัับเงินค่น		 	

ค่าปรัะกันของเสียิหายิเสนอต่้อคณิะกรัรัมการับริัหารัสถาบันอนุมัติ้

• เจ้าหน้าทีุ�ทุะเบียินแจ้งวันรัับค่นค่าปรัะกันของเสียิหายิ

• นักศึึกษามารัับภายิใน	7	–	14	วันทุำาการั

ข้ั้นตอนการข้อรับพระราชทานปริญญาบัตร

• กรัอกรัายิละเอียิดลงในแบบคำาร้ัองขอรัับปริัญิญิา	(สกว.ทุบ.011)

• นำาแบบคำาร้ัองขอรัับปริัญิญิา	พร้ัอมชำารัะค่าขึ�นทุะเบียินรัับปริัญิญิาบัต้รั		 	

และค่าเข็มวิทุยิฐานะ	ทีุ�แผ่นกการัเงินและบัญิชี

• เจ้าหน้าทีุ�ต้รัวจสอบความถ่กต้้องแบบคำาร้ัองขอรัับปริัญิญิา	และดำาเนินเสนอ		

คณิบดี	ผ้่่อำานวยิการั	รัองอธิการับดี	และอธิการับดีต้ามลำาดับต่้อไป

• ต้รัวจสอบและติ้ดต้าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำาการั
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แบบคำาร้องต่าง ๆ

สกว.ทุบ.001	 	 แบบลงทุะเบียิน

สกว.ทุบ.002		 แบบเพิ�มรัายิวิชา

สกว.ทุบ.003		 แบบถอนรัายิวิชา

สกว.ทุบ.004		 แบบคำาร้ัองขอเทีุยิบโอนรัายิวิชาและหน่วยิกิต้			 	 		

	 	 	 ภายิในสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

สกว.ทุบ.005		 แบบคำาร้ัองขอผ่่อนผั่นชำารัะค่าธรัรัมเนียิมการัลงทุะเบียินวิชาเรีัยิน

สกว.ทุบ.006		 แบบคำาร้ัองขอลาพักการัศึึกษา

สกว.ทุบ.007		 แบบคำาร้ัองขอกลับเข้าศึึกษา

สกว.ทุบ.008		 แบบคำาร้ัองขอลาออกจากสถานภาพนักศึึกษา

สกว.ทุบ.009		 แบบคำาร้ัองทัุ�วไป

สกว.ทุบ.010	 	 แบบคำาร้ัองขอสำาเร็ัจการัศึึกษาและขอรัับเงินค่น		 	 		

	 	 	 ค่าปรัะกันของเสียิหายิ

สกว.ทุบ.011	 	 แบบคำาร้ัองขอรัับปริัญิญิา	

สกว.ทุบ.012	 	 คำาร้ัองขอหนังส่อรัับรัอง	

สกว.ทุบ.013	 	 คำาร้ัองขอทุำาบัต้รัปรัะจำาตั้วนักศึึกษา

สกว.ทุบ.014	 	 แบบคำาร้ัองเทีุยิบโอนหน่วยิกิต้จากสถาบันอุดมศึึกษาอ่�น

สกว.ทุบ.015	 	 แบบคำาร้ัองขอลาหยุิดเรีัยิน

สกว.ทุบ.016		 คำาร้ัองขอลงทุะเบียินเรีัยินโดยิมีหน่วยิกิต้เกินกว่า

	 	 	 หร่ัอน้อยิกว่ากำาหนด

สกว.ทุบ.017	 	 แบบฟ้อร์ัมการัส่งคะแนนแก้ไข

สถานทีุ�ติ้ดต่้อด้านงานทุะเบียิน

สำานักงานสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	ชั�น	2	อาคารัอำานวยิการั

โทุรัศัึพท์ุ	02	447	8597	(1101)

นายิกฤณิ	พงษ์นิทุรััพย์ิ	นักวิชาการัศึึกษา	

*กรุัณิาแต่้งกายิชุดนักศึึกษาก่อนมาติ้ดต่้อทุุกครัั�ง*

สามารัถดาวน์์โหลดแบบคำาำร้ัองต่้าง	ๆ	ได้

ผ่่่านทุางเว็็บไซึ่ต์์้	shorturl.at/foAPQ

หร่ัอ	QR	Code
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ด้านกิจการนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

3
• กิจการันักศึึกษา
• ทุุนการัศึึกษา
• การัแนะแนวและให้คำาปรึักษา
• การัให้บริัการัด้านสุขภาพของนักศึึกษา
• การัศึึกษาวิชาทุหารั
• องค์การันักศึึกษา
• การับริัการัอ่�น	ๆ
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กิจการนักศึกษากิจการนักศึกษา

	 สถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	 เป็นสถาบันในรัะดับอุดมศึึกษาเฉพาะทุาง 

ด้านดนต้รัีโดยิพันธกิจของสถาบันทุี�ต้้องการัพัฒนานักศึึกษาดนต้รัีทุี�เป็นเลิศึ	 

การับรัิการัสังคม	 และการัเป็นหน่วยิงานวิจัยิ	 และสรั้างสรัรัค์	 อีกทุั�งการัพัฒนา

นกัศึกึษาใหเ้ปน็ไปต้ามคณุิลกัษณิะบณัิฑิิต้ทีุ�พงึปรัะสงคผ์่า่นคุณิคา่องคก์รั	อนัไดแ้ก	่

ความรัักในดนต้รัี	ความสง่างาม	การัมีศึักดิ�ศึรัีในต้น	การัมีวิสัยิทุัศึน์ความคิดรัิเรัิ�ม

สรัา้งสรัรัค	์สามารัถปรัะสานความแต้กต้า่งและความออ่นนอ้มถอ่มต้น	คณุิลกัษณิะ

เหล่านี�จะเป็นแนวทุางในการัพัฒนานักศึึกษาของสถาบันด้วยิการัจัดกิจกรัรัม 

ทุี�จะนำาไปส่่บัณิฑิิต้ทีุ�มีคุณิภาพส่่สังคมไทุยิต่้อไป	 พันธกิจทีุ�สำาคัญิของสถาบัน	 

ทุี�จะสามารัถสนองพรัะปณิิธานของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	 

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครันิทุรั	์คอ่	การัผ่ลติ้บณัิฑิติ้ทุี�มคีวามสามารัถทุางดา้นดนต้รั	ี 

ทุี�เป็นเลิศึ	 อีกทุั�งยิังเป็นคนดี	 คนเก่ง	 และมีคุณิค่า	 กิจการันักศึึกษามุ่งเน้น 

ทุี�จะสรั้างพลัง	หนุ่มสาว	โดยิหลอมรัวมความรั่้ของศึิลปะการัดนต้รัีนี�	ให้กลายิเป็น

พลังของสังคม

	 งานด้านกิจการันักศึึกษาของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 ยัิงต้รัะหนักถึง 

การัสร้ัางสภาพแวดล้อมทุางการัศึึกษานอกห้องเรีัยินให้แก่นักศึึกษาผ่่านกิจกรัรัม

หลากหลายิร่ัปแบบ	 อีกทัุ�งยัิงทุ้าทุายิความร้่ัความสามารัถของนักศึึกษาทีุ�นักศึึกษา

ได้เรีัยินร้่ัจากห้องเรีัยิน	 ส่่การัปรัะยุิกต์้ใช้ได้จริัง	 เพ่�อเสริัมสร้ัางคุณิลักษณิะบัณิฑิิต้ 

ทีุ�พึงปรัะสงค์	และพัฒนาศัึกยิภาพความเป็นมนุษย์ิ	ต้ลอดจนการัเป็นผ้่่ใฝ่ึร้่ัต้ลอดชีวิต้
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาได้เน้นให้นักศึึกษาทุำากิจกรัรัมไปพร้ัอมกัน 

กบัการัเรัยีินรั่	้ในด้านการัเรัยีินการัสอน	นักศึกึษาจะสามารัถนำาความรั่จ้ากการัเรัยีิน

การัสอนในชั�นเรัยีินไปส่ก่ารัลงมอ่ปฏิบิตั้จิรังิผ่า่นกจิกรัรัมของสถาบัน	และกจิกรัรัม

ของนักศึึกษา	 ซึ่ึ�งปรัะกอบไปด้วยิกิจกรัรัมการัแสดงดนต้รัีทุี�สถาบันฯ	 ได้วางแผ่น 

การัดำาเนินการัให้มี ลักษณิะทีุ�แต้กต่้างกัน	 โดยิจัดเป็นพ่�นทุี�การัจัดแสดง	 

และแนวดนต้รีัทุี�หลากหลายิ	 ทีุ�พร้ัอมจะให้นักศึึกษาได้ทุดลอง	 และปล่กฝัึง 

ความคิดรัิเรัิ�มสรั้างสรัรัค์	ทุี�พรั้อมจะนำาไปส่่มิต้ิแห่งการัสรั้างสรัรัค์ผ่่านงานดนต้รัี

กิจกรรมในด้านบริการวิชาการดนตรีต่อสาธารณะ

	 นักศึึกษาของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาต้้องสำานึกคุณิของแผ่่นดิน	 

ดังพันธกิจของสถาบันฯ	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนามีรั่ปแบบการัจัดกิจกรัรัม

ในลักษณิะการัให้บริัการักับสังคม	 กิจกรัรัมทุางด้านดนต้รีัทุี�เน้นการัปรัะยิุกต้์ 

และปรัะสาน	 ผ่่านการัสร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัให้เข้ากับบริับทุทุางความคิดกับชุมชน 

ในแต้่ละพ่�นทุี�ซึ่ึ�งมีความแต้กต้่างกันในเชิงวัฒนธรัรัม	 ขนบปรัะเพณิี	 นักศึึกษา

สามารัถนำาความรั่้	 และกรัะบวนการัทุางความคิดด้านดนต้รัีมาบ่รัณิาการั 

ให้เกิดปรัะโยิชน์ส่งสุดแก่สังคม

กิจกรรมอื่น ๆ

	 โครังการัและกิจกรัรัมของสถาบันฯ	 มุ่งเน้นการัพัฒนาศัึกยิภาพให้แก่

นักศึึกษา	 โดยิมีอาจารัยิ์ทุี�ปรัึกษาให้คำาปรัึกษาต้ลอดการัดำาเนินงานของนักศึึกษา

เป็นการัฝึึกฝึนทุักษะด้านวิชาชีพและด้านบรัิหารัจัดการั	 ส่งเสรัิมศึักยิภาพในทุาง

ความคิดและการัต้ัดสินใจ	 เพ่�อให้นักศึึกษาสามารัถเรัียินรั่้และใช้สต้ิปัญิญิาในการั

แก้ไขปัญิหาอยิ่างถ่กต้้อง	และมีเหตุ้มีผ่ล
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ทุนการศึกษาทุนการศึกษา

ประเภทข้องทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่

	 1.	ทุุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษาทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรััพย์ิ

	 2.	ทุุนเรีัยินดี

	 3.	ทุุนฉุกเฉิน

	 4.	ทุุนการัศึึกษาทีุ�ได้รัับบริัจาคจากบุคคลหร่ัอนิติ้บุคคล

	 5.	ทุุนสนับสนุนนักศึึกษาทีุ�ได้รัับผ่ลกรัะทุบจากเหตุ้การัณ์ิไม่ปกติ้

นักศึกษาที่ข้อรับทุนอุดหนุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

	 1.	คุณิสมบัต้ิทุั�วไป

	 	 1.1	 เป็นผ้่่ทีุ�ได้ลงทุะเบียินเป็นนักศึึกษาสามัญิรัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้

	 	 1.2	 มีความปรัะพฤติ้ดี	สุภาพเรีัยิบร้ัอยิ	ไม่เคยิมีปรัะวัติ้กรัะทุำาผิ่ดวินัยิ	

	 	 	 และไม่เคยิ	ถ่กสั�งพักการัศึึกษา

	 2.	คุณิสมบัติ้เฉพาะของทุุนอุดหนุนการัศึึกษาแต่้ละปรัะเภทุ

	 	 2.1	 ทุุนการัศึึกษา	สำาหรัับนักศึึกษาทุุกชั�นปีทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรััพย์ิ

	 	 	 -	 ขาดแคลนทุุนทุรััพย์ิในการัศึึกษา

	 	 	 	 (รัายิได้รัวมผ้่่ปกครัองไม่เกิน	240,000	บาทุต่้อปี)

	 	 	 -	 มีค่ารัะดับเฉลี�ยิสะสมไม่ต้ำ�ากว่า	2.50	เว้นแต่้เป็นผ้่่ทีุ�เข้าศึึกษา

	 	 	 	 ในภาคการัศึึกษาแรัก

	 	 	 -	 ปฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคับ	รัะเบียิบ	และปรัะกาศึทีุ�เกี�ยิวข้องกับ

	 	 	 	 นักศึึกษาครับถ้วน

	 	 	 -	 ต้้องเข้าร่ัวมกิจกรัรัมต่้าง	ๆ	ต้ามทีุ�สถาบันกำาหนด

	 	 	 -	 มีคุณิสมบัติ้อ่�นต้ามทีุ�คณิะกรัรัมการักำาหนด
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	 	 2.2	 ทุุนเรีัยินดี

	 	 	 -	 มีความสามารัถเป็นเลิศึทุางดนต้รีั	

	 	 	 -	 ปฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคับ	รัะเบียิบ	และปรัะกาศึ	 

	 	 	 	 ทีุ�เกี�ยิวกับนักศึึกษาครับถ้วน	

	 	 	 -	 ต้้องเข้าร่ัวมกิจกรัรัมต่้าง	ๆ	ต้ามทีุ�สถาบันกำาหนด

	 	 	 -	 มีคุณิสมบัติ้อ่�นต้ามทีุ�คณิะกรัรัมการักำาหนด

	 	 2.3	 ทุุนฉุกเฉิน

	 	 	 สำาหรัับนักศึึกษาซึึ่�งปรัะสบอุบัติ้เหตุ้หร่ัอเหตุ้การัณ์ิร้ัายิแรัง 

	 	 	 ทีุ�มีผ่ลต่้อฐานะทุางเศึรัษฐกิจ	จนอาจเป็นผ่ลกรัะทุบต่้อการัศึึกษา 

	 	 	 ของนักศึึกษา

	 	 2.4	 ทุุนการัศึึกษาทีุ�ได้รัับบริัจาคจากบุคคลหร่ัอนิติ้บุคคล

	 	 	 การัพิจารัณิาให้ทุุนการัศึึกษาให้เป็นไปต้ามวัต้ถุปรัะสงค์ของผ้่่บริัจาค

	 	 2.5	 ทุุนสนับสนุนนักศึึกษาทีุ�ได้รัับผ่ลกรัะทุบจากเหตุ้การัณิ์ไม่ปกติ้ 

	 	 	 ทุุนทีุ�สนับสนุนต่้อวิกฤต้การัณ์ิทีุ�ไม่สามารัถควบคุมได้ต่้อตั้วตั้ว 

	 	 	 นัก ศึึกษา	 โดยิสถาบันดนต้รีั กัลยิาณิิ วัฒณิาจะพิจารัณิา 

	 	 	 ให้ความช่วยิเหล่อต้ามความสมควรั
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ทุนภายนอกทุนภายนอก
การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 (กยศ.)ลักษณะที่ 1 (กยศ.)

คุณสมบัติ นักศึกษา ที่สามารถกู้ยืมได้

1.	 รัายิได้ครัอบครััวไม่เกิน	360,000	บาทุต่้อปี

2.	 อายุิในขณิะทีุ�ย่ิมเงินเม่�อนับรัวมกับรัะยิะเวลาปลอดหนี�	2	ปี 

และเวลาผ่่อน	ชำารัะอีก	15	ปี	รัวมกันแล้วต้้องไม่เกิน	60	ปี

3.	 ทุำาปรัะโยิชน์ต่้อสังคม/	สาธารัณิะ	(จิต้อาสา)	

4.	 เป็นผ้่่มีสัญิชาติ้ไทุยิ	

5.	 ไม่เป็นผ้่่สำาเร็ัจการัศึึกษารัะดับปริัญิญิาต้รีัในสาขาใดมาก่อน

6.	 ไม่เป็นผ้่่ปฏิิบัติ้งานและรัับเงินเด่อนหร่ัอค่าจ้างปรัะจำาในหน่วยิงานของรััฐ 

หร่ัอเอกชนในลักษณิะเต็้มเวลา

7.	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายิ

8.	 ไม่เป็นหร่ัอเคยิเป็นผ้่่ได้รัับโทุษจำาคุกโดยิคำาพิพากษาถึงทีุ�สุดให้จำาคุก 

เว้นแต่้	เป็นความผิ่ดปรัะมาทุ/	ลหุโทุษ

9.	 ไม่เป็นหร่ัอเคยิเป็นผ้่่ทีุ�ผิ่ดนัดชำารัะหนี�กับกองทุุน	เว้นแต่้ได้ชำารัะครับถ้วนแล้ว

ข้ั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน

1.	 ผ้่่ก้่ย่ิมลงทุะเบียินรัับรัหัสผ่่าน	ได้ทีุ�	https://wsa.dsl.studentloan.or.th/

2.	 ผ้่่ก้่ย่ิมย่ิ�นแบบคำาขอก้่ย่ิมเงิน	

3.	 ผ้่่ก้่ย่ิมบันทึุกค่าเล่าเรีัยิน	และ/	หร่ัอ	ค่าใช้จ่ายิทีุ�เกี�ยิวเน่�อง

4.	 ผ้่่ก้่ย่ิมทุำาสัญิญิาย่ิมเงิน

นักศึกษาสีามารถหาข้อม้ลิเพิ�มเติม ได้ทีุ� 

www.studentloan.or.th

โทุรั.	0	2016	4888	

ผู้้้ปิระสีานงานสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา ติ้ดต่้อ 

คุณิสิรัวิชญ์ิ	ธารัไพฑ่ิรัย์ิ		นักวิชาการัศึึกษา	(กิจการันักศึึกษา)

โทุรั.	0	2447	8597	ต่้อ	1132
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การแนะแนวและให้คำาปรึกษาการแนะแนวและให้คำาปรึกษา

	 ในช่วงนี�เป็นเวลาแห่งการัเปลี�ยินแปลง	 ทุำาให้นักศึึกษาต้้องมีวุฒิภาวะ 

การัตั้ดสินใจในการัดำาเนินชีวิต้	 อีกทัุ�งการัปรัับตั้วส่่สภาพแวดล้อมใหม่	 เพ่�อนใหม่ 

การัวางต้ัวในบรัิบทุทุางสังคมทุี�เปลี�ยินไปจากช่วงเวลาในรัะดับมัธยิมศึึกษา 

อีกทัุ�งครัอบครััวทีุ�อาจไกลห่าง	 ต้ลอดจนความวิต้กกังวลในรัะหว่างการัศึึกษา 

อาจเป็นอุปสรัรัคในการัศึึกษาเล่าเรัียินได้	 ทุางสถาบันดนต้รัีฯ	 จึงมีการัให้บรัิการั

แนะแนวให้คำาปรึักษาเพ่�อคอยิให้ความช่วยิเหล่อ	 และแนะแนวทุางในการัลด 

ความวติ้กกงัวลและหาทุางออกของปญัิหาไดอ้ยิา่งเหมาะสมให้กบันกัศึกึษาทุุกรัะดบั 

เพ่�อให้นักศึึกษาเป็นบัณิฑิิต้	ทุี�พึงปรัะสงค์ของสถาบัน	โดยิจัดให้มีบรัิการั	ดังนี�

1. การแนะแนวให้คำาปรึกษา

	 1.1	 อาจารย์์ที�ปิรึกษา นักศึึกษาสามารัถนัดพบอาจารัยิ์ทุี�ปรัึกษาได้ในช่วง

เวลาทุำาการั	 หรั่อถ้าในกรัณิีทุี�มีเหตุ้ฉุกเฉิน	 นักศึึกษาสามารัถแจ้งผ่่านบุคลากรั 

ของสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนาได้	เพ่�อให้ทุันทุ่วงทุีต้่อการัแก้้ไขปัญิหา

	 1.2	 กิจการนักศึกษา	 นอกจากการัปรึักษาอาจารัย์ิทุี�ปรึักษาแล้วนักศึึกษา

ยิังสามารัถปรัึกษาปัญิหาต้่าง	 ๆ	 ผ่่านงานกิจการันักศึึกษา	 ในกรัณีิทุี�นักศึึกษา

ต้้องการัความช่วยิเหล่อ	 ทัุ�งในด้านเศึรัษฐกิจ	 การัศึึกษา	 สุขภาพ	 และสังคม	 

นักศึกึษาสามารัถเขยีินใบคำาร้ัองทุั�วไปผ่า่นทุางสำานกัวิชาฯ	หร่ัอ	งานกจิการันกัศึกึษา

เพ่�อพิจารัณิาแก้ไขปัญิหาต้่อไป

	 1.3	 นักจิตวิทย์าให้คุำาปิรึกษา	 การัให้คำาปรัึกษาจากนักจิต้วิทุยิา 

ทุี�ทุางสถาบนัฯ	จัดใหม้นัีกจิต้วิทุยิาเข้ามาบริัการัใหค้ำาปรักึษาปรัะจำาเดอ่นละ	1	ครัั�ง

โดยินักศึึกษาสามารัถลงทุะเบียินเพ่�อเข้ารัับการัปรึักษา	 ได้ทีุ�	 studentaffairs@

pgvim.ac.th	โดยิใชช้่�อเรั่�อง	“ลงช่�อเขา้รับัการัปรักึษานกัจิต้วิทุยิา	ปรัะจำาเดอ่น	…...”
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2. การอบรมพัฒนานักศึกษา

	 สถาบันจัดอบรัมความรั่้ในทัุกษะการัพัฒนาต้นเองอย่ิางต่้อเน่�องผ่่าน 

รัายิวิชา/	กิจกรัรัม/	โครังการั	ทุี�จัดต้ลอดทุั�งปีโดยิสำานักวิชาและสถาบันฯ	เพ่�อให้

นกัศึกึษาไดทุ้ำางานจรังิกบัมอ่อาชีพ	โดยิการัเรัยีินรั่ผ่้่านการัปฏิบิตั้งิานจรังิในวชิาชพี

ทุางดนต้รัีทุุก	ๆ	ด้าน	อาทุิ	กิจกรัรัม	Master	Class	สำาหรัับเครั่�องม่อเอกต้่าง	ๆ	

การัฝึกึเพิ�มพน่ปรัะสบการัณิใ์นการัพฒันาวชิาชพีทุางดา้นดนต้รัฯี	ทีุ�นักศึกึษาสนใจ

3. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

	 การัปรัะชาสมัพนัธข์อ้มล่ขา่วสารัแหลง่งาน	และเปน็แมข่า่ยิในการัรับัสมคัรั

บณัิฑิติ้ทุี�จะกำาลงัสำาเรัจ็การัศึกึษา	และองคก์รัทุี�มคีวามรัว่มมอ่กบัสถาบนัฯ	สามารัถ

ต้ิดต้ามรัายิละเอียิดได้ทุี�กลุ่มเครั่อข่ายิสารัสนเทุศึ	Facebook:	PGVIM	Student

4. บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ

	 สถาบันฯ	 ให้บริัการัปรัะชาสัมพันธ์ข้อม่ลทุุนการัศึึกษาต่้อทัุ�งในและ 

ต้่างปรัะเทุศึ	ต้ลอดจนการัวางแผ่นการัศึึกษาต้่อในอนาคต้	ผ่่านช่องทุางการัต้ิดต้่อ

รัะหว่างสถาบันและนักศึึกษาโดยิเครั่อข่ายิสารัสนเทุศึ	เช่น	 เว็บไซึ่ต้์	และโซึ่เชียิล 

มีเดียิ	ในช่องทุางต้่าง	ๆ

“ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแล 

เอาใจใส่นักศึกษา ”
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การให้บริการด้านสุข้ภาพข้องนักศึกษาการให้บริการด้านสุข้ภาพข้องนักศึกษา

บริการด้านสุข้ภาพอนามัย

1.	 บริัการัต้่้ยิาสามัญิปรัะจำาบ้าน	 นักศึึกษาสามารัถเบิกยิาได้จากเจ้าหน้าทีุ� 

สำานักงานสถาบันฯ	หร่ัอสำานักงานสำานักวิชา

2.	 บรัิการัการัรัักษาพยิาบาลเบ่�องต้้น	นำาส่งโรังพยิาบาลเม่�อป่วยิอาการัหนัก

หรั่อฉุกเฉิน	และจำาเป็นต้้องได้รัับการัรัักษากับแพทุยิ์

3.	 บรัิการัจัดทุำาปรัะกันอุบัติ้เหตุ้นักศึึกษา	 โดยิต้้นปีการัศึึกษาจะมีการัเก็บ 

ค่าธรัรัมเนียิมต้ามปรัะกาศึ	 “เก็บค่าธรัรัมเนียิมปรัะกันอุบัต้ิเหตุ้กลุ่ม

นักศึึกษา”	 โดยิเม่�อนักศึึกษา	 ปรัะสบอุบัต้ิเหตุ้สามารัถแจ้งต้ามขั�นต้อน 

โดยิยิ่�นบัต้รัปรัะจำาตั้วปรัะกันอุบัติ้เหตุ้	 แก่สถานพยิาบาลทีุ�นักศึึกษา 

เข้ารัับบรัิการั	เพ่�อขอใช้สิทุธิ	(ในกรัณิีทุี�นักศึึกษาไม่ได้พกบัต้รัฯ	สามารัถ

เกบ็ใบเสร็ัจการัเขา้รัับการัรัักษาเพ่�อยิ่�นแกตั่้วแทุนปรัะกนัภยัิในภายิหลงัได้

แต้่ต้้องแจ้งหลังจากปรัะสบอุบัต้ิเหตุ้ไม่เกิน	160	วันหรั่อภายิใน	30	วัน

หากเกิดเหตุ้รั้ายิแรัง)

4.	 ทุางสถาบนัดนต้รักัีลยิาณิวัิฒนาไดจ้ดัเครั่�องออกกำาลงักายิสำาหรับัสมาชกิ

ของสถาบันฯ	ใวใ้นหอ้ง	L104	และนอกจากนั�นในบรัเิวณิใกลเ้คยีิงสถาบนั

ยิังมีสวนหลวงพรัะรัามแปดสำาหรัับการัเดินวิ�งเพ่�อบรัิหารัรั่างหรั่อใช้งาน

ต้ามแต้่ความสนใจ
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การศึกษาวิชาทหารการศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

	 ในปีการัศึึกษา	2564	การัให้บริัการัส่งนักศึึกษาเข้าศึึกษาวิชาทุหารัยัิงอย่่ิใน

รัะหวา่งการัดำาเนินการัขอเปดิเป็นศ่ึนย์ิฝึึก	โดยิคาดการัณิว่์าจะสามารัถเปดิศ่ึนย์ิฝึึก

และส่งนักศึึกษาเข้ารัับการัศึึกษาวิชาทุหารัได้ในปีการัศึึกษา	2565	 เป็นต้้นไป	

นักศึึกษาทีุ�มีความต้้องการัขอเข้ารัับการัศึึกษาในวิชาทุหารั	โปรัดติ้ดต้ามข่าวสารั

ทีุ�ทุางสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาจะแจ้งให้ทุรัาบต่้อไป	
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การข้อผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

	 เม่�อมีอายุิครับ	21	ปี	สำาหรัับนักศึึกษาทีุ�ไม่ผ่่านการัเรีัยินและฝึึกวิชาทุหารั

ในชั�นปีทีุ�	3	 มีอายุิครับ	21	 -	25	ปี	 ศึึกษาอย่่ิในรัะดับปริัญิญิาต้รีัให้ดำาเนินการั 

ย่ิ�นหลักฐานขอผ่่อนผั่นให้เสร็ัจสิ�นภายิในเด่อนตุ้ลาคม	 ก่อนปีทีุ�ต้้องเข้ารัับ 

การัต้รัวจเล่อก	 งานกิจการันักศึึกษา	สำานักงานสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 

มีเอกสารัทีุ�ต้้องเต้รีัยิมพร้ัอมทัุ�งลงนามกำากับสำาเนาถ่กต้้อง	จำานวน	3	ชุด	ดังนี�

	 1.		สำาเนาใบสำาคัญิ	สด.9

	 2.		สำาเนาใบสำาคัญิ	สด.35

	 3.		หนังส่อรัับรัองการัเป็นนักศึึกษา

	 4.		สำาเนาทุะเบียินบ้าน

	 5.		สำาเนาบัต้รัปรัะจำาตั้วปรัะชาชน

	 6.		สำาเนาบัต้รันักศึึกษา

การข้อผ่อนผันการเรียกพล

	 ให้นักศึึกษาทีุ�จบการัเรีัยินและฝึึกวิชาทุหารัในชั�นปีทีุ�	3	ขึ�นไป	ย่ิ�นหลักฐาน

ขอผ่่อนผั่นการัเรีัยิกพล	เพ่�อต้รัวจสอบสภาพฝึึกวิชาทุหารั	ทุดลองความพรัั�งพร้ัอม

และการัรัะดมพลได้	ณิ	งานกิจการันักศึึกษา	สำานักงานสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	

พร้ัอมหลักฐานทีุ�รัับรัองสำาเนาถ่กต้้อง	จำานวน	2	ชุด	ดังนี�

	 1.		สำาเนาใบสำาคัญิ	สด.8

	 2.		สำาเนาบัต้รัปรัะจำาตั้วปรัะชาชน

	 3.		สำาเนาบัต้รันักศึึกษา

	 4.		หมายิเรีัยิกพลให้เข้าฝึึก
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องค์การนักศึกษาองค์การนักศึกษา

	 องค์การันักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	มีช่�อย่ิอว่า	"อกว."	(Princess	

Galyani	Vahdna	Institute	of	Music	Student	Organization	-	PGVS)	องค์การั

นักศึึกษามีหน้าทีุ�บริัหารักิจกรัรัมนักศึึกษาของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาให้

สอดคล้องกับคุณิภาพมาต้รัฐานและเป้าหมายิและพันธกิจของสถาบัน	 จึงกำาหนด

ให้มีองค์การันักศึึกษาเพ่�อให้สามารัถดำาเนินงานต้่าง	ๆ	 เช่น	 จัดกิจกรัรัม	และ

โครังการัร่ัวมกับสถาบัน	กิจกรัรัมนักศึึกษา	ทัุ�งนี�องค์การันักศึึกษาและกรัรัมการั

ขององค์การันักศึึกษานั�นได้มาจากการัเล่อกตั้�ง

โครงสร้างองค์การนักศึกษาประกอบไปด้วย

	 กรัรัมการัปรัะเภทุผ้่่แทุนนักศึึกษาทัุ�วไปซึ่ึ�งได้รัับการัเล่อกตั้�งจาก	นักศึึกษา

ทุุกชั�น	จำานวน	3	คน	กรัรัมการัปรัะเภทุผ้่่แทุนนักศึึกษาแต้่ละชั�นปี	 ซึึ่�งได้รัับ 

การัเล่อกตั้�งจากนักศึึกษาของแต่้ละชั�นปีชั�นปีละ	2	คน

นายกองค์การฯ

อุปนายกองค์การฯ

กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  เหรัญญิก  เลข้านุการ
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หน้าที่และวัตถุประสงค์ข้ององค์การนักศึกษา

	 1.	 รัักษาไว้ซึึ่�งผ่ลปรัะโยิชน์ส่วนรัวมของนักศึึกษา

	 2.	 รัักษาไว้ซึึ่�งความมั�นคงของสถาบันนักศึึกษา

	 3.	 ส่งเสริัมพันธไมต้รีักับสถาบันต่้าง	ๆ	และถ่อหลักเสมอภาค

	 	 ในการัปฏิิบัติ้ต่้อกัน

	 4.	 รัักษาความเป็นธรัรัมในสังคม	ผ่ลปรัะโยิชน์ของชาติ้	และการัปกครัอง	

	 	 ในรัะบอบปรัะชาธิปไต้ยิอันมีพรัะมหากษัต้ริัย์ิเป็นปรัะมุข 

	 	 ภายิใต้้ขอบเขต้ของกฎีหมายิ

	 5.	ส่งเสริัมกิจกรัรัมหลักส่ต้รั	ปล่กฝัึงและรัักษาไว้ซึึ่�งวัฒนธรัรัม		

	 	 ขนบธรัรัมเนียิมปรัะเพณีิ	และเอกลักษณ์ิความดีงามของไทุยิ

	 	 เผ่ยิแพร่ัช่�อเสียิง	เกียิรัติ้คุณิของสถาบัน

	 6.	กำากับและติ้ดต้ามชมรัมนักศึึกษาในการัทุำากิจกรัรัม



182

ชมรมนักศึกษาชมรมนักศึกษา

	 นอกจากการักิจกรัรัมในด้านการัเรีัยินการัสอน	 และกิจกรัรัมหลัก 

ของสถาบันฯ	ทุางสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	ยัิงมีการัสนับสนุนชมรัมนักศึึกษา

เพ่�อเข้ามาบริัการัสำาหรัับนักศึึกษาทีุ�มีความสนใจในกิจกรัรัม	อ่�น	ๆ	 ทีุ�อยิากจะ 

จัดตั้�งกลุ่มทีุ�มีความสนใจร่ัวมกัน	ในปีการัศึึกษา	2563	ทีุ�ผ่่านมา	ทุางนักศึึกษา

สถาบันฯ	ได้มีการัทุำากิจกรัรัมร่ัวมกันของ	3	ชมรัมหลักได้แก่

 1. ชมรมกีฬา ชมรัมทีุ�เกิดจากการัรัวมกลุ่มของนักศึึกษาทีุ�มีใจรัักใน 

การัออกกำาลังกายิ	ไม่ว่าจะเป็น	การัเล่นกีฬาชนิดต่้าง	ๆ 	อาธิ	ฟุ้ต้ซึ่อลล์	แบดมินตั้น

 2. ชมรมศิลิปิวัฒินธิ์รรม เพ่�อทีุ�จะเป็นส่�อกลางในการัรัวมกลุ่มของ 

นักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาทีุ� มีความสนใจในด้านดนต้รีัต่้าง	 ๆ	 

ทุี�นอกเหน่อจากดนต้รัีคลาสสิกได้ศึึกษาวัฒนธรัรัมดนต้รัีอ่�น	ๆ

 3. ชมรมด้ (สีารคุ) ดี เป็นชมรัมทีุ�เปิดพ่�นทีุ�ให้นักศึึกษาทัุ�งในรัะดับปริัญิญิา

บัณิฑิิต้และบัณิฑิิต้ศึึกษา	รัวมไปถึงบุคคลทัุ�วไปทีุ�มีความสนใจมาร่ัวมชม	ส่�อวีดิทัุศึน์

สารัคดี	ภาพยินต้ร์ั	ในร่ัปแบบต่้าง	ๆ	เพ่�อศึึกษาและแลกเปลี�ยินทัุศึนะหลังการัรัับชม

เพ่�อให้เกิดความร้่ัหร่ัอมุมมองใหม่	ๆ	แก่ผ้่่เข้าร่ัวม

	 ทุั�งนี�หากนักศึึกษามีความสนใจในด้านอ่�น	นักศึึกษาสามารัถ	กรัอกใบ

สมัครัชมรัม	(สกว.กนศึ.	002)	แล้วส่งได้ทุี�อาคารัอำานวยิการัชั�น	2	ก่อนวันทุี�	

31	สิงหาคม	2564
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ชมรมศิษย์เก่าชมรมศิษย์เก่า

	 ในส่วนบทุบาทุหลังจบการัศึึกษาแล้ว	 ศิึษย์ิเก่าของสถาบันฯ	 ได้จัดตั้�ง	 

“ชมรัมศิึษย์ิเก่า”	 มีหน้าทีุ�ในการัขับเคล่�อนกลุ่มบัณิฑิิต้โดยิสร้ัางเคร่ัอข่ายิ 

ความเปน็สถาบนัดนต้รักัีลยิาณิิวัฒนา	และสง่เสริัมกิจกรัรัมในการัพฒันานักศึึกษา

รุ่ันน้องให้เติ้บโต้และพร้ัอมรัับการัก้าวข้ามการัเป็นนักศึึกษาอย่ิางเข็มแข็ง	 

โดยิในปีการัศึึกษาทีุ�ผ่่านมาชมรัมศิึษย์ิเก่าได้มีบทุบาทุในการัให้คำาแนะนำาต่้าง	ๆ	 

และถ่ายิทุอดปรัะสบการัณิ์หลังสำาเรั็จการัศึึกษา	รัวมทุึงทิุศึทุางในการัดำาเนินชีวิต้ 

หลังจบการัศึึกษาจากสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

การบริการอื่น ๆการบริการอื่น ๆ

โรงอาหาร

	 โรังอาหารัของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาตั้�งอย่่ิ	ณิ	ชั�น	1	ศ่ึนย์ิการัเรีัยินร้่ั

และสันทุนาการั	โดยิมีการัควบคุมความสะอาด	รัสชาติ้	และรัาคาทีุ�มีความเหมาะสม

บริัการัแก่นักศึึกษา	อาจารัย์ิ	บุคลากรัของสถาบันฯ	และบุคคลภายินอก

การรักษาความปลอดภัย

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	และองค์กรัทีุ�อย่่ิบริัเวณิเดียิวกันกับสถาบัน	 

มีเจ้าหน้าทีุ�รัักษาความปลอดภัยิจำานวนมากเพ่�อด่แลความปลอดภัยิ	24	 ชั�วโมง	 

อีกทัุ�งสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 มีรัะบบรัักษาความปลอดภัยิทีุ�ทัุนสมัยิ	 เช่น	 

รัะบบเปิด	-	ปิดปรัะต่้	รัะบบกล้องวงจรัปิด	เป็นต้้น



184

การข้ออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมข้องนักศึกษา 

	 นักศึึกษาควรัมีการัติ้ดต่้อปรัะสานงานล่วงหน้า	 เพ่�อต้รัวจสอบเวลา 

และความพรั้อมของการัใช้สถานทีุ�	 ทัุ�งสถานทีุ�ภายิในสถาบันฯ	หร่ัอนอกสถาบันฯ	

หลังจากโครังการัของนักศึึกษาอนุมัติ้แล้วให้ทุำาหนังส่อ	 ขอความอนุเครัาะห์ 

ผ่่านงานด้านกิจการันักศึึกษา	 (กรัณีิภายินอกสถาบันฯ)	 ในกรัณีิทีุ�ใช้สถานทีุ� 

ภายิในสถาบัน	 นักศึึกษาต้้องกรัอกแบบฟ้อร์ัมขออนุญิาต้ใช้สถานทีุ�ของสถาบัน 

ดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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การยืม - คืน เครื่องดนตรี สำาหรับนักศึกษา

	 1.	ต้รัวจสอบเกณิฑ์ิและสถานะพร้ัอมเขียินใบคำาร้ัอง

	 2.	ย่ิ�นใบคำาร้ัองทีุ�เจ้าหน้าทีุ�และรัอคณิบดีอนุมัติ้

	 3.	รัอต้ิดต้่อกลับเรั่�องการัอนุมัต้ิ	ถ้าผ่่านไป	ข้อ	4.	ไม่ผ่่าน

	 			ให้พิจารัณิาข้อ	1	ใหม่

	 4.	รัับเคร่ั�องและค่นก่อน	2	ทุุ่มทุุกวัน	ทีุ�ต้่้ล๊อกเกอร์ั	

	 5.	ค่นเคร่ั�องเม่�อครับกำาหนดถ้าต้้องการัย่ิมต่้อเริั�มทุำา	ข้อ	1	ใหม่

	 สามารัถอ่านเกณิฑ์ิหร่ัอติ้ดต่้อเพ่�อสอบถามเพิ�มได้ทีุ�

	 คุณิสมมาต้รั	ยัิงเยีิ�ยิม

	 sommart.y@pgvim.ac.th

	 อ่านปรัะกาศึเพิ�มเติ้มทีุ�	QR	Code	

การข้อคำาปรึกษาและข้้อร้องเรียน

	 นักศึึกษาสามารัถขอคำาปรึักษาและเขียินข้อร้ัองเรีัยินต่้าง	 ๆ	 ผ่่านทุาง 

ช่องทุางดังนี�

	 1.		กล่องรัับความคิดเห็น	(ตั้�งอย่่ิในห้องสมุด	และสำานักวิชาการัฯ)

	 2.		E	–	mail	:	studentaffairs@pgvim.ac.th

	 3.		องค์การันักศึึกษา

	 4.		เจ้าหน้าทีุ�ด้านงานกิจการันักศึึกษา

	 5.		อาจารัย์ิทีุ�ปรึักษา

	 6.		ผ้่่ช่วยิอธิการับดีฝ่ึายิกิจการันักศึึกษา
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ระบบและกลไกการให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา

	 สำานักวิชาและสถาบันมีรัะบบอาจารัย์ิทีุ�ปรึักษาให้กับนักศึึกษา	 เพ่�อให้ 

คำาปรึักษาทุางด้านวิชาการัและการัใช้ชีวิต้แก่นักศึึกษา	โดยิกำาหนดให้เป็นภารัะงาน

ของอาจารัย์ิรัวมถึงกำาหนดช่วงเวลาในการัให้คำาปรึักษาให้กับนักศึึกษาแต่้ละคน

	 หากนักศึึกษามีความต้้องการัจะอ่านรัายิละเอียิดเพิ�ม

เติ้มเกี�ยิวกับด้านการับริัการันักศึึกษา	สามารัถเข้าไปได้ทีุ�	

student resources
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ข้้อบังคับ ประกาศต่าง ๆข้้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ
และปฏิิทินการศึกษาและปฏิิทินการศึกษา

4
• ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา 
ว่าด้วยิการัศึึกษารัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้ 
และบัณิฑิิต้ศึึกษา	พ.ศึ.	2562

• ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 
เร่ั�องเกณิฑ์ิมาต้รัฐานการัทุดสอบภาษา
อังกฤษของนักศึึกษารัะดับบัณิฑิิต้ศึึกษา

• ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา 
ว่าด้วยิธรัรัมน่ญินักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา 
ว่าด้วยิวินัยินักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา 
ว่าด้วยิเคร่ั�องแบบ	เคร่ั�องหมายิ	และเคร่ั�อง
แต่้งกายิของนักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับว่าด้วยิอัต้รัาค่าธรัรัมเนียิมสำาหรัับ
การัศึึกษารัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้ 
และบัณิฑิิต้ศึึกษา

• ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 
เร่ั�อิงอัต้รัาค่าธรัรัมเนียิมการัศึึกษา 
และธรัรัมเนียิมการัลงทุะเบียินวิชาเรีัยิน
รัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้และบัณิฑิิต้ศึึกษา

• ข้อบังคับว่าด้วยิทุุนอุดหนุนการัศึึกษา
สำาหรัับนักศึึกษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับว่าด้วยิหลักเกณิฑ์ิการัให้ปริัญิญิา	

ปรัะกาศึนียิบัต้รัชั�นต่้าง	ๆ	อนุปริัญิญิา	
วุฒิบัต้รั	ปรัะกาศึนียิบัต้รั	และเกียิรัติ้บัต้รั	
พ.ศึ.	2561

• ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	
กำาหนดปริัญิญิาในสาขา	และอักษรัย่ิอ
สำาหรัับสาขาวิชา	ของสถาบันดนต้รีั
กัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับว่าด้วยิการัใช้และเง่�อนไข 
การัใช้ครุัยิวิทุยิฐานะ	เข็มวิทุยิาฐานะ	 
และครุัยิปรัะจำาต้ำาแหน่ง	พ.ศึ.	2561

• ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 
เร่ั�องกำาหนดลักษณิะ	ชนิด	ปรัะเภทุ	 
และส่วนปรัะกอบของครุัยิวิทุยิฐานะ	 
เข็มวิทุยิฐานะ	และครุัยิปรัะจำาต้ำาแหน่ง

• ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา 
เร่ั�อง	หลักเกณิฑ์ิและแนวปฏิิบัติ้ 
ในการัให้บริัการัโสต้ทัุศึน่ปกรัณ์ิ 
แก่นักศึึกษาโดยิไม่เก็บค่าธรัรัมเนียิม

• ปรัะกาศึสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา 
เร่ั�อง	หลักเกณิฑ์ิและแนวปฏิิบัติ้ 
ในการัให้บริัการัครุัภัณิฑ์ิดนต้รีั 
แก่นักศึึกษาโดยิไม่เก็บค่าธรัรัมเนียิม

• ปฏิิทิุนการัศึึกษา	
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ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 เพ่�อให้กิจกรัรัมของนักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาดำาเนินไป 

ด้วยิความเรัียิบรั้อยิ	 อาศึัยิอำานาจต้ามความในมาต้รัา	 18	 (2)	 และ	 (13)	 

แห่งพรัะรัาชบัญิญัิติ้สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	สภาสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนาในการัปรัะชุมครัั�งทีุ�	12/2556	เม่�อวันทีุ�	18	ธันวาคม	พ.ศึ.	2556	

จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่้อไปนี�

ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรีัยิกว่า	 “ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิ

ธรัรัมน่ญินักศึึกษาพ.ศึ.	2556

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับตั้�งแต่้วันถัดจากวันปรัะกาศึเป็นต้้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี�	 

“ธรัรัมน่ญิ”	 หมายิความว่า	 ธรัรัมน่ญินักศึึกษาสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนา	 

“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	  

“อธิการับดี”	หมายิความว่า	อธิการับดีสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	

	“นักศึึกษา”	หมายิความวา่	นักศึึกษาทีุ�กำาลังศึึกษาในรัะดบัปริัญิญิา

ต้รีัของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	  

“องค์การันักศึึกษา”	หมายิความว่า	หน่วยิงานนักศึึกษาซึึ่�งมีหน้าทีุ�

บริัหารักิจกรัรัม	นักศึึกษาของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	  

“คณิะกรัรัมการับรัิหารั”	หมายิความว่า	คณิะกรัรัมการับริัหารั

องค์การันักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา		  

“กรัรัมการั”	หมายิความว่า	กรัรัมการับริัหารัองค์การันักศึึกษา

สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	  

“ปีการัศึึกษา”	หมายิความว่า	รัะยิะเวลาตั้�งแต่้วนัเปิดภาคการัศึึกษา

ต้้นของปีหนึ�งจนถึงวันก่อนวันเปิดภาคการัศึึกษาต้้นของปีถัดไป	และ

ให้ใช้ปี	พ.ศึ.	ของวันเปิดภาคการัศึึกษาต้้นเป็นช่�อ	สำาหรัับปีการั

ศึึกษานั�น	ทัุ�งนี�	วันเปิดภาคการัศึึกษาต้้นของแต่้ละปีการัศึึกษา	ให้

เป็นไปต้ามปฏิิทิุนการั	ศึึกษาทีุ�สถาบันปรัะกาศึกำาหนด

ข้อ 4 ให้อธิการับดีรัักษาการัต้ามข้อบังคับนี�	 และให้มีอำานาจในการั 

ออกรัะเบียิบเพ่�อให้เป็นไปต้ามวัต้ถุปรัะสงค์ของข้อบังคับนี�
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หมวด 1

บัททั�วไปิ

ข้อ 5 สถาบันจะจัดให้ นักศึึกษาได้ รัับการัศึึกษาอย่ิางมี คุณิภาพ	 

ต้ามมาต้รัฐานการัอุดมศึึกษา	และเกณิฑ์ิมาต้รัฐานอ่�น	ๆ 	ทีุ�เกี�ยิวข้อง

ได้รัับข้อม่ลเกี�ยิวกับการัจัดการัศึึกษาทีุ�เป็นความจรัิงและถ่กต้้อง	 

มีรัะบบอาจารัย์ิทีุ�ปรึักษาทีุ�มีปรัะสิทุธิภาพ	รัวมทัุ�งรัับทุรัาบข้อม่ล

เกี�ยิวกับผ่ลการัศึึกษา	 ได้รัับบริัการัสวัสดิการัและสวัสดิภาพ 

รัะหว่างอย่่ิในสถาบัน

ข้อ 6 สิทุธิและหน้าทีุ�ของนักศึึกษา	  

(1)	 มีสิทุธิและหน้าทีุ�เทุ่าเทีุยิมกันภายิใต้้ขอบเขต้ของกฎีหมายิ 

	 กฎี	และรัะเบียิบของสถาบัน	 และมีความเสมอภาคทุี �จะ 

	 ได้รัับความยิุต้ิธรัรัมและผ่ลปรัะโยิชน์ร่ัวมกัน		  

(2)	มีสิทุธิและเสรัีภาพเทุ่าเทุียิมกันในการัลงคะแนนเสียิง 

	 แสดงปรัะชามต้ิ	และเสนอต้ัวเข้ารัับการัเล่อกต้ั�งในต้ำาแหน่ง	

	 ต้่าง	ๆ	ของคณิะกรัรัมการับริัหารั	 	 

(3)	มีสิทุธิและเสรัีภาพเทุ่าเทุียิมกันในการัเสนอเรั่�องรัาว	 

	 เสนอความคิดเห็นต่้อองค์การันักศึึกษาและคณิะกรัรัมการั 

	 บริัหารั		 

(4)	มีสิทุธิและเสรัีภาพเทุ่าเทุียิมกันในการัเสนอเรั่�องรัาว 

	 รั้องทุุกข์	หร่ัออุทุธรัณ์ิต่้อสถาบัน		  

(5)	ปฏิิบัต้ิต้ามธรัรัมน่ญินักศึึกษานี�อยิ่างเครั่งครััด	 ในกรัณิี 

	 ทุี � เห็นว่าการัปฏิิบัติ้ต้ามธรัรัมน่ญินักศึึกษาข้อใดเป็นการั 

	 ไม่ชอบธรัรัมมีสิทุธิเสนอความเห็นต้่อ	 องคก์ารันกัศึกึษา 

	 หรั่อสถาบัน	เพ่ �อพิจารัณิาดำาเนินการัต่้อไป	  

(6)	ให้ความร่ัวมม่อต่้อการัดำาเนินงานขององค์การันักศึึกษา	 

(7)	 ต้้องไปเล่อกตั้�งคณิะกรัรัมการับรัิหารัต้ามหลักเกณิฑ์ิ 

	 และวิธีการัทีุ�ธรัรัมน่ญินี�กำาหนด	
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หมวด 2

องค์ุการนักศึกษา

ข้อ 7 ให้มีองค์การันักศึึกษาของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาคณิะหนึ�ง 

“อกว.”	และมีช่�อภาษาอังกฤษว่า	Princess	Galyani	Vadhana	

Institute	of	Music	Student	Organization	เรีัยิกโดยิ	ย่ิอว่า	“PGVS”	

ปรัะกอบด้วยินักศึึกษาทัุ�งปวงทีุ�กำาลังศึึกษาในรัะดับปริัญิญิาต้รีัของ

สถาบัน	โดยิมีวัต้ถุปรัะสงค์ดังต่้อไปนี�	 

(1)	 รัักษาไว้ซึึ่�งผ่ลปรัะโยิชน์ส่วนรัวมของนักศึึกษา	  

(2)	 รัักษาไว้ซึึ่�งความมั�นคงของสถาบันนักศึึกษา	 

(3)	 ส่งเสริัมสัมพันธไมต้รีักับสถาบันการัศึึกษาต่้าง	ๆ	และถ่อหลัก	

	 เสมอภาค	ในการัปฏิิบัติ้ต่้อกัน	  

(4)	 รัักษาความเป็นธรัรัมในสังคม	 ผ่ลปรัะโยิชน์ของชาติ้	 

	 และการัปกครัองในรัะบอบ	ปรัะชาธิปไต้ยิอันมีพรัะมหากษัต้ริัย์ิ	

	 เป็นปรัะมุข	ภายิใต้้		ขอบเขต้ของกฎีหมายิ	 

(5)	ส่งเสริัมกิจกรัรัมเสริัมหลักส่ต้รั	 ปล่กฝัึงและรัักษาไว้ซึึ่�ง 

	 วัฒนธรัรัม	 ขนบธรัรัมเนียิมปรัะเพณิี	 และเอกลักษณ์ิ 

	 อันดีงามของไทุยิ	 

(6)	รัักษาบทุบัญิญัิติ้ของข้อบังคับนี�	  

(7)	 เผ่ยิแพร่ัช่�อเสียิงเกียิรัติ้คุณิของสถาบัน

หมวด 3

คุณ์ะกรรมการบัริหารองค์ุการนักศึกษา

ข้อ 8 ให้มีคณิะกรัรัมการับริัหารัองค์การันักศึึกษาคณิะหนึ�ง	เรีัยิกช่�อภาษา

อังกฤษว่า	Student	Administrative	Committee	ปรัะกอบด้วยิ		

(1)	 กรัรัมการัปรัะเภทุผ้่่แทุนนักศึึกษาทัุ�วไป	ซึึ่�งได้รัับการัเล่อกตั้�ง	

	 จากนักศึึกษาทุุกชั�นปีจำานวนสามคน		  

(2)	กรัรัมการัปรัะเภทุผ้่่แทุนนักศึึกษาแต่้ละชั�นปีซึึ่� งได้ รัับ 

	 การัเล่อกตั้�งจากนักศึึกษาของแต่้ละชั�นปีนั�น	 ชั�นปีละสองคน	 

	 ให้อธิการับดีหร่ัอผ้่่ทีุ�อธิการับดี	 มอบหมายิเรัียิกปรัะชุม 
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กรัรัมการัต้าม	(1)	และ	(2)	 เพ่�อเล่อกกันเองให้ได้มาซึึ่�งนายิก

องค์การันักศึึกษา	อุปนายิกองค์การันักศึึกษา	เหรััญิญิิกเลขานุการั

และกรัรัมการัต้ำาแหน่งอ่�น	ๆ	ต้ามความเหมาะสม	ให้คณิะกรัรัมการั

บริัหารั	 มีวารัะการัดำารังต้ำาแหน่งครัาวละหนึ�งปีการัศึึกษา	 ทัุ�งนี�	

กรัรัมการัทีุ�พ้นจากต้ำาแหน่งต้ามวารัะ	อาจได้รัับการัเล่อกตั้�งใหม่ได้

ข้อ 9 นอกจากการัพ้นจากต้ำาแหน่งต้ามวารัะต้ามข้อ	8	กรัรัมการับริัหารัพ้น

จากต้ำาแหน่งเม่�อ	  

(1)	ต้ายิ	 

(2)	ลาออก	 

(3)	สำาเร็ัจการัศึึกษา	หร่ัอพ้นสภาพนักศึึกษาของสถาบัน	  

(4)	 ถ่กถอดถอนโดยิมติ้ไม่น้อยิกว่าสามในห้า	 

	 ของคณิะกรัรัมการับริัหารั	  

(5)	ถ่กลงโทุษทุางวินัยินักศึึกษาตั้�งแต่้โทุษภาคทัุณิฑ์ิขึ�นไป	

ข้อ 10 	หลักเกณิฑิ์และวิธีการัได้มาซึ่ึ �งกรัรัมการัต้ามข้อ	8	ให้เป็นไป

ต้ามรัะเบียิบทีุ�อธิการับดีกำาหนดโดยิความเห็นชอบของคณิะกรัรัมการั

บริัหารัสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

ข้อ 11 ให้คณิะกรัรัมการับรัิหารัมีหน้าทุี�บรัิหารัการัจัดกิจกรัรัมนักศึึกษา

ของสถาบันให้เป็นไปต้ามนโยิบายิและแนวทุางทุี�สถาบันกำาหนด	

และให้อธิการับดีแต้่งต้ั�งอาจารัยิ์ต้ามความเหมาะสม	เป็นทุี�ปรัึกษา

ของคณิะกรัรัมการับริัหารั	 เพ่�อให้คำาปรึักษาและแนะนำาในการั

ปฏิิบัติ้งาน	

ข้อ 12 คณิะกรัรัมการับริัหารั	มีหน้าทีุ�และความรัับผิ่ดชอบ	ดังนี�		  

(1)	บริัหารักิจกรัรัมทัุ�งปวงเกี�ยิวกับนักศึึกษา			  

(2)	พิจารัณิาและวางแผ่นการัดำาเนินงานให้เป็นไปต้ามนโยิบายิ	

	 ขององค์การับริัหารั	  

(3)	วางหลักเกณิฑิ์และวิธีการัปฏิิบัต้ิเกี�ยิวกับการัดำาเนินงาน 

	 ขององค์การับรัิหารั	โดยิเสนอต้่อสถาบัน	ทุั�งนี�จะต้้องไม่ขัด	

	 หรั่อแย้ิงกับข้อบังคับ	รัะเบียิบ	และปรัะกาศึของสถาบัน	  

(4)	ดำาเนินการัเล่อกต้ั�งคณิะกรัรัมการับรัิหารัชุดถัดไป	หรั่อ 

	 เล่อกต้ั�งกรัรัมการัแทุน	กรัรัมการัทีุ�ว่างลงต้ามข้อ	9			 

(5)	 เรีัยิกปรัะชุมนักศึึกษาทัุ�งหมดในสถาบัน	เพ่�อชี�แจงเร่ั�องต่้าง	ๆ	 

	 ต้ามทีุ�เห็นสมควรั	 
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(6)	ดำาเนินการัพิจารัณิาจัดทุำางบปรัะมาณิและโครังการัของ 

	 องค์การันักศึึกษา	เสนอสถาบันให้ความเห็นชอบ	  

(7)	 ให้ความร่ัวมม่อในการัดำาเนินกิจกรัรัมส่วนขององค์การั 

	 นักศึึกษา	และสถาบัน	  

(8)	พิจารัณิาเสนอความเห็นในการัจัดต้ั �งและยิุบเลิกชมรัม 

	 ต้่ออธิการับดี

หมวด 4

การปิระชุมของคุณ์ะกรรมการบัริหาร

ข้อ 13 การัปรัะชุมของคณิะกรัรัมการับริัหารัให้ดำาเนินการัดังต่้อไปนี�	  

(1)	 ให้นายิกองค์การันักศึึกษาเป็นผ้่่เรีัยิกปรัะชุมคณิะกรัรัมการั 

	 บริัหารั	ในกรัณีิฉุกเฉิน	หร่ัอจำาเป็นเร่ังด่วน	กรัรัมการัจำานวน	

	 ไม่น้อยิกว่าหนึ�งในสี�ของจำานวนกรัรัมการัทัุ�งหมด	อาจร้ัองขอ	

	 ต่้ออธิการับดี		 เพ่�อพิจารัณิาให้มีการัปรัะชุมคณิะกรัรัมการั 

	 บริัหารัได้	 

(2)	 ให้นายิกองค์การันักศึึกษาเป็นปรัะธานในทีุ�ปรัะชุม	 ในกรัณิี 

	 ทีุ�นายิกองค์การันักศึึกษา	 ไม่อย่่ิหร่ัอไม่อาจปฏิิบัติ้หน้าทีุ�ได้	 

	 ให้อุปนายิกองค์การันักศึึกษาทุำาหน้าทีุ�เป็นปรัะธานในทีุ�ปรัะชุม	

	 แทุนนายิกองค์การันักศึึกษาในกรัณีิทีุ�	นายิกองค์การันักศึึกษา	

	 และอุปนายิกองค์การันักศึึกษาไม่อย่่ิหร่ัอไม่อาจปฏิิบัติ้หน้าทีุ�ได้			 

	 ให้กรัรัมการัเล่อก	กรัรัมการัคนหนึ�งทุำาหน้าทีุ�เป็นปรัะธาน 

	 ทีุ�ปรัะชุม

ข้อ 14 วิธีปฏิิบัติ้ในการัเรีัยิกปรัะชุมให้ดำาเนินการัดังต่้อไปนี�	 

(1)	 การันัดปรัะชุม	 ให้เลขานุการัแจ้งเป็นลายิลักษณ์ิอักษรั 

	 เป็นการัล่วงหน้าไม่น้อยิกว่า	สามวัน	 เว้นแต่้นายิกองค์การั 

	 นักศึึกษาเห็นเป็นเร่ั�องฉุกเฉินหร่ัอจำาเป็นเร่ังด่วนอาจให้นัด 

	 ปรัะชุมโดยิวิธีการัอ่�นได้	 

(2)	 ให้เลขานุการัส่งรัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	พร้ัอมกับหนังส่อ 

	 นัดปรัะชุมให้กรัรัมการัทุุกคน	และอาจส่งเอกสารัปรัะกอบ 

	 การัปรัะชุมต้ามทีุ� เ ห็น ว่าจำา เป็นและสมควรัด้ วยิก็ ไ ด้	 
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การัส่งรัะเบียิบวารัะการัปรัะชุมกับเอกสารัทีุ�เกี�ยิวข้องอาจจะส่ง 

โดยิวิธีการัทุางอิเล็กทุรัอนิกส์ก็ได้

ข้อ 15 การัจัดรัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	ให้จัดลำาดับดังต่้อไปนี� 

15.1	เร่ั�องแจ้งเพ่�อทุรัาบ	  

15.2	เร่ั�องรัับรัองรัายิงานการัปรัะชุม		 

15.3	เร่ั�องส่บเน่�อง	หร่ัอค้างพิจารัณิาจากการัปรัะชุมครัั�งก่อน		

15.4	เร่ั�องเสนอเพ่�อพิจารัณิา		 

15.5	เร่ั�องอ่�น	ๆ	(ถ้ามี)

ข้อ 16 ให้กรัรัมการัเป็นผ้่่มีสิทุธิเสนอเรั่�องเข้ารัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	 

โดยิการัเสนอเร่ั�องเข้ารัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	ให้ทุำาเป็นหนังส่อ 

ถึงนายิกองค์การันักศึึกษาล่วงหน้าไม่น้อยิกว่าห้าวัน	 เว้นแต่้เป็น 

เ ร่ั� อง ฉุกเ ฉินหร่ัอจำา เ ป็นเ ร่ัง ด่วน	 นายิกองค์การันักศึึกษา	 

อาจพิจารัณิานำาเข้ารัะเบียิบวารัะการัปรัะชุมได้ต้ามทีุ�เห็นสมควรั	

หากนายิกองค์การันักศึึกษาเห็นว่าไม่สมควรันำาเสนอเร่ั�องใด 

เข้ารัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	อาจไม่นำาเร่ั�อง	 ดังกล่าวเสนอเป็น 

วารัะการัปรัะชุมก็ได้	 โดยิให้มีหนังส่อแจ้ง	 ให้ผ้่่เสนอเร่ั�องทุรัาบ 

โดยิไม่ชักช้า

ข้อ 17 ในการัปรัะชุมคณิะกรัรัมการับริัหารั	 ให้ทีุ�ปรัะชุมพิจารัณิาเฉพาะ

เร่ั�องทีุ�มีอย่่ิใน	รัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	และต้้องดำาเนินการัพิจารัณิา

ต้ามลำาดับของรัะเบียิบวารัะการัปรัะชุมทีุ�จัดไว้	เว้นแต่้ทีุ�ปรัะชุมจะมี

มติ้เป็นอย่ิางอ่�น	 ในกรัณีิทีุ�ปรัะธานในทีุ�ปรัะชุมเห็นว่าเร่ั�องใดเป็น

เร่ั�องเร่ังด่วน	จะนำามาพิจารัณิาก่อนก็ได้	ปรัะธานในทีุ�ปรัะชุมโดยิ	

ความเห็นชอบของทีุ�ปรัะชุมคณิะกรัรัมการับริัหารั	อาจปรัับปรุัง	 

การัจัดรัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	ทัุ�งในเร่ั�องการัจัดลำาดับและหัวข้อ

เร่ั�องของรัะเบียิบวารัะการัปรัะชุม	ได้ต้ามความเหมาะสม

ข้อ 18 ให้มีการัลงลายิม่อช่�อกรัรัมการัและผ้่่เข้าร่ัวมปรัะชุมทุุกคน

ข้อ 19 ในการัปรัะชุมต้้องมีกรัรัมการัจำานวนไม่น้อยิกว่ากึ�งหนึ�งของจำานวน

กรัรัมการัทัุ�งหมด	จึงเป็นองค์ปรัะชุมเม่�อพ้นกำาหนดการัปรัะชุมไป

ครึั�งชั�วโมงแล้ว	ถ้ากรัรัมการัยัิงไม่ครับองค์ปรัะชุม	ปรัะธานอาจสั�ง

ให้เล่�อนการัปรัะชุมไปก็ได้

ข้อ 20 ในการัปรัะชุม	 ถ้ากรัรัมการัจำานวนไม่น้อยิกว่ากึ�งหนึ�งของจำานวน

กรัรัมการัทีุ�มาปรัะชุม	 มีมติ้ให้ปรัะชุมลับ	 ก็ให้ปรัะชุมลับในการั
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ปรัะชุมลับ	ผ้่่ทีุ�จะอย่่ิในทีุ�ปรัะชุมหร่ัอทีุ�อ่�นใดทีุ�อาจฟั้งการัปรัะชุมได้	

ได้แก่	กรัรัมการั	และผ้่่ทีุ�ได้รัับอนุญิาต้จากปรัะธานเทุ่านั�น

ข้อ 21 ปรัะธานมีอำานาจปรึักษาทีุ�ปรัะชุมในปัญิหาใด	ๆ	เต่้อน	ห้ามปรัาม	

ให้งด	การัอภิปรัายิ	 ในเร่ั�องทีุ�กำาลังพิจารัณิา	 สั�งพักการัปรัะชุม	 

เล่�อนการัปรัะชุม	หรั่อเลิกการัปรัะชุมได้ต้ามทุี�เห็นสมควรั

ข้อ 22 ในกรัณีิทีุ�จะต้้องมมีติ้ของคณิะกรัรัมการับรัหิารัในเรั่�องใด	ถา้ในเร่ั�อง

นั�นไม่มีผ้่่ใดคัดค้านและไม่มีผ้่่เห็นเป็นอย่ิางอ่�น	 ก็ให้ถ่อว่าทีุ�ปรัะชุม

เห็นชอบ	 ถ้าเป็นกรัณีิทีุ�จะต้้องออกเสียิงลงคะแนน	 ให้ปรัะธาน 

ขอให้ทีุ�ปรัะชุมลงมติ้และให้ถ่อเสียิงข้างมากของกรัรัมการัทีุ�มา

ปรัะชุมในครัั�งนั�น	 ทัุ�งนี�	 ในรัะหว่างการัลงมต้ิจะต้้องมีกรัรัมการัอยิ่่

ในทีุ�ปรัะชุมเพ่�อพิจารัณิา	และลงมติ้ในแต่้ละเร่ั�องไม่น้อยิกว่ากึ�งหนึ�ง

ของจำานวนกรัรัมการัทัุ�งหมดถ้าคะแนนเสียิงเทุ่ากันให้ปรัะธาน 

ออกเสียิงชี�ขาด	และให้กรัะทุำาเป็นการัเปิดเผ่ยิโดยิจะให้เหตุ้ผ่ล 

หร่ัอไม่ก็ได้

ข้อ 23 การัออกเสียิงลงคะแนนให้กรัะทุำาเป็นการัเปิดเผ่ยิ	เว้นแต่้ทีุ�ปรัะชุม

มีมติ้ให้กรัะทุำา	 เป็นการัลับ	 จึงให้ลงคะแนนลับวิธีการัลงคะแนน 

เ ปิดเผ่ยิและวิธีการัลงคะแนนลับให้ปรัะธานเป็นผ้่่กำาหนด 

ต้ามความเห็นชอบของทีุ�ปรัะชุม

ข้อ 24 เม่�อได้นับคะแนนเสียิงเสร็ัจแล้ว	 ให้ปรัะธานปรัะกาศึมติ้ต่้อ 

ทีุ�ปรัะชุมทัุนทีุ

ข้อ 25 ในการันับคะแนนเสียิงครัั�งใด	ถ้ากรัรัมการัร้ัองขอและทีุ�ปรัะชุมมีมติ้

ให้มีการันับคะแนนเสียิงใหม่	 ก็ให้มีการันับคะแนนเสียิงใหม่	 

ภายิหลังการัปรัะชุมคณิะกรัรัมการับรัิหารัครัั�งใดเสรั็จสิ�นลง 

ให้เลขานุการัจัดทุำารัายิงานการัปรัะชุมเพ่�อเสนอคณิะกรัรัมการับริัหารั

รัับรัองในการัปรัะชุมครัั�งต่้อไป	 โดยิให้เลขานุการัลงลายิม่อช่�อ 

ในรัายิงานการัปรัะชุมทีุ�ได้รัับรัองแล้ว	และให้มกีารัเผ่ยิแพร่ัเป็นการั

ทัุ�วไป	เว้นแต่้รัายิงานการัปรัะชมุลับทีุ�มีมติ้ของคณิะกรัรัมการับรัหิารั

มิให้เปิดเผ่ยิหร่ัอข้อความทีุ�ห้ามโฆษณิา	กรัรัมการัมีสิทุธิขอแก้ไข

เพิ�มเติ้มรัายิงานการัปรัะชุมให้ต้รังต้ามทีุ�เป็นจริังได้	การัจะแก้ไขได้

หร่ัอไม่นั�น	สุดแล้วแต่้มติ้ทีุ�ปรัะชุมจะพิจารัณิาวินิจฉัยิชี�ขาด	รัายิงาน

การัปรัะชุมทีุ�ยัิงมิได้มีการัรัับรัองเพรัาะเหตุ้ทีุ�วารัะการัดำารังต้ำาแหน่ง

ของปรัะธานสิ�นสุดลงต้ามวารัะหร่ัอโดยิกรัณีิ	อ่�นใด	ให้เลขานุการับันทึุก

เหตุ้นั�นไว้และรัับรัองความถ่กต้้องของรัายิงานการัปรัะชุมนั�น
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หมวด 5

ชมรม

ข้อ 26 การัขอจัดตั้�งชมรัมกิจกรัรัมนักศึึกษา	ให้กลุ่มนักศึึกษาผ้่่ปรัะสงค์จะ

จัดตั้�งชมรัมย่ิ�นหนังส่อขอจัดตั้�งและข้อกำาหนดการับริัหารัชมรัม 

ต้ามแบบทีุ�สถาบันกำาหนด	พร้ัอมด้วยิรัายิละเอียิดต่้าง	ๆ	 เกี�ยิวกับ

ชมรัมทีุ�ขอจัดตั้�งต่้อคณิะกรัรัมการับริัหารั	 ทัุ�งนี�ชมรัมทีุ�จะจัดตั้�ง 

ขึ�นใหม่ต้้องมีวัต้ถุปรัะสงค์ของชมรัมอย่ิางชัดเจน	และไม่ซึ่ำ�าซ้ึ่อน 

กับวัต้ถุปรัะสงค์หลักของชมรัมทีุ�ได้จัดตั้�งขึ�นก่อนหน้า

ข้อ 27 ชมรัมจะตั้�งขึ�นได้ต้่อเม่�อมีวัต้ถุปรัะสงค์เพ่�อดำาเนินกิจกรัรัมด้านใด

ด้านหนึ�งโดยิเฉพาะ	ค่อ	  

(1)	 ชมรัมกีฬา	 จะต้้องมีวัต้ถุปรัะสงค์เพ่�อเผ่ยิแพร่ัความร้่ัแก่ 

	 นักศึึกษาเกี�ยิวกับกีฬาวิธีการัเล่นทีุ�ถ่กต้้องสำาหรัับกีฬาแต่้ละ 

	 ปรัะเภทุต้ลอดจนปล่กฝัึงให้นักศึึกษามีนำ�าใจเป็นนักกีฬา	 

(2)	ชมรัมศึิลปวัฒนธรัรัม	 จะต้้องมีวัต้ถุปรัะสงค์เพ่�ออนุรัักษ์	 

	 ส่งเสริัม	 เผ่ยิแพรั่แลกเปลี�ยินและพัฒนาศิึลปวัฒนธรัรัม	 

	 และขนบธรัรัมเนียิมปรัะเพณีิไทุยิเพ่�อปล่กฝัึงค่านิยิม 

	 ความภาคภ่มิใจ	 และความซึ่าบซึึ่�งในศิึลปวัฒนธรัรัมไทุยิ 

	 แก่นักศึึกษา	ต้ลอดจนการัส่งเสริัมการัเรีัยินร้่ัศิึลปวัฒนธรัรัม 

	 ของนานาปรัะเทุศึ		  

(3)	ชมรัมบำาเพ็ญิปรัะโยิชน์	จะต้้องมีวัต้ถุปรัะสงค์เพ่�อส่งเสริัม 

	 ให้นักศึึกษา	 มีความคิดริัเริั�มและสร้ัางสรัรัค์	 ในการับำาเพ็ญิ 

	 สาธารัณิะปรัะโยิชน์	 ในด้านใดด้านหนึ�ง	 เช่น	อาสาพัฒนา 

	 ชนบทุ	อนุรัักษ์สิ�งแวดล้อม	พัฒนาเยิาวชน	เผ่ยิแพร่ัความร้่ั 

	 ส่่ชนบทุ	 เพ่�อสร้ัางสรัรัค์ความเจริัญิแก่ชุมชนและสังคม	 

	 ต้ลอดจนการัปล่กฝึังจิต้สำานึก	ความรัับผ่ิดชอบของนักศึึกษา	

	 ทีุ�มีต่้อสังคม

ข้อ 28 ให้คณิะกรัรัมการับริัหารัพิจารัณิาเสนอความเห็นต่้ออธิการับดีเพ่�อ

ให้จัดตั้�ง	หร่ัอไม่ให้จัดตั้�งชมรัมภายิในหกสิบวัน	 นับแต่้วันทีุ�ได้รัับ

หนังส่อขอจัดตั้�ง	และรัายิละเอียิดต่้าง	ๆ	อย่ิางครับถ้วนแล้ว

ข้อ 29 การัดำาเนินงานและการับรัิหารังานของแต้่ละชมรัม	ให้เป็นไปต้าม

ข้อกำาหนดการับริัหารัชมรัม	ทัุ�งนี�	 ข้อกำาหนดดังกล่าวจะต้้องไม่ขัด

ต่้อธรัรัมน่ญินักศึึกษา	ต้ลอดจนรัะเบียิบของสถาบัน
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ข้อ 30 ชมรัมต้้องจัดทุำารัายิงานผ่ลการัดำาเนินกิจกรัรัมในรัอบปีเสนอต่้อ

คณิะกรัรัมการับริัหารั	เพ่�อปรัะเมินผ่ลการัดำาเนินงานของชมรัมก่อน

ปิดภาคการัศึึกษาปลายิ	และให้คณิะกรัรัมการับรัิหารั	รัายิงานผ่ล

การัปรัะเมินดังกล่าวเสนอต่้ออธิการับดี	 ในกรัณีิทีุ�คณิะกรัรัมการั

บริัหารัเห็นว่าผ่ลการัปรัะเมินต้ามวรัรัคหนึ�งของชมรัมใดมีผ่ลงาน 

ในรัอบปีไม่เป็นไปต้ามเป้าหมายิและวัต้ถุปรัะสงค์การัจัดตั้�ง 

ชมรัมนั�น	 คณิะกรัรัมการับริัหารัอาจมีมติ้เสนออธิการับดีเพ่�อ

พิจารัณิาให้ยุิบเลิกชมรัมนั�นก็ได้	เม่�อยุิบเลิกชมรัมแลว้ให้สำานักงาน

สถาบนัฯ	ต้รัวจสอบ	และดำาเนินการัโอนทุรััพยิสิ์นทัุ�งหมดของชมรัม

เป็นของสถาบันฯ

หมวด 6

การเงิน

ข้อ 31 งบปรัะมาณิในการัดำาเนินกิจกรัรัมนักศึึกษาได้มาจากเงินค่าบำารุัง

กิจกรัรัมนักศึึกษา	ซึึ่�งนักศึึกษาชำารัะเป็นส่วนหนึ�งของค่าธรัรัมเนียิม

การัศึึกษา	 และงบปรัะมาณิเหล่อจ่ายิทัุ�งหมดจากปีการัศึึกษา 

ทีุ�ผ่่านมา

ข้อ 32 งบปรัะมาณิต้ามข้อ	32	 ให้สถาบันพิจารัณิาจัดสรัรัแก่องค์การั

นักศึึกษาเพ่�อเป็นค่าใช้จ่ายิในการับริัหารัการัจัดกิจกรัรัมนักศึึกษา

ของสถาบนัให้เป็นไปต้ามนโยิบายิและแนวทุางทีุ�สถาบัน	กำาหนดให้

สถาบนันำาเงินงบปรัะมาณิต้ามวรัรัคหนึ�งฝึากไวกั้บธนาคารัพาณิิชยิ์

หร่ัอสถาบนัการัเงนิอ่�นต้ามทีุ�สถาบนัเห็นสมควรั	ช่�อบัญิชี	“เงนิบำารุัง

กิจกรัรัมนักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา”

ข้อ 33 ให้คณิะกรัรัมการับริัหารัพิจารัณิาจัดสรัรังบปรัะมาณิส่วนหนึ�งไว้เป็น

เงินค่าใช้จ่ายิของคณิะกรัรัมการับรัหิารั	และอีกส่วนหนึ�งเพ่�อเป็นงบ

ปรัะมาณิค่าใช้จ่ายิสำาหรัับชมรัมโดยิคณิะกรัรัมการั	บริัหารัจะต้้อง

เสนอแผ่นงานและงบปรัะมาณิปรัะจำาปีของคณิะกรัรัมการับรัิหารั

และของชมรัมต่้ออธิการับดีเพ่�อพิจารัณิาอนุมัติ้	เม่�อได้รัับอนุมัติ้งบ

ปรัะมาณิแล้ว	จึงจะขอเบิกจ่ายิได้ต่้อไป

ข้อ 34 ปีงบปรัะมาณิสำาหรัับการัใช้จ่ายิเงินงบปรัะมาณิในการัดำาเนิน

กิจกรัรัมนักศึึกษา	ให้มีรัะยิะเวลาต้ามปีการัศึึกษา
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ข้อ 35 ให้อธิการับดีกำาหนดขั�นต้อนการัเสนอของบปรัะมาณิการักำาหนด

รัะยิะเวลาการัดำาเนนิการัจัดสรัรัและวธีิพิจารัณิางบปรัะมาณิ	ต้ลอด

จนกำาหนดหลักเกณิฑ์ิ	วิธีการัเบิกจ่ายิและการัย่ิมเงินทุดรัองจ่ายิ	ใน

การัดำาเนินกิจกรัรัมนักศึึกษา

ข้อ 36 ให้คณิะกรัรัมการับริัหารัจัดทุำาสรุัปรัายิงานการัเบิก-จ่ายิงบปรัะมาณิ

	เงินบำารุัง	กิจกรัรัมนักศึึกษาปรัะจำาปีการัศึึกษา	พร้ัอมงบปรัะมาณิ

เหล่อจ่ายิเพ่�อเสนอต่้ออธิการับดี	ไม่น้อยิกว่าสิบห้าวันก่อนครับวารัะ

การัดำารังต้ำาแหน่ง

ปรัะกาศึ	ณิ	วันทีุ�	25	ธันวาคม	พ.ศึ.	2556

ศึาสต้รัาจารัย์ิคลินิกเกียิรัติ้คุณิ	นายิแพทุย์ิปิยิะสกล	สกลสัต้ยิาทุรั

นายิกสภาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 โดยิทุี�เป็นการัสมควรักำาหนดข้อบังคับเกี�ยิวกับวินัยินักศึึกษาของสถาบัน

ดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	เพ่�อเป็นกรัอบ	และแนวทุางในการัปฏิิบัต้ิต้นรัะหว่างทุี�ศึึกษา

อยิ่่ในสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาในการัใช้สิทุธิ	 และเสรัีภาพส่วนบุคคลในสังคม

แห่งการัเรัียินรั่้รั่วมกัน	ซึ่ึ�งจะช่วยิป้องกันนักศึึกษาให้พ้นจาก	สิ�งทุี�เป็นอุปสรัรัคต้่อ

การัเรัียินในสังคมสถาบัน

	 อาศึยัิอำานาจต้ามความในมาต้รัา	18	(2)	แหง่พรัะรัาชบญัิญิตั้สิถาบนัดนต้รัี

กัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	 2555	สภาสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนาในการัปรัะชุมครัั�งทุี�	

9/2556	เม่�อวันทุี�	18	กันยิายิน	พ.ศึ.	2556	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต้่อไปนี�

ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรีัยิกว่า	 “ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิ 

วินัยินักศึึกษา	พ.ศึ.	2556”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับต้ั�งแต้่วันถัดจากวันปรัะกาศึเป็นต้้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี�	“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	

“อธิการับดี”	หมายิความว่า	อธิการับดีสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	

“นักศึึกษา”	หมายิความว่า	 นักศึึกษาสามัญิต้ามข้อบังคับเกี�ยิวกับ

การัศึึกษารัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้

ข้อ 4 ใหอ้ธกิารับดีรักัษาการัต้ามข้อบงัคบันี�	ในกรัณิทีุี�มปีญัิหาเกี�ยิวกบัการั

ปฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคับนี�	 ให้อธิการับดีมีอำานาจวินิจฉัยิและสั�งการัให้

ปฏิบิตั้ติ้ามทุี�เหน็สมควรั	และคำาวินิจฉยัิและสั�งการันั�นใหถ้อ่เปน็ทุี�สดุ

หมวด 1

วินัย์แลิะการรักษาวินัย์

ข้อ 5 นักศึึกษาต้้องรัักษาวินัยิและปฏิิบัต้ิต้นต้ามทุี�บัญิญิัต้ิไว้ในข้อบังคับ 

รัะเบียิบและปรัะกาศึของสถาบัน	และสำานักวิชาโดยิเคร่ังครััดอย่่ิเสมอ

ข้อ 6 วินัยิของนักศึึกษา	มีดังนี�	  

(1)	 ต้้องแต่้งกายิให้สุภาพเรีัยิบร้ัอยิถ่กต้้องต้ามข้อบังคับสถาบัน 

	 เกี�ยิวกับเคร่ั�องแบบ	และเคร่ั�องแต่้งกายินักศึึกษา	  
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	 	 (2)		 ต้้องรัักษาไว้ซึ่ึ�งความสามัคคี	 ความสงบเรีัยิบร้ัอยิ 

	 	 	 	 	 ช่�อเสียิง	และเกียิรัติ้คุณิของสถาบัน	 

	 	 (3)		 ต้้องปรัะพฤติ้ต้นเป็นสุภาพชน	 ไม่ปรัะพฤติ้ในสิ�งทีุ� 

	 	 	 	 	 อาจนำามาซึึ่�งความเส่�อมเสียิ	หร่ัอเสียิหายิแก่ต้นเอง	 

	 	 	 	 	 บุคคลอ่�นหร่ัอสถาบัน	  

	 	 (4)		 ต้้องเช่�อฟั้งคำาสั�ง	และปฏิิบัติ้ต้ามคำาสั�ง	หร่ัอคำาตั้กเต่้อน	

	 	 	 	 	 ของอาจารัย์ิ	และเจ้าหน้าทีุ�ของสถาบัน	 

	 	 (5)		 ต้้องไม่จงใจ	หร่ัอเจต้นาทุำาลายิทุรััพย์ิสินของสถาบัน 

	 	 	 	 	 หร่ัอผ้่่อ่�น		  

	 	 (6)		 ต้้องไม่ด่�มสุรัาหร่ัอของมึนเมาในสถาบันเม่�ออย่่ิ 

	 	 	 	 	 ในชุดเคร่ั�องแต่้งกายินักศึึกษา	  

	 	 (7)		 ต้้องไม่เสพ	หร่ัอครัอบครัอง	หร่ัอขายิหร่ัอจำาหน่ายิ	 

	 	 	 	 	 รัวมทัุ�งเป็นตั้วแทุนขายิ	หร่ัอจำาหน่ายิซึึ่�งยิาเสพติ้ด	 

	 	 	 	 	 หร่ัอสิ�งเสพติ้ดให้โทุษทีุ�ผิ่ดกฎีหมายิ	 

	 	 (8)		 ต้้องไม่เล่นการัพนันหร่ัอทุำาธุรักิจเกี�ยิวกับการัพนัน	 

	 	 	 	 	 หร่ัอมีส่วนเกี�ยิวข้อง	สนับสนุนการัพนันทุุกชนิด	 	 

	 	 (9)		 ต้้องไม่กรัะทุำาผิ่ดกฎีหมายิเกี�ยิวกับการัลักทุรััพย์ิ	 

	 	 	 	 	 กรัรัโชกทุรััพย์ิ	 ฉ้อโกง	 ยัิกยิอกทุรััพย์ิ	 ข่มข่่	 บังคับ 

	 	 	 	 	 ข่มข่นใจ	 รีัดไถบุคคลอ่�น	หร่ัอทุุจริัต้ในเร่ั�องการัเงิน	 

	 	 (10)	ต้้องไม่ครัอบครัอง	หร่ัอนำาอาวุธปืน	หร่ัอวัต้ถุอันต้รัายิ	

	 	 	 	 	 เข้ามาในสถาบัน	ซึึ่�งอาจเป็นเหตุ้ให้เกิดอันต้รัายิแก่ชีวิต้	

	 	 	 	 	 และทุรััพย์ิสินของผ้่่อ่�น	  

	 	 (11)	 ต้้องไม่ปรัะพฤติ้ผิ่ดศีึลธรัรัมอันดี	กรัะทุำาการัลามก	 

	 	 	 	 	 อนาจารั	หร่ัอกรัะทุำาความผิ่ดเกี�ยิวกับเพศึอันเป็นเหตุ้	

	 	 	 	 	 ให้เส่�อมเสียิแก่สถาบันอย่ิางร้ัายิแรัง	 

	 	 (12)	ต้้องไม่ทุะเลาะวิวาทุ	หร่ัอทุำาร้ัายิร่ัางกายิผ้่่อ่�น	เป็นเหตุ้	

	 	 	 	 	 ให้มีผ้่่ได้รัับอันต้รัายิ	หร่ัอเป็นเหตุ้ให้เส่�อมเสียิต่้อช่�อ 

	 	 	 	 	 เสียิงของสถาบัน	 

	 	 (13)	ต้้องไม่ทุุจริัต้ในการัสอบ	หร่ัอพยิายิามกรัะทุำาการั 

	 	 	 	 	 เช่นว่านั�น	  

	 	 (14)	ต้้องไม่จัดทุำา	 เผ่ยิแพร่ั	หร่ัอมีไว้ในครัอบครัองซึึ่�ง 

	 	 	 	 	 ส่�อสิ�งพิมพ์	สิ�งวาด	หร่ัอ	สิ�งเขียิน	 หร่ัอกรัะทุำาการั 
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	 	 อ่�นใด	อันอาจก่อให้เกิดความเสียิหายิแก่สถาบัน	หร่ัอผ้่่อ่�น	

	(15)	 ต้้องไม่กรัะทุำาการัปลอมลายิม่อช่�อผ้่่อ่�น	ปลอมเอกสารัหร่ัอ	

	 	 แก้ไขข้อความในเอกสารัทีุ�แทุ้จริัง	หร่ัอใช้เอกสารัเช่นว่านั�น	

	 	 เป็นหลักฐานต่้อสถาบัน	หร่ัอผ้่่อ่�นทีุ�อาจก่อให้เกิดความเสียิ	

	 	 หายิแก่สถาบันหร่ัอผ้่่อ่�น	  

(16)		 ต้้องไมก่รัะทุำาการัอ่�นใดอนัก่อให้เกิดความเสยีิหายิแกส่ถาบนั

		 	 หร่ัอผ้่่อ่�น

ข้อ 7 โทุษทุางวินัยิมี	4	สถาน	ค่อ	  

(1)	 ตั้กเต่้อนเป็นลายิลักษณ์ิอักษรั	  

(2)	ภาคทัุณิฑ์ิ	 	 

(3)	 ให้พักการัศึึกษามีกำาหนดไม่เกินหนึ�งปีการัศึึกษา	 	 

(4)	ให้พ้นสภาพการัเป็นนักศึึกษา	  

นักศึึกษาผ้่่ใดกรัะทุำาผิ่ดต้ามข้อ	6	(1)	(2)	(3)	และ	(4)	ให้ตั้ก

เต่้อนเปน็ลายิลักษณ์ิอักษรัหร่ัอให้ลงโทุษภาคทุณัิฑ์ิ	ต้ามควรัแกก่รัณีิ

นักศึึกษาผ้่่ใดกรัะทุำาผิ่ดต้ามข้อ	6	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

(12)	(13)	(14)	(15)	และ(16)	ให้ลงโทุษต้ามข้อ	7	ให้เหมาะสม

แก่กรัณีิ	ทัุ�งนี�	โทุษทุางวินัยิต้าม	(3)	และ	(4)	ให้ถ่อว่าเป็นโทุษผิ่ด

วินัยิอย่ิาง	ร้ัายิแรัง

ข้อ 8 นักศึึกษาผ้่่ใดกรัะทุำาผิ่ดวินัยิต้ามทีุ�บัญิญัิติ้ไว้ในข้อบังคับนี�จักต้้องได้

รัับโทุษทุางวินยัิ	สำาหรัับการัลงโทุษตั้กเต่้อนเป็นลายิลักษณ์ิอกัษรัให้

ใช้เฉพาะกรัณีิกรัะทุำาผิ่ดวินัยิ	 เล็กน้อยิหร่ัอมีเหตุ้อันควรัลดหย่ิอน	

ซึึ่�งยัิงไม่ถึงกับจะต้้องถ่กลงโทุษทุำาภาคทัุณิฑ์ิ	ให้อธิการับดีเป็นผ้่่มี

อำานาจสั�งลงโทุษทุางวินัยิต้าม	ข้อ	7	สำาหรัับคณิบดีให้มีอำานาจสั�ง	

ลงโทุษได้เฉพาะโทุษทุางวินัยิต้ามข้อ	7	(1)	และ	(2)	แก่นักศึึกษา

ทีุ�สังกัดสำานักวิชานั�น	กรัณีิทีุ�นักศึึกษากรัะทุำาความผิ่ดเกี�ยิวกับ 

การัสอบ	ให้อธิการับดีหร่ัอคณิบดีมีอำานาจสั�ง	ตั้ดสิทุธิ	การัเข้าสอบ

หร่ัอให้อธิการับดีมีอำานาจสั�งงด	ยิับยัิ�ง	หร่ัอชะลอการัเสนอช่�อ 

เพ่�อขออนุมัติ้ปริัญิญิาบัต้รั	หร่ัอปรัะกาศึนียิบัต้รั	 ทัุ�งนี�	 นักศึึกษา 

อาจได้รัับโทุษทุางวินัยิต้ามข้อ	7	ด้วยิ

ข้อ 9 นักศึึกษาผ้่่ใดกรัะทุำาผิ่ดวินัยิต้ามข้อ	6	 ทีุ�ก่อให้เกิดความเสียิหายิ

อย่ิางร้ัายิแรังแก่ทุรััพย์ิสิน	ช่�อเสียิง	 ชีวิต้	 ร่ัางกายิ	หร่ัอสิทุธิอ่�นใด

ของสถาบันหร่ัอผ้่่อ่�น	ให้ถ่อว่ากรัะทุำาผิ่ดวินัยิอย่ิางร้ัายิแรัง
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หมวด 2

การดำาเนินการทางวินัย์ 

ข้อ 10 การัดำาเนินการัทุางวินัยิแก่นักศึึกษา	ซึึ่�งมีกรัณีิอันมีม่ลทีุ�ควรักล่าว

หาว่ากรัะทุำาผิ่ดวินัยิ	 ให้สอบสวนเพ่�อให้ได้ความจริังและยุิติ้ธรัรัม 

โดยิไม่ชักช้า

ข้อ 11 นักศึึกษาผ้่่ใดถ่กกลา่วหาโดยิมหีลักฐานต้ามสมควรัวา่ได้กรัะทุำาผิ่ด

วินัยิ	หร่ัอความ	ปรัากฏิต่้ออธิการับดีหร่ัอคณิบดีว่านักศึึกษาผ้่่ใด

กรัะทุำาความผิ่ด	 ให้อธิการับดีหร่ัอคณิบดี	แต่้งตั้�งคณิะกรัรัมการั

สอบสวนโดยิพลัน	เว้นแต่้เป็นความผิ่ดทีุ�ปรัากฏิชัดแจ้งในกรัณีิดัง

ต่้อไปนี�	จะไม่สอบสวน	หร่ัองดการัสอบสวนก็ได้		 

(1)	 กรัะทุำาผิ่ดอาญิาจนต้้องคำาพิพากษาถึงทีุ�สุดว่าผ้่่นั�นกรัะทุำาผิ่ด	

	 จนได้รัับโทุษ	จำาคุก	หร่ัอโทุษทีุ�หนักกว่าจำาคุก	เว้นแต่้เป็นโทุษ	

	 สำาหรัับความผิ่ดทีุ�ได้กรัะทุำาโดยิปรัะมาทุ	หร่ัอความผิ่ดลหุโทุษ

(2)	กรัะทุำาผิ่ดวินัยิและได้รัับสารัภาพหร่ัอให้ถ้อยิคำาเป็นหนังส่อ 

	 ต่้ออธิการับดี	 หร่ัอคณิบดี	 หร่ัอให้ถ้อยิคำารัับสารัภาพต้่อ 

	 คณิะกรัรัมการัสอบสวนและได้มีการั	บันทึุกถ้อยิคำารัับสารัภาพ	

	 เป็นลายิลักษณ์ิอักษรั	 ในกรัณีิทีุ�มีนักศึึกษาของสำานักวิชาใด 

	 กรัะทุำาผิ่ดวินัยิ	ให้คณิบดีสำานักวิชานั�นแต่้งตั้�งคณิะกรัรัมการั 

	 ขึ�นทุำาการัสอบสวนการักรัะทุำาผิ่ดวินัยินั�น	เม่�อการัสอบสวนได้	

	 ความโดยิแน่ชัดว่านักศึึกษาได้กรัะทุำาผิ่ดวินัยิจริังและสมควรั 

	 ได้ รัับการัลงโทุษตั้กเต่้อนเป็นลายิลักษณ์ิอักษรั	 หร่ัอ 

	 ภาคทุัณิฑ์ิให้คณิบดีสั� งลงโทุษต้ามสมควรัแก่ความผ่ิด	 

	 แต่้หากเห็นสมควรัให้ได้รัับโทุษพักการัศึึกษา	หร่ัอให้พ้น 

	 สภาพการัเป็นนักศึึกษา	ให้นำาเร่ั�องเสนออธิการับดีเพ่�อวินิจฉัยิ	

	 และสั�งลงโทุษต้ามสมควรัแก่ความผิ่ด	 ในกรัณีิทีุ�นักศึึกษา 

	 มากกว่าหนึ�งสำานักวิชากรัะทุำาผิ่ดวินัยิ	 ให้อธิการับดีแต่้งตั้�ง 

	 คณิะกรัรัมการัขึ�นทุำาการัสอบสวนการักรัะทุำาผิ่ดวินัยินั�น	 

	 เม่�อการัสอบสวนได้ความโดยิแน่ชัดว่านักศึึกษาได้กรัะทุำาผิ่ด 

	 วินัยิจริัง	 และสมควรัได้รัับโทุษ	 ให้อธิการับดีสั�งลงโทุษ 

	 ต้ามควรัแก่ความผิ่ด
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ข้อ 12 คณิะกรัรัมการัสอบสวนต้ามข้อ	11	ปรัะกอบด้วยิปรัะธานกรัรัมการั

และกรัรัมการัจำานวนไมน้่อยิกว่าสามคน	และให้มีเลขานกุารัจำานวน

หนึ�งคน	ดำาเนินการัสอบสวนโดยิไม่ชักช้าให้แล้วเสร็ัจภายิในหกสิบ

วันนับแต่้วันทีุ�ได้รัับทุรัาบคำาสั�งแต่้งตั้�ง	กรัรัมการั	ต้ามวรัรัคหนึ�งอาจ

ทุำาหน้าทีุ�	เป็นเลขานกุารัด้วยิก็ได้	และอาจให้มีผ้่่ช่วยิเลขานกุารัด้วยิ

ก็ได้	ในกรัณีิการัสอบสวนดำาเนินการัไม่แล้วเสร็ัจภายิในกำาหนดเวลา

	ให้คณิะกรัรัมการัสอบสวนเสนอขอขยิายิเวลาการัสอบสวนจากผ้่่มี

อำานาจแต่้งตั้�งคณิะกรัรัมการัสอบสวน	ได้ครัั�งละไม่เกินสามสิบวัน	

ทัุ�งนี�	เม่�อรัวมรัะยิะเวลาการัสอบสวนทัุ�งสิ�นแล้วไม่ควรัเกนิ	หนึ�งร้ัอยิ

ยีิ�สิบวัน

ข้อ 13 คณิะกรัรัมการัสอบสวนจะต้้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรัุปพยิาน 

หลักฐานทีุ�สนับสนุน	 ข้อกล่าวหาเทุ่าทีุ�มีให้ผ้่่ถ่กกล่าวหาทุรัาบ	 

โดยิจะรัะบุช่�อพยิานหร่ัอไม่ก็ได้	 ทัุ�งนี�	 เพ่�อให้	 ผ้่่ถ่กกล่าวหาชี�แจง 

และมี	 สิทุธินำาพยิานหลักฐานต่้าง	ๆ	 ทัุ�งพยิานบุคคล	และพยิาน

เอกสารั	มาเสนอต่้อ	คณิะกรัรัมการัสอบสวนเพ่�อ	 พิจารัณิาก่อน

เสร็ัจสิ�น	การัพิจารัณิาของ	คณิะกรัรัมการัสอบสวน

ข้อ 14 ในกรัณีิทีุ�คณิะกรัรัมการัสอบสวนซึึ่�งแต่้งตั้�งโดยิคณิบดีพิจารัณิาเห็น

ว่านักศึึกษาทีุ�ถ่กกล่าวหากรัะทุำาผิ่ดวินัยิอยิ่างไม่ร้ัายิแรัง	ให้คณิบดี

สั�งลงโทุษตั้กเต่้อนเป็นลายิลักษณ์ิอักษรั	หร่ัอลงโทุษ	ภาคทัุณิฑ์ิ	 

แก่นักศึึกษาในสังกัดต้ามควรัแก่กรัณีิ	แล้วรัายิงานให้อธิการับดี

ทุรัาบโดยิไม่ชักช้า	หากผ่ลการัสอบสวนปรัากฏิว่ามีม่ลทีุ�ควรักล่าว

หาว่ากรัะทุำาผิ่ดวินัยิอย่ิางร้ัายิแรัง	 ให้คณิบดีรัายิงานกรัณีิทีุ�เป็น

สาเหตุ้และผ่ลการัสอบสวนมายัิงอธิการับดีเพ่�อพิจารัณิาแต่้งตั้�ง 

คณิะกรัรัมการัสอบสวนวินัยิอย่ิางร้ัายิแรังต่้อไป

ข้อ 15 การัลงโทุษนักศึึกษาทีุ�กรัะทุำาผิ่ดวินัยิให้ทุำาเป็นหนังส่อและให้ผ้่่สั�ง

ลงโทุษแจ้งสิทุธิในการัอุทุธรัณ์ิ	รัวมทัุ�งรัะยิะเวลาสำาหรัับการัอุทุธรัณ์ิ

ไว้ด้วยิ	เม่�อได้สั�งลงโทุษนักศึึกษาผ้่่ใดแล้ว	ให้รีับแจ้งต่้อบิดา	มารัดา

หร่ัอผ้่่ปกครัองของนักศึึกษาผ้่่นั�น	แล้วแต่้กรัณีิ	เพ่�อทุรัาบ
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หมวด 3

การอุทธิ์รณ์์

ข้อ 16 นักศึึกษาผ้่่ใดถ่กสั�งลงโทุษต้ามข้อบังคับนี�และไม่เห็นด้วยิกับคำาสั�ง

ลงโทุษ	นักศึึกษาผ้่่นั�นมีสิทุธิอุทุธรัณ์ิได้ต้ามหลักเกณิฑ์ิและวิธีการั

ทีุ�กำาหนดไว้ในหมวดนี�	 ในรัะหว่างอุทุธรัณิ์ให้นักศึึกษา	ยิังคงได้รัับ

โทุษทุางวินัยิต่้อไป

ข้อ 17 การัอุทุธรัณิ์คำาสั�งลงโทุษ	 ให้อุทุธรัณิ์ได้สำาหรัับต้นเองเทุ่านั�น	 

จะอุทุธรัณ์ิแทุนคนอ่�น	หร่ัอมอบหมายิให้คนอ่�นอุทุธรัณ์ิแทุนต้น 

ไม่ได้	การัอุทุธรัณิ์คำาสั�งลงโทุษให้ผ้่่อุทุธรัณิ์ทุำาเป็นหนังส่อชี�แจง 

ข้อเท็ุจจริังและเหตุ้ผ่ลในการัอุทุธรัณ์ิให้เห็นว่าได้ถ่กลงโทุษ 

โดยิไมถ่่กต้้อง	ไม่เหมาะสมหร่ัอไม่เป็นธรัรัมอย่ิางไรั	และลงลายิม่อ

ช่�อของต้นในหนังส่อนั�นด้วยิ

ข้อ 18 เพ่�อปรัะโยิชน์ในการัอุทุธรัณ์ิ	 ผ้่่ปรัะสงค์จะอุทุธรัณ์ิมีสิทุธิขอต้รัวจ

หร่ัอคัดรัายิงานการัสอบสวนได	้ส่วนบันทึุกถ้อยิคำาพยิานบุคคลหร่ัอ

พยิานหลักฐานอ่�น	 ให้อย่่ิในดุลยิพินิจของอธิการับดี	หร่ัอคณิบดี 

ผ้่่สั�งลงโทุษแล้วแต่้กรัณีิทีุ�จะอนุญิาต้หร่ัอไม่	โดยิให้คำานึงถึงเหตุ้ผ่ล

และความจำาเป็น	เป็นกรัณีิ	ๆ	ไป

ข้อ 19 การัอุทุธรัณ์ิคำาสั�งลงโทุษ	ให้นักศึึกษาผ้่่ถ่กลงโทุษทุางวินัยิอุทุธรัณ์ิ

ต่้ออธิการับดภีายิในสบิห้าวันนับถัดจากวนัทุรัาบคำาสั�งหร่ัอควรัทุรัาบ

คำาสั�งลงโทุษให้ถ่อเอาวันทีุ�นักศึึกษาผ้่่ถ่กลงโทุษทุางวินัยิได้รัับแจ้ง 

คำาสั�งลงโทุษเป็นวันทุรัาบคำาสั�ง

ข้อ 20 ในกรัณีิทีุ�นักศึึกษาย่ิ�นอุทุธรัณ์ิคำาสั�งลงโทุษต้ามข้อ	19	ให้อธิการับดี

แต่้งตั้�งคณิะกรัรัมการัพิจารัณิาอุทุธรัณิ์	จำานวนไม่น้อยิกว่าสามคน

ทุำาหน้าทีุ�พิจารัณิาอุทุธรัณ์ิดังกล่าว	 โดยิพิจารัณิา	 ให้แล้วเสร็ัจ 

และนำาเสนออธิการับดีภายิในสามสิบวันนับถัดจากวันทีุ�ได้รัับหนังส่อ

อุทุธรัณ์ิ	 ในกรัณีิทีุ�คณิะกรัรัมการัพิจารัณิาอุทุธรัณ์ิไม่สามารัถ

พิจารัณิาให้แล้วเสร็ัจได้ภายิในกำาหนดเวลาต้ามวรัรัคหนึ�ง 

ให้ปรัะธานกรัรัมการัพิจารัณิาอุทุธรัณ์ิขอขยิายิเวลาพิจารัณิา 

อุทุธรัณ์ิต่้ออธิการับดี	การัขยิายิเวลาพิจารัณิาอุทุธรัณ์ิต้ามวรัรัค 

สองให้อธิการับดีพิจารัณิาขยิายิเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน	 

นับถัดจากวันครับกำาหนดรัะยิะเวลา	ทัุ�งนี�	ให้ขอขยิายิเวลาก่อนสิ�น

สุดรัะยิะเวลาต้ามวรัรัคหนึ�ง
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ข้อ 21 การัพิจารัณิาวินิจฉัยิอุทุธรัณิ์ของคณิะกรัรัมการัพิจารัณิาอุทุธรัณ์ิ

ต้ามข้อ	20	ถ้าคณิะกรัรัมการัพิจารัณิาอุทุธรัณ์ิเห็นว่าการัสั�งลงโทุษ

ถ่กต้้องและเหมาะสมกับความผิ่ดแล้ว	 ให้เสนออธิการับดีเพ่�อสั�ง 

ยิกอุทุธรัณิ์	 ถ้าเห็นว่าการัสั�งลงโทุษไม่ถ่กต้้อง	หร่ัอไม่เหมาะสม 

กับความผิ่ด	ให้อธิการับดี	นำาเสนอคณิะกรัรัมการับริัหารัสถาบัน

พิจารัณิาสั�งเพิ�มโทุษ	ลดโทุษ	หร่ัอยิกโทุษทุางวินัยิ	แล้วแต่้กรัณีิ

ข้อ 22 เม่�ออธิการับดี	หร่ัอคณิะกรัรัมการับรัิหารัสถาบัน	 ได้พิจารัณิา

วินิจฉัยิอุทุธรัณิ์แล้วให้แจ้งให้นักศึึกษาผ้่่อุทุธรัณิ์ทุรัาบเป็นหนังส่อ	

ถ้านักศึึกษาผ้่่อุทุธรัณ์ิไม่เห็นด้วยิกับคำาสั�งของอธิการับดี	หร่ัอ 

คณิะกรัรัมการับรัิหารัสถาบัน	 นักศึึกษาผ้่่นั�นมีสิทุธิอุทุธรัณิ์ต่้อ 

สภาสถาบัน	ต้ามหลักเกณิฑ์ิและวิธี	การัทีุ�กำาหนดไว้ในข้อบังคับนี�

โดยิอนุโลมและให้ถ่อการัพิจารัณิาของสภาสถาบันเป็นยุิติ้การัแจ้ง

ผ่ลการัพจิารัณิาอุทุธรัณ์ิต้ามวรัรัคหนึ�ง	ให้แจ้งแก่นักศึึกษาผ้่่อุทุธรัณ์ิ

ด้วยิว่านักศึึกษาผ้่่อุทุธรัณิ์สามารัถใช้สิทุธิ�ฟ้้องคดีต่้อศึาลปกครัอง

กลางได้ภายิในเก้าสิบวันนับถัดจากวันทีุ�ได้รัับหนังส่อแจ้งผ่ล 

การัพิจารัณิาอุทุธรัณ์ิ

ปรัะกาศึ	ณิ	วันทีุ�	19	กันยิายิน	พ.ศึ.	2556

ศึาสต้รัาจารัย์ิคลินิกเกียิรัติ้คุณิ	นายิแพทุย์ิปิยิะสกล	สกลสัต้ยิาทุรั

นายิกสภาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย 

และเครื่องแต่งกายข้องนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 โดยิทีุ�เป็นการัสมควรักำาหนดให้มีเคร่ั�องแบบ	เคร่ั�องหมายิ	และเคร่ั�องแต่้ง

กายิของนักศึึกษา	เพ่�อแสดงถึงเอกลักษณ์ิ	ความภาคภ่มิ	และความเป็นรัะเบียิบ

เรีัยิบรัอ้ยิของสถาบนัดนต้รักัีลยิาณิิวัฒนา	อาศึยัิอำานาจต้ามความในมาต้รัา	18	(2)	

และมาต้รัา	61	แห่งพรัะรัาชบัญิญัิติ้สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	สภา

สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาในการัปรัะชุมครัั�งทีุ�	6/2556	เม่�อวันทีุ�	26	มิถุนายิน	

พ.ศึ.	2556	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่้อไปนี�
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ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรีัยิกว่า	“ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิเคร่ั�อง

แบบ	เคร่ั�องหมายิ	และเคร่ั�องแต่้งกายิของนักศึึกษา	พ.ศึ.	2556”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับตั้�งแต่้วันถัดจากวันปรัะกาศึเป็นต้้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี� 

“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา 

“นักศึึกษา”	หมายิความว่า	นักศึึกษาสามัญิของสถาบัน

ข้อ 4 เคร่ั�องแบบนักศึึกษามีสองแบบ	ค่อ	  

(1)	 เคร่ั�องแบบปกติ้	เป็นเคร่ั�องแบบทีุ�นักศึึกษารัะดับปริัญิญิาบัณิฑิิต้ 

	 ใช้ในเวลาเรีัยิน	หร่ัอเวลาอ่�น	ๆ	ทีุ�ไม่ใช่งานพิธีการั	  

(2)	 เคร่ั�องแบบงานพิธีการั	เป็นเคร่ั�องแบบทีุ�นักศึึกษาทุุกรัะดับชั�น	

	 ปริัญิญิาใช้ในโอกาสทีุ�มีงานพิธีของสถาบัน	เช่น	งานปฐมนิเทุศึ	

	 นักศึึกษาใหม่	งานไหว้คร่ั	งานพิธีพรัะรัาชทุานปริัญิญิาบัต้รั	 

	 หร่ัอ	งานรััฐพิธีหร่ัอต้ามทีุ�สถาบันกำาหนด

ข้อ 5 เคร่ั�องแบบปกติ้	  

(1)	 นักศึึกษาชายิ	 

	 (1.1)	เส่�อเชิ�ต้สีขาวแขนสั�นหร่ัอแขนยิาวไม่พับแขน	 ไม่มี 

	 	 	 	 ลวดลายิ	 ไม่รััดร่ัป	กรัะดุมสีขาวโดยิให้สอดชายิเส่�อ 

	 	 	 	 ไว้ในกางเกง	ต้ลอดเวลาอาจผ่่กเนคไทุ	มีต้รัาสัญิลักษณ์ิ	

	 	 	 	 ของสถาบัน	หร่ัอ	ต้ามแบบของสถาบัน	  

	 (1.2)	กางเกงขายิาวแบบสากล	ทุำาด้วยิผ้่าสีกรัมทุ่าหร่ัอสีดำา	 

	 	 	 	 ไม่มันเงา	 ไม่มีลวดลายิ	 ไม่รััดร่ัป	 ห้ามใช้ผ้่ายีิน 

	 	 	 	 ผ้่าสักหลาด	หร่ัอผ้่าล่กฟ่้ก	  

	 (1.3)	เข็มขัดสีดำาติ้ดหัวเข็มขัดต้รัาสัญิลักษณ์ิของสถาบัน	 

	 	 	 	 หร่ัอต้าม	แบบของสถาบัน	 

	 (1.4)	ถุงเทุ้าสีดำา	หร่ัอสีกรัมทุ่า	 

	 (1.5)	รัองเทุ้าหุ้มส้นสีดำา	ไม่เปิดหัวรัองเทุ้า	ไม่มีลวดลายิ	  

(2)	 นักศึึกษาหญิิง	  

	 (2.1)	เส่�อเชิ�ต้สีขาวแขนสั�น	ไม่มีลวดลายิ	เน่�อผ่้ามีความหนา	

	 	 	 	 พอสมควรั	ไม่รััดรั่ป	โดยิให้สอดชายิเส่�อไว้ในกรัะโปรัง	

	 	 	 	 ต้ลอดเวลาด้านหน้าผ่่าอกต้รังโดยิต้ลอด	มีสาบกว้างพอ	

	 	 	 	 ติ้ดกรัะดุมโลหะสีเงินทีุ�มีต้รัาสัญิลักษณ์ิ	ของสถาบัน 

	 	 	 	 หร่ัอต้าม	แบบของสถาบัน	มีห้ากรัะดุมรัวมกรัะดุมทีุ�ติ้ด	
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	 	 	 	 คอ	และ	กลัดเข็มเคร่ั�องหมายิทีุ�มีต้รัา	 สัญิลักษณ์ิของ 

	 	 	 	 สถาบันหร่ัอต้ามแบบของสถาบันทีุ�อกเส่�อ	 เบ่�องขวา 

	 	 	 	 ในกรัณีิของนักศึึกษาหญิิงมุสลิมอนุโลมให้ใช้เป็น	 

	 	 	 	 เส่�อแขนยิาวได้	 

	 (2.2)	กรัะโปรังทุำาด้วยิผ้่าสีกรัมทุ่าหร่ัอสีดำา	 ไม่มันเงา	 ไม่มี	 

	 	 	 	 ลวดลายิ	 ไม่รััดร่ัปกรัะโปรังไม่มีผ่่า	ขอบกรัะโปรังอยิ่่	 

	 	 	 	 รัะดับเอวความยิาวของกรัะโปรังให้	คลุมเข่า	 ห้ามใช้ 

	 	 	 	 ผ่้ายิีน	ผ่้าสักหลาด	ผ่้าล่กฟ้่ก	ผ่้ายิ่ด	ผ่้าล่กไม้	หรั่อผ่้า	

	 	 	 	 กำามะหยีิ�	สำาหรัับนักศึึกษาชั�นปีทีุ�หนึ�ง	 ให้ใช้กรัะโปรัง 

	 	 	 	 แบบจีบรัอบ	  

	 (2.3)	เข็มขัดสีดำาหร่ัอสีนำ�าต้าลเข้มติ้ดหัวเข็มขัดต้รัาสัญิลักษณ์ิ	

	 	 	 	 ของสถาบัน	หร่ัอ	ต้ามแบบของสถาบัน	คาดทัุบรัอยิต่้อ	

	 	 	 	 ทีุ�กรัะโปรังทัุบเส่�อ	 

	 (2.4)	รัองเทุ้าหุ้มส้นหร่ัอมีสายิรััดส้น	แบบสุภาพ	สีดำา	สีขาว	 

	 	 	 	 สีนำ�าต้าล	หร่ัอสีนำ�าเงินเข้ม

ข้อ 6 เคร่ั�องแบบงานพิธีการั	 

	 (1)	นักศึึกษาชายิ		  

	 	 	 (1.1)	เส่�อเชิ�ต้สีขาวแขนยิาวไม่พับแขน	 ไม่มีลวดลายิ	 

	 	 	 	 	 	 ไม่รััดร่ัป	กรัะดุมสีขาว	ให้สอดชายิเส่�อไว้ในกางเกง	

	 	 	 	 	 	 ต้ลอดเวลา	 และ	 ผ่่กเนคไทุมีต้รัาสัญิลักษณ์ิ 

	 	 	 	 	 	 ของสถาบัน	หรั่อต้ามแบบของสถาบัน	  

	 	 	 (1.2)	กางเกงขายิาวแบบสากล	ทุำาด้วยิผ้่าสีดำา	ไม่มันเงา	 

	 	 	 	 	 	 ไม่มี	ลวดลายิ	ไม่รััดร่ัป	ห้ามใช้ผ้่ายีิน	ผ้่าสักหลาด	 

	 	 	 	 	 	 หร่ัอผ้่าล่กฟ่้ก	  

	 	 	 (1.3)	เข็มขัดสีดำาติ้ดหัวเข็มขัดต้รัาสัญิลักษณ์ิของสถาบัน	 

	 	 	 	 	 	 หร่ัอ	ต้ามแบบของสถาบัน	 

	 	 	 (1.4)	ถุงเทุ้าสีดำา	 

	 	 	 (1.5)	รัองเทุ้าหนังหุ้มส้นสีดำา	ไม่เปิดหัวรัองเทุ้า	ไม่มีลวดลายิ	

	 (2)	นักศึึกษาหญิิง	  

	 	 	 (2.1)	เส่�อเชิ�ต้สีขาวแขนสั�น	 ไม่มีลวดลายิ	 เน่�อผ้่ามี 

	 	 	 	 	 	 ความหนา	ไม่รััดร่ัปให้สอดชายิเส่�อไว้ในกรัะโปรัง 

	 	 	 	 	 	 ต้ลอดเวลา	ด้านหน้า	ผ่่าอกต้รังโดยิต้ลอดมีสาบ		
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	 	 	 	 	 กว้างพอต้ิดกรัะดุมโลหะสีเงินทีุ�มี	 ต้รัาสัญิลักษณ์ิ 

	 	 	 	 	 ของสถาบันหร่ัอต้ามแบบของสถาบัน	 มีห้ากรัะดุม 

	 	 	 	 	 รัวมกรัะดุมทีุ�ติ้ดคอ	โดยิให้กลัดดุมทีุ�คอ	และผ่่กโบว์	

	 	 	 	 	 ต้ามแบบทีุ�สถาบันกำาหนด	และกลัดเข็มเคร่ั�องหมายิ	 

	 	 	 	 	 ทีุ�มีต้รัาสัญิลักษณ์ิสถาบันหร่ัอ	ต้ามแบบของสถาบันทีุ�	

	 	 	 	 	 อกเส่�อเบ่�องขวา	 

	 	 (2.2)	กรัะโปรังทุำาด้วยิผ้่าสีดำา	 ไม่มันเงา	 ไม่มีลวดลายิ 

	 	 	 	 	 ไม่รััดร่ัป	กรัะโปรังไม่มีผ่่า	ขอบกรัะโปรังอย่่ิรัะดับเอว	 

	 	 	 	 	 ความยิาวของ	กรัะโปรังให้คลุมเข่า	 ห้ามใช้ผ้่ายีิน	 

	 	 	 	 	 สักหลาด	ผ้่าล่กฟ่้ก	ผ้่าย่ิด	ผ้่าล่กไม้	หร่ัอผ้่ากำามะหยีิ�	

	 	 (2.3)	เข็มขัดสีดำาติ้ดหัวเข็มขัดต้รัาสัญิลักษณ์ิของสถาบัน	 

	 	 	 	 	 หร่ัอ	ต้ามแบบของสถาบัน	คาดทัุบรัอยิต่้อทีุ�กรัะโปรัง	

	 	 	 	 	 ทัุบเส่�อ	  

	 	 (2.4)	รัองเทุ้าหนังหุ้มส้นสีดำา	ไม่มีลวดลายิ	ไม่ปรัะดับโลหะ

ข้อ 7 ให้นักศึึกษาแต่้งเคร่ั�องแบบปกติ้	 หร่ัอเคร่ั�องแบบงานพิธีการั 

ต้ามปรัะกาศึ	 สถาบัน	 หร่ัอต้ามทีุ�รัะบุในหมายิกำาหนดการั	

กำาหนดการั	หร่ัอคำาสั�งของสถาบัน

ข้อ 8 ให้อธิการับดีโดยิความเห็นชอบของทีุ�ปรัะชุมคณิะกรัรัมการับริัหารั

สถาบันมีอำานาจออกปรัะกาศึสถาบันเพ่�อดำาเนินการัต้ามข้อบังคับนี�

ข้อ 9 ให้อธิการับดีรัักษาการัต้ามข้อบังคับนี�	 ในการัตี้ความหร่ัอในกรัณีิ 

ทีุ�มีปัญิหาเกี�ยิวกับการัดำาเนินการัต้ามข้อบังคับนี�	 ให้อธิการับดี 

มีอำานาจ	 วินิจฉัยิชี�ขาด	และในกรัณีิทีุ�มีเหตุ้ผ่ลและความจำาเป็น	 

สภาสถาบันอาจมีมติ้ให้งด	 หร่ัอยิกเว้น	 การัใช้ข้อบังคับนี�ได้ 

ต้ามความจำาเป็น

ปรัะกาศึ	ณิ	วันทีุ�	3	กรักฎีาคม	พ.ศึ.	2556

ศึาสต้รัาจารัย์ิคลินิกเกียิรัติ้คุณิ	นายิแพทุย์ิปิยิะสกล	สกลสัต้ยิาทุรั

นายิกสภาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 เพ่�ออนุมัต้ิให้เป็นไปต้ามมาต้รัา	11	(6)	แห่งพรัะรัาชบัญิญิัต้ิสถาบันดนต้รัี

กัลยิาณิิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	จึงเห็นควรัให้มีทุุนอุดหนุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษา

เพ่�อเป็นการัส่งเสรัิม	 และสนับสนุนนักศึึกษาของ	 สถาบันให้มีโอกาสศึึกษาสำาเรั็จ

ปรัิญิญิาบัณิฑิิต้ของสถาบัน	อาศึัยิอำานาจต้ามความในมาต้รัา	18	(2)	และ	(13)	

แห่งพรัะรัาชบัญิญิัต้ิสถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนา	 พ.ศึ.	 2555	 สภาสถาบันดนต้รัี

กัลยิาณิิวัฒนา	ในการัปรัะชุมครัั�งทุี�	6/2556	เม่�อวันทุี�	26	มิถุนายิน	พ.ศึ.	2556	

จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี�

ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรีัยิกว่า	“ข้อบังคับสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาว่าด้วยิทุุน

อุดหนุนการัศึึกษา	สำาหรัับนักศึึกษา	พ.ศึ.	2556”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับตั้�งแต่้วันถัดจากวันปรัะกาศึเป็นต้้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี�	“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

“ทุุนอุดหนุนการัศึึกษา”	หมายิความว่า	ทุุนอุดหนุนการัศึึกษาสำาหรัับ

นักศึึกษา	“คณิะกรัรัมการั”	หมายิความว่า	คณิะกรัรัมการับริัหารั

เงินทุุนอุดหนุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษา	 “คณิะอนุกรัรัมการั”	

หมายิความว่า	คณิะอนุกรัรัมการัพิจารัณิาทุุนการัศึึกษา	ปรัะจำาปี

การัศึึกษา	“นักศึึกษา”	หมายิความว่า	นักศึึกษาของสถาบัน

ข้อ 4 ให้สถาบันจัดให้มีทุุนอุดหนุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษาสามัญิรัะดับ

ปริัญิญิาบัณิฑิิต้	โดยิมีวัต้ถุปรัะสงค์เพ่�อการัส่งเสริัม	และสนับสนุน

นักศึึกษาให้มีโอกาสสำาเร็ัจ	การัศึึกษาต้ามหลักส่ต้รัของสถาบัน

ข้อ 5 เงินทุุนอุดหนุนการัศึึกษาได้มาจาก	  

(1)	 เงินอุดหนุนทัุ�วไปทีุ�รััฐบาลจัดสรัรัให้สถาบันเป็นเงินอุดหนุน 

	 ทุุนการัศึึกษา	 

(2)	 เงินรัายิได้ทีุ�สภาสถาบันอาจจัดสรัรัให้เป็นรัายิปี	 

(3)	 เงินบริัจาคและทุรััพย์ิสินทีุ�มีผ้่่อุทิุศึให้	 

(4)	เงินรัายิรัับจากโครังการัหร่ัอกิจกรัรัมใด	 ๆ	 ทีุ�เกี�ยิวเน่�อง 

	 กับนักศึึกษาหลังจาก	หักต้้นทุุน	และค่าใช้จ่ายิในการัดำาเนินงาน	

	 แล้วต้ามอัต้รัาจัดสรัรัทีุ�อธิการับดี	กำาหนด	โดยิความเห็นชอบ	

	 ของคณิะกรัรัมการั	  
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(5)	รัายิได้อ่�น	ๆ	ต้ามทีุ�อธิการับดีกำาหนด	  

(6)	ดอกผ่ลทีุ�ได้จากเงินต้าม	(1)	(2)	(3)	(4)	และ	(5)

ข้อ 6 ให้สถาบันตั้ดโอนเงินต้ามข้อ	5	(1)	 ทีุ�ได้รัับการัจัดสรัรัในแต่้ละ

ปีงบปรัะมาณิและเงินทุุนอุดหนุนการัศึึกษาต้ามข้อ	5	(2)	ถึง	(6)	

ไปฝึากกับธนาคารัพาณิิชย์ิหร่ัอสถาบันการัเงิน	ต้ามทีุ�สถาบันเห็น

สมควรั	ในช่�อบัญิชี	“ทุุนอุดหนุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษา”	ทัุ�งนี�	

ให้สถาบันบริัหารัจัดการัเงินทุุนนี�ให้เกิดปรัะโยิชน์ส่งสุด	โดยิความ

เห็นชอบของคณิะกรัรัมการั

ข้อ 7 ให้สภาสถาบนัแต่้งตั้�งคณิะกรัรัมการับรัหิารัเงินทุุนอุดหนุนการัศึึกษา

สำาหรัับนักศึึกษา	ปรัะกอบด้วยิ	  

(1)	 กรัรัมการัสภาสถาบนัปรัะเภทุผ้่่ทุรังคณุิวุฒิ	ปรัะธานกรัรัมการั

(2)	อธิการับดี	รัองปรัะธานกรัรัมการั	  

(3)	รัองอธกิารับดีทีุ�อธิการับดีมอบหมายิจำานวนหนึ�งคน	กรัรัมการั

(4)	คณิบดีจำานวนไม่เกินสองคน	กรัรัมการั	  

(5)	 ผ้่่อำานวยิการัสำานักงานสถาบัน	กรัรัมการัและเลขานุการั	  

	 ทัุ�งนี�	 จะให้มีผ้่่ช่วยิเลขานุการัซึึ่�งเป็นเจ้าหน้าทีุ�ทีุ�มีหน้าทีุ� 

	 รัับผิ่ดชอบด้านการัเงิน	ของสำานักงาน	สถาบันด้วยิก็ได้		

กรัรัมการัต้าม	(1)	และ	(4)	มีวารัะการัดำารังต้ำาแหน่งครัาวละสอง

ปี	แต่้อาจได้รัับแต่้ง	ตั้�งให้ดำารังต้ำาแหน่งใหม่อีกได้

ข้อ 8 ให้คณิะกรัรัมการัมีอำานาจและหน้าทีุ�	ดังนี�	  

(1)	 กำาหนดหลักเกณิฑ์ิ	 และวิธีการัจัดสรัรัวงเงินทุุนอุดหนุน 

	 การัศึึกษา	จำานวนทุุน	และเงินทุุนในแต่้ละปรัะเภทุ	 

(2)	 รัับผิ่ดชอบในการัรัะดมหาทุุนหร่ัอทุรััพย์ิสินโดยิวิธีการัต่้าง	ๆ	 

	 อย่ิางต่้อเน่�อง	 

(3)	บริัหารัเงินทุุนต้ามข้อ	5	ให้เกิดปรัะโยิชน์ส่งสุด	โดยิอาจนำา 

	 เงินทุุนนี�ไปลงทุุนหร่ัอ	จัดหาผ่ลปรัะโยิชน์กับธนาคารัพาณิิชย์ิ	

	 หร่ัอสถาบันการัเงินต้ามความเหมาะสม	 

(4)	รัายิงานสรุัปการัดำาเนินการัและการัเงินเสนอสภาสถาบันทุรัาบ	

	 ภายิในหกสิบวัน	หลังจากสิ�นปีการัศึึกษา	  

(5)	ปฏิิบัติ้หน้าทีุ�อ่�นต้ามทีุ�สภาสถาบันมอบหมายิ

ข้อ 9 ให้อธิการับดีแต่้งตั้�งคณิะอนุกรัรัมการัพิจารัณิาทุุนการัศึึกษาปรัะจำา

ปีการัศึึกษา	จำานวนไม่น้อยิกว่าห้าคน	ปรัะกอบด้วยิ	 
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(1)	รัองอธิการับดีทีุ�อธิการับดีมอบหมายิต้ามข้อ	7	(3)	  

	 เป็นปรัะธาน	อนุกรัรัมการั	  

(2)	คณิบดีหร่ัอผ้่่ทีุ�คณิบดีมอบหมายิ	เป็นอนุกรัรัมการั	 

(3)	อาจารัย์ิปรัะจำาสถาบันจำานวนไม่น้อยิกว่าสองคน	  

	 เป็น	อนุกรัรัมการั	  

(4)	เจ้าหน้าทีุ�ของสำานักงานสถาบัน	เป็นอนุกรัรัมการั	  

	 และเลขานุการั

ข้อ 10 ให้คณิะอนุกรัรัมการัมีอำานาจและหน้าทีุ�	ดังนี�	 

(1)	 กำาหนดขั�นต้อนและแนวทุางปฏิิบัติ้เกี�ยิวกับการัคัดเล่อก 

	 ผ้่่สมควรัได้รัับทุุนอุดหนุนการัศึึกษา	 

(2)	กำาหนดคุณิสมบัติ้อ่�น	ๆ	ของผ้่่ขอรัับทุุนทีุ�ไม่ขัดกับคุณิสมบัติ้ 

	 ทีุ�กำาหนด	ไว้ในข้อ	12	  

(3)	 พิจารัณิาให้ทุุนอุดหนุนการัศึึกษาหร่ัองดให้ทุุนอุดหนุน 

	 การัศึึกษาแก่ผ้่่ได้รัับทุุนอุดหนุนการัศึึกษาในกรัณีิทีุ�เห็นสมควรั	 

	 รัวมทัุ�งวิธีการัจ่ายิเงินทุุน	 

(4)	รัายิงานสรุัปการัดำาเนินการั	และการัเงินเสนอคณิะกรัรัมการั	

	 ทุรัาบภายิในสามสิบวันหลังจากสิ�นปีการัศึึกษา	  

(5)	ปฏิิบัติ้หน้าทีุ� อ่�นต้ามทีุ�อธิการับดีมอบหมายิ	 เม่�อคณิะ 

	 อนุกรัรัมการัได้	ดำาเนินการั	ต้าม	(1)	(2)	และ	(3)	แล้ว 

	 ให้ปรัะธานอนุกรัรัมการันำา	 เสนอ	อธิการับดีเพ่�อพิจารัณิา 

	 ปรัะกาศึใช้ต่้อไป

ข้อ 11 ให้กำาหนดปรัะเภทุของทุุนอุดหนุนการัศึึกษา	ดังนี�	  

(1)	 ทุุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษาทุุกชั�นปีทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรััพย์ิ	  

(2)	 ทุุนเรีัยินดี	  

(3)	 ทุุนฉุกเฉิน	  

(4)	ทุุนการัศึึกษาทีุ�ได้รัับบริัจาคจากบุคคลหร่ัอนิติ้บุคคล

ข้อ 12 นักศึึกษาทีุ�ขอรัับทุุนอุดหนุนการัศึึกษาจะต้้องมีคุณิสมบัติ้	ดังนี�	  

(1)	คุณิสมบัติ้ทัุ�วไป	  

	 (1.1)	เ ป็นผ้่่ ทีุ� ไ ด้ลงทุะเบียินเป็นนักศึึกษาสามัญิรัะดับ	 

	 	 	 	 ปริัญิญิาบัณิฑิิต้	  

	 (1.2)	มีความปรัะพฤติ้ดี	 สุภาพเรีัยิบร้ัอยิ	 ไม่เคยิมีปรัะวัติ้ 

	 	 	 	 กรัะทุำาผิ่ดวินัยิ	และไม่เคยิถ่กสั�งพักการัศึึกษา	  
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(2)	คุณิสมบัติ้เฉพาะของทุุนอุดหนุนการัศึึกษาแต่้ละปรัะเภทุ	  

	 (2.1)	ทุุนการัศึึกษาสำาหรัับนักศึึกษาทุุกชั�นปีทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรััพย์ิ	

	 	 	 	 (ก)	ขาดแคลนทุุนทุรััพย์ิในการัศึึกษา	  

	 	 	 	 (ข)	มีค่ารัะดับเฉลี�ยิสะสมไม่ต้ำ�ากว่า	2.50	 เว้นแต่้ผ้่่ทีุ� 

	 	 	 	 	 	 เข้าศึึกษาในภาคการัศึึกษาแรัก	  

	 	 	 	 (ค)	ปฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคับ	 รัะเบียิบ	 และปรัะกาศึ 

	 	 	 	 	 	 ทีุ�เกี�ยิวกับนักศึึกษาครับถ้วน	  

	 	 	 	 (ง)	ต้้องเข้าร่ัวมกิจกรัรัมต่้าง	ๆ	ต้ามทีุ�สถาบันกำาหนด	

	 	 	 	 (จ)	มีคุณิสมบัติ้อ่�นต้ามทีุ�คณิะกรัรัมการักำาหนด	  

	 (2.2)	ทุุนเรีัยินดี		  

	 	 	 	 (ก)	มีความสามารัถเป็นเลิศึทุางดนต้รีั	 

	 	 	 	 (ข)	ปฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคับ	 รัะเบียิบ	 และปรัะกาศึ 

	 	 	 	 	 	 ทีุ�เกี�ยิวกับ	นักศึึกษาครับถ้วน	 

	 	 	 	 (ค)	ต้้องเข้าร่ัวมกิจกรัรัมต่้าง	ๆ	ต้ามทีุ�สถาบันกำาหนด	

	 	 	 	 (ง)	มีคุณิสมบัติ้อ่�นต้ามทีุ�คณิะกรัรัมการักำาหนด	  

	 (2.3)	ทุุนฉุกเ ฉินสำาห รัับนักศึึกษาซึึ่� งปรัะสบอุ บั ติ้ เหตุ้ 

	 	 	 	 หร่ัอ	 เหตุ้การัณ์ิร้ัายิแรังทีุ�มีผ่ลต่้อฐานะทุางเศึรัษฐกิจ 

	 	 	 	 จนอาจเป็นผ่ลกรัะทุบต่้อการัศึึกษาของนักศึึกษา	 

	 (2.4)	ทุุนการัศึึกษาทีุ�ได้รัับบรัิจาคจากบุคคลหร่ัอนิติ้บุคคล 

	 	 	 	 การัพิจารัณิาให้ทุุนการัศึึกษา	ให้เป็นไปต้ามวัต้ถุปรัะสงค์	

	 	 	 	 ของผ้่่บริัจาค

ข้อ 13 การัจ่ายิเงินทุุนอุดหนุนการัศึึกษา	ให้จ่ายิจากบัญิชี	“ทุุนอุดหนุนการั

ศึึกษา	สำาหรัับนักศึึกษา”	ต้ามข้อ	6	ให้อธิการับดีรัักษาการัต้ามข้อ

บังคับนี�	 ในกรัณีิทีุ�มีปัญิหา	เกี�ยิวกับการัปฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคับนี�	 ให้

อธิการับดีมีอำานาจวินิจฉัยิและ	สั�งการัได้	และให้ถ่อเป็นทีุ�สุด

ปรัะกาศึ	ณิ	วันทีุ�	3	กรักฎีาคม	พ.ศึ.	2556

ศึาสต้รัาจารัย์ิคลินิกเกียิรัติ้คุณิ	นายิแพทุย์ิปิยิะสกล	สกลสัต้ยิาทุรั

นายิกสภาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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แบบยืม – คืน โสตทัศนูปกรณ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สําหรับนักศึกษา 
Requisition for Equipment and Supply Borrowing 

ผู้ขอใช้ (Requester) : …………………………………..............................................……………….…  ช้ันปี (Year) : ………………………………………………….…      
เบอร์ติดต่อ (Phone) : ………………………………..……...........…. สถานท่ีใช้งาน (Place) : ………………………..…..…………….……………………………….. 
วันท่ียืม (Date to Borrow) : .………… /……………..…… /…………. กําหนดส่งคืน (Expected Date to Return) : ……..… /………………..…. /….….…….. 
วัตถุประสงค์ (Objectives) :      การเรียน       กิจกรรมสถาบันฯ       โครงการสถาบันฯ       อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ  
รายละเอียดเพ่ิมเติม (Detail) : ….……………………………………………………………………………………….…………………....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
ลําดับ 
(Items) 

รายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ 
(Description)

จํานวน 
(Amount) 

หมายเหตุ 
(Remarks)

    
    
    
    
    
    
    
    

ผู้ยืม  
(Requester) 

  
(………………………………………………) 

…………/………….…………/……… 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
(Faculty) 

 
(………………………………………………) 

…………/……...…………/………… 

ผู้ตรวจสอบ 
(Officer) 

 
(……………………….………………………) 

…………/……...…………/………… 

คณบดี 
(Dean) 

 
(………………………………..……………) 
……………/……….....……/…………… 

ข้อกําหนด (Regulation) :                       
    ในกรณีท่ีนักศึกษาเป็นผู้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     In the case of requester is student, required signature of teacher for approval 
 

หมายเหตุ (Remarks) : 
  1.โสตทัศนูปกรณจ์ะต้องถูกส่งคืนตามรายการที่ยืมภายในเวลาและสถานท่ีที่กําหนดตามประกาศสถาบันเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ  
    The borrowed asset must be return within time and place specified. 
  2.หากโสตทัศนูปกรณ์เกิดการชํารุดเสียหาย ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมบํารุงที่เกิดจากความเสียหายตามประกาศสถาบันเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ฯ
    If the borrowed asset damaged, you take responsibility for all cost incurred. 
 

 การส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ (Return Equipment and Supply) : 
         ส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วน
         All Equipment and Supply Completely Returned 

       ส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ไม่ครบถ้วน
       All Equipment and Supply are not Completely Returned

         โสตทัศนูปกรณ์ไม่ชํารุด ใช้งานได้ปกติ 
         Equipment and Supply are in Good Condition 

       โสตทัศนูปกรณ์ชํารุด
         Equipment and Supply Damaged 

 ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี (Comment Officer) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(………………………………………………………………) 
……………/……………………………/……………… 

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
 

(………………………………………………………………) 
……………/……………………………/……………… 
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แบบยืม – คืน โสตทัศนูปกรณ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สําหรับนักศึกษา 
Requisition for Equipment and Supply Borrowing 

รายการ ยืม - คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําวัน 
ลําดับ 
(Items) 

รายละเอียด  
(Description) 

การยืม  
(Requisition)

การส่งคืน 
 (Returning)

1. ......................................................................................................... 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ผู้ยืม (Requested by) 
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/………… 

2. ......................................................................................................... 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ผู้ยืม (Requested by) 
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

3. ......................................................................................................... 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ผู้ยืม (Requested by) 
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

4. ......................................................................................................... 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ผู้ยืม (Requested by) 
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

5. ......................................................................................................... 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ผู้ยืม (Requested by) 
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………) 
……………/…………………/………… 

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………
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วิธีการใช้งาน WIFI Network,วิธีการใช้งาน WIFI Network,
Calendar และ คู่มือการใช้งาน EmailCalendar และ คู่มือการใช้งาน Email

5
• วิธีการัใช้งาน	WIFI	Network		
ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

• วิธีการัใช้งาน	Calendar 
ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

• ค่่ม่อการัใช้งาน	Email 
สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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วิธีการใช้งาน WIFI Networkวิธีการใช้งาน WIFI Network
ข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

1.	 ทุำาการัเช่�อมต่้อ	WIFI	Network	ด้วยิช่�อ	

PGVIM_WIFI	ของสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนา

2.	 ทุำาการัเปิด	Web	Browser	 เช่น	Google	

Chrome,	IE,	Safari	หร่ัอ	Web	Browser	อ่�น	ๆ

3.	 พิมพ์ทีุ�	URL	ด้วยิ	http://www.pgvim.ac.th	หร่ัอ	URL	อ่�น	ๆ	จากนั�นจะขึ�นหน้า 

ให้กรัอกช่�อผ้่่ใช้งานและรัหัสผ่่าน	 โดยิกรัอกช่�อผ้่่ใช้งานและรัหัสผ่่านทีุ�ได้รัับ 

จากสถาบัน	แล้วกดปุ่ม	Login

4.	 เม่�อเข้าส่่รัะบบสำาเร็ัจหน้าเว็บจะถ่กเรีัยิกไปยัิงเว็บไซึ่ต์้	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
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วิธีการใช้งาน Calendarวิธีการใช้งาน Calendar
ข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

1.	 เข้าส่่	Web	Browser	พิมพ์	URL	ด้วยิ	http://www.google.co.th	คลิกเมน่ 

ปฏิิทิุนจะแสดงดังภาพ

2.	 เล่อก	 	เพ่�อเข้าเมน่ปฏิิทิุน

3.	 เล่อกเมน่ปฏิิทิุน		

4.	 กรัอก	 e-mail	 ของสถาบัน	 เช่น 

xxx@pgvim.ac.th	และรัหัสผ่่านลงไป

แล้วคลิกลงช่�อใช้งาน	เม่�อ	login	สำาเร็ัจ

ก็แสดงดังร่ัปด้านล่าง
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5.	 เล่อกทีุ�เมน่ด้านซ้ึ่ายิม่อ	“ปฏิิทิุนอ่�น	ๆ“		ไปทีุ�ช่องเพิ�มปฏิิทิุนของผ้่่ร่ัวมใช้งาน 

โดยิให้พิมพ์	“PGVIM		Activities”	แล้วคลิก	เล่อก	หลังจากคลิกสำาเร็ัจก็แสดง

ดังร่ัปด้านล่าง	 ปฏิิทิุนทีุ�นักศึึกษาจำาเป็นต้้องมีค่อ	 PGVIM	 Students, 

PGVIM	Activities
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คู่มือการใช้งาน Emailคู่มือการใช้งาน Email
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การัเข้าส่่รัะบบ	พิมพ์	URL	ด้วยิ	http://gmail.com

จากนั�น	กรัอก	e-mail	xxx@pgvim.ac.th	และรัหัสผ่่านลงไป	แล้วคลิก	ลงช่�อใช้งาน

หลังจาก	login	เข้าใช้งาน	browser	จะแสดงผ่ลหน้าจอของ	Mail	ซึึ่�งมีส่วนต่้าง	ๆ	ดังนี�

1.	 Message	list	ค่อ	รัายิการัแสดงกล่องจดหมายิต่้าง	ๆ

ช่องสำาหรัับใส่	keyword	 เพ่�อ	Search	Mail	หร่ัอ 

คำาค้นหาอ่�น	ๆ

2.	 การัตั้�งค่าต่้าง	ๆ	ของ	Mail

3.	 เมน่ต่้าง	ๆ	จากร่ัป	อย่่ิทีุ�กล่องจดหมายิ	หมายิถึงกำาลัง

ใช้งาน	Mail	สามารัถเข้าใช้งานทีุ�อย่่ิติ้ดต่้อ	และสิ�งทีุ�

ต้้องทุำาได้โดยิการักด	link	ทีุ�ส่วนนี�

กด	 										เพ่�อเริั�มเขียิน	message

ส่วนถัดมาเป็นส่วนทีุ�ใช้แสดง	message	ปรัะเภทุต่้าง	ๆ

เช่น	กล่องจดหมายิ,	ติ้ดดาว,	สำาคัญิ,	จดหมายิทีุ�ส่งแล้ว,

จดหมายิร่ัาง	และป้ายิกำากับ	ทีุ�สามารัถสร้ัางเพิ�มได้
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การัแสดงรัายิรัะเอียิดต่้าง	ๆ 	ของ	Message	

เช่น	Sender,	Subject	และ	Date

กรัณีิทีุ�	message	นั�นมีไฟ้ล์แนบมาด้วยิ	สามารัถสังเกต้ได้จากร่ัป	   

ทีุ�ด้านทุ้ายิ

Tip1:		สามารัถกำาหนดดาวได้โดยิกดทีุ�	บริัเวณิด้านซ้ึ่ายิของ	message	

Tip2:	บริัเวณิด้านล่างของหน้าจอจะแสดงปริัมาณิพ่�นทีุ�ทีุ�ใช้ไปเทีุยิบกับพ่�นทีุ�ทัุ�งหมด

การเข้ียน Message ใหม่

1.	 ทีุ�หน้า	Mail	กดทีุ�		 		จะเข้าส่่หน้า	Compose	mail	ดังภาพ

2.	 ทีุ�ช่อง	To:	 เม่�อเริั�มพิมพ์ตั้วอักษรัลงไป	รัะบบ	auto-complete	 เล่อกช่�อ 

จากผ้่่ติ้ดต่้อทีุ�เกี�ยิวข้องมาให้

3.	 ใส่หัวข้อทีุ�ช่อง	หัวเร่ั�อง

4.	 หากต้้องการัแนบไฟ้ล์สามารัถกด	แนบไฟ้ล์	แล้วเล่อกไฟ้ล์ทีุ�ต้้องการัแนบ	 

ขณิะทีุ�ไฟ้ล์กำาลัง	upload	จะขึ�นแถบแสดงสถานะการั	upload	สามารัถยิกเลิก

การัแนบไฟ้ล์ได้ด้วยิการักดเคร่ั�องหมายิ	X

5.	 Link	สำาหรัับเขา้ใช้งานเครั่�องม่อต่้าง	ๆ

เช่น	 ค้นหา,ไดรัฟ้์,	 ปฏิิทิุน,	 ไซึ่ต์้,	

Group	หร่ัอ	Contacts

5.	 กด	 	เพ่�อส่ง

ข้อความหากจะยิกเลิก

ข้อความให้กด

เคร่ั�องหมายิ	X
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
ข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การัเข้าใช้งานรัะบบลงทุะเบียินนักศึึกษา	สามารัถเข้าใช้งานได้ทีุ�

http://www.reg.pgvim.ac.th/

1. Login

ในหน้านี�จะปรัากฎีหน้าจอ	Login	 ของรัะบบ	 ให้นักศึึกษากรัอก	Username	 

(รัหัสนักศึึกษา)	และ	Password	เพ่�อคลิก	Login	เข้าส่่รัะบบ	

ภาพหน้าจอ	Login

เม่�อเข้าส่่รัะบบจะพบหน้าจอหลัก	โดยิด้ายิบนขวาจะแสดงช่�อผ้่่ใช้งาน	และมีเมน่

ด้านซ้ึ่ายิม่อทีุ�ปรัะกอบด้วยิ	4	เมน่หลักด้วยิกัน

ภาพหน้าจอเม่�อเข้าส่่รัะบบ
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2. Registration and Result 

เป็นเมน่ทีุ�ใช้สำาหรัับต้รัวจสอบเกี�ยิวกับการัลงทุะเบียินของนักศึึกษาซึึ่�งปรัะกอบ 

ไปด้วยิเมน่หลัก	3	เมน่	และเมน่ย่ิอยิดังนี�

	 1.	ต้ารัางเรีัยิน/	ต้ารัางสอบ

	 	 •	ต้ารัางเรีัยิน	ต้ามปีการัศึึกษา

	 	 •	ต้ารัางสอบ	ต้ามปีการัศึึกษา

	 2.	ลงทุะเบียิน/	ใบแจ้งยิอด

	 	 •	แบบลงทุะเบียินวิชาเรีัยิน

	 	 •	ลงทุะเบียินรัายิวิชา	ต้ามปีการัศึึกษา	

	 	 •	ขอเพิ�มรัายิวิชา	ต้ามปีการัศึึกษา

	 	 •	ขอถอนรัายิวิชา	ต้ามปีการัศึึกษา

	 3.	สรุัปผ่ลการัเรีัยิน

	 	 •	คำานวณิผ่ลการัศึึกษา

	 	 •	ผ่ลการัศึึกษา

	 	 •	พิมพ์ใบผ่ลการัศึึกษา

3. ลงทะเบียน

เมน่การัลงทุะเบียินจะปรัากฎีในภาคการัศึึกษาใหม่	โดยิสามารัถด่รัายิละเอียิดของ

หลกัสต่้รั	กลุ่มรัายิวิชา	รัหัสวิชา	ช่�อรัายิวิชา	หน่วยิกิต้	ต้ารัางเรัียิน	และสถานะ

การัอนุมัต้ิรัายิวิชา	ทุี�ลงทุะเบียิน

ภาพเมน่การัลงทุะเบียินเรีัยิน
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เม่�อปรัากฎีเมน่การัลงทุะเบยีินแลว้กรัอกรัหสัวิชาเพ่�อค้นหาแล้วกดไปทีุ�	ค้นหา	เพ่�อ

หารัายิวิชาและดำาเนินการัเพิ�มรัายิวิชาในการัลงทุะเบียิน	

ภาพตั้วอย่ิางการัลงทุะเบียินรัายิวิชา

เม่�อเพิ�มรัายิวิชาการัเสร็ัจสินแล้วรัายิวิชาทีุ�เพิ�มในการัลงเบียินจะมาปรัากฎีในหน้า

ลงทุะเบียิน

ภาพตั้วอย่ิางการัลงทุะเบียินรัายิวิชาทีุ�เสร็ัจสิ�นแล้ว
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4. การข้อเพิ่มรายวิชา

นักศึึกษาจะต้้องเล่อกชั�นปีทีุ�ศึึกษา	กลุ่มวิชา	รัายิวิชา	และต้อนเรีัยิน	สำาหรัับ 

การัลงทุะเบียินเพิ�มรัายิวิชา	ด้วยิวิธีการัเช่นเดียิวกันกับการัลงทุะเบียินเรีัยิน

หน้าจอการัลงทุะเบียินเพิ�มรัายิวิชา	

ภาพตั้วอย่ิางการัลงทุะเบียินเพิ�มรัายิวิชา		

เม่�อเล่อกครับทัุ�ง	4	 หัวข้อแล้วให้กดทีุ�	 เพ่ิ่�มรายว่ิชา	 เพ่�อดำาเนินการัเข้าส่่รัะบบ 

ลงทุะเบียิน	

ภาพตั้วอย่ิางการัลงทุะเบียินเพิ�มรัายิวิชา

การัใช้ปุ่ม	Draft	เป็นไปเหม่อนกับการัลงทุะเบียินเรีัยิน
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หลังจากการัย่ินยัินการัลงทุะเบียินแล้ว	สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้รั์จะทุำาการัอนุมัติ้

รัายิวิชา	ทีุ�ลงทุะเบียินทัุ�งหมด	เพ่�อให้การัดำาเนินการัลงทุะเบียินเรีัยินเสร็ัจสมบ่รัณ์ิ

ตั้วอย่ิางการัลงทุะเบียินรัายิวิชาทีุ�เสร็ัจสมบ่รัณ์ิ

ปุ่ม	 ยื์นยั์นการเพิ�มราย์วิชา	 เพ่�อบันทึุกเข้าส่่รัะบบอย่ิาง

สมบ่รัณ์ิ	 เม่�อย่ินยัินแล้วจะไม่สามารัถแก้การัลงทุะเบียิน

รัายิวิชาได้	นอกจากทุำาการั	ถอนรายว่ิชา

5. การข้อถอนรายวิชา

ในหน้าการัขอถอนรัายิวชา	นกัศึึกษาสามารัถยิกเลกิรัายิการัทีุ�ลงทุะเบยีินไปแล้วได้

โดยิเล่อกรัายิวชิาและทุำาการัย่ินยัินการัถอนรัายิวชิา	โดยิการัดำาเนนิการัถอนรัายิวชิา

จะกรัะทุำาได้เสร็ัจสมบ่รัณ์ิเม่�อได้รัับการัอนุมัติ้การัถอนรัายิวิชาจากสำานักวิชา

ดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	

ทัุ�งนี�รัะยิะเวลาการัดำาเนินการัถอนรัายิวิชา	 จะใช้เกณิฑิ์ต้ามรัะเบียิบข้อบังคับ 

ของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 ในกรัณีิทีุ�นักศึึกษาขอถอนภายิในรัะยิะ	7	 วัน 

การัทุำาการัแรักของภาคการัศึึกษาปกติ้	 /	3	 วันแรักของภาคการัศึึกษาฤด่ร้ัอน	

รัายิวิชาทีุ�ดำาเนินการัถอนจะไม่ปรัากฎีในรัะเบียินผ่ลการัศึึกษา	

ภายิหลังรัะยิะเวลาข้างต้้น	แต่้ไม่เกินกำาหนดต้ามปฏิิทิุนการัศึึกษา	การัขอถอน

รัายิวิชาของนักศึึกษาจะได้รัับสัญิลักษณ์ิ	W	 ในรัายิวิชาทีุ�ขอถอนและปรัากฎี 

ในรัะเบียินผ่ลการัศึึกษา	

ภาพตั้วอย่ิางการัขอถอนรัายิวิชา
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กิจกรรมบริการวิชาการกิจกรรมบริการวิชาการ

6
• กิจกรัรัมของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
• 9	ปี	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา
• วงดุริัยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รีั		
กัลยิาณิิวัฒนา

• เยิาวชนดนต้รีับางยีิ�ขัน
• วงเยิาวชนกลองเซึ่โรัโทุนิน
• คณิะขับร้ัองปรัะสานเสียิงสถาบันดนต้รีั		
กัลยิาณิิวัฒนา

• อุปรัากรัเยิาวชนขบวนการันกกางเขน
• โครังการับริัการัวิชาการัทุางด้าน		
ดนต้รีัคลาสสิกเพ่�อสังคม

• การัปรัะชุมวิชาการันานาชาติ้ทุางด้าน		
ดนต้รีัคลาสสิก

• การัแข่งขันนานาชาติ้ของวงดนต้รีัชิงถ้วยิ
พรัะรัาชทุานสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ		
สยิามบรัมรัาชกุมารีั

• โครังการัอาสาพัฒนาชุมชนส่่การัพัฒนา		
วิชาชีพทุางด้านดนต้รีั

• โครังการัศ่ึนย์ิต้้นแบบการัศึึกษาเรีัยินร้่ั		
ดนต้รีัต้ลอดชีวิต้

• โครังการัปัจฉิมนิเทุศึและเต้รีัยิม 
ความพร้ัอมบัณิฑิิต้ส่่การัมีงานทุำา

• โครังการัเทุศึกาลดนต้รีัและนวัต้ศิึลป์
• การัปรัะชุมวิชาการันานาชาติ้
• การัปรัะชุมวิชาการัและนำาเสนอผ่ลงาน
วิจัยิบัณิฑิิต้ศึึกษาด้านดนต้รีัเชิงบ่รัณิาการั
และนวัต้ศิึลป์	รัะดับชาติ้
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กิจกรรมข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากิจกรรมข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

	 นับตั้�งแต่้ได้มีการัปรัะกาศึใช้พรัะรัาชบัญิญัิติ้สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 

พ.ศึ.2555	ได้มีการัดำาเนินการัเพ่�อนำาไปส่ก่ารัเปน็	สถาบนัการัศึึกษาทุางดา้นดนต้รีั

ทีุ�มีความเป็นเลิศึ	 พร้ัอมไปกับการัเป็นสถาบันทีุ�ทุำาหน้าทีุ�ในการัให้ความร้่ั 

กับปรัะชาสังคม	ต้ามปณิิธานทีุ�ว่า	ดนต้รีัแห่งชีวิต้	ดนต้รีัแห่งแผ่่นดิน	(Music	of	

Life,	Music	of	Land	-	Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre)	กล่าวถึงคุณิค่า 

ของดนต้รีั	 ทีุ�มิเพียิงแต้่ครัอบคลุมถึงดนต้รีัในฐานะของความหร่ัหรัาและความงาม	

หากแต่้รัวมไปถึงดนต้รีัทีุ�มีความละเอียิดอ่อนเต็้มไปด้วยิชีวิต้	และนำาไปส่่การัพัฒนา 

เพ่�อความเป็นมนุษย์ิทีุ�สมบ่รัณ์ิ	 รัวมทัุ�งสามารัถเข้าไปอย่่ิ	 ในจิต้ใจของผ้่่คน 

ในทุุกรัะดับชั�น	ปัจจุบันการัดำาเนินงานของสถาบันฯ	แสดงให้เห็นเป็นทีุ�ปรัะจักษ์แล้ว

ว่าเป็นสถาบันอุดมศึึกษาทุางด้านดนต้รีัในรัะดับนานาชาติ้

	 เม่�อวันทีุ�	25	พฤษภาคม	2555	พรัะรัาชบัญิญัิติ้สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

ปรัะกาศึใช้	คณิะกรัรัมการัผ้่่ทุรังคุณิวุฒิและบุคลากรัสถาบันฯ	ได้ร่ัวมกันกำาหนด

ยุิทุธศึาสต้ร์ัของสถาบัน	 เพ่�อการัดำาเนินงานไปส่่เป้าหมายิของการัเป็นองค์กรั 

ทีุ�มีหน้าทีุ�หลัก	 ในการัเป็นผ้่่เผ่ยิแพร่ัความร้่ัทุางด้านดนต้รีัคลาสสิกโดยิได้จัดให้มี 

การัอภิปรัายิและรัวบรัวมความคิดเห็นของผ้่่ทุรังคุณิวุฒิทุางด้านดนต้รีั	 รัวมทัุ�ง 

วิเครัาะห์แนวทุางทีุ�ผ้่่เชี�ยิวชาญิจากปรัะเทุศึฝึรัั�งเศึสได้จัดทุำาไว้ในช่วงปี	พ.ศึ.	2550	-	2555

	 ในเด่อนมีนาคม	พ.ศึ.	2556	สถาบันฯ	 ได้จัดการัปรัะชุม	 ยุิทุธศึาสต้ร์ั	 

โดยิเป็นการัปรัะชุมร่ัวมรัะหว่างคณิะกรัรัมการัผ้่่ทุรังคุณิวุฒิ	 ของสภาสถาบันฯ	 

ได้กำาหนดพันธกิจการัดำาเนินงานของสถาบันฯ	ไว้	3	ปรัะการั	ได้แก่

	 1.	 สร้ัางและพัฒนาบุคลากรัทุางด้านดนต้รีัคลาสสิกทีุ�มี	 ศัึกยิภาพส่ง	 

มีความคิดสร้ัางสรัรัค์	และมีความสามารัถจะปรัะยุิกต์้ใช้องค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีั

ให้เป็นปรัะโยิชน์	และเหมาะสมกับบริับทุของสังคม

	 2.	 เป็นศ่ึนย์ิกลางในการัเผ่ยิแพร่ัองค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีั	และศึาสต้ร์ัอ่�น	ๆ	 

ทีุ�เกี�ยิวข้องให้กับสังคม

	 3.	เป็นศ่ึนย์ิรัวมในการัศึึกษาค้นคว้าวิจัยิ	บ่รัณิาการั	และแลกเปลี�ยินเรีัยินร้่ัทุาง

ด้านดนต้รีัรัะหว่างบุคคล	ชุมชน	และสถาบันการัศึึกษาต่้าง	ๆ	ทัุ�งในและต่้างปรัะเทุศึ
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	 จากพันธกิจ	 3	 ปรัะการันี�	 ทุำาให้สถาบันฯ	 ได้ริัเ ริั�มให้มีการัจัดทุำา 

โครังการัทัุ�งในส่วนของการันำาเสนอการัแสดงดนต้รัีทีุ�มีคุณิภาพอันจะนำาไปส่่ 

การัสรั้างปรัะสบการัณิ์สุนทุรีัยิภาพและความซึ่าบซึึ่�งทุางดนต้รัีให้กับผ้่่ฟั้ง	 

ดังเช่น	การัจัดการัแข่งขันวงดนต้รีันานาชาติ้ชิงถ้วยิสมเด็จพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	 

กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	สยิามบรัมรัาชกุมารีั	 (PGVIEC)	 ทีุ�เกิดขึ�น 

ในเด่อนกรักฎีาคมในปีเดียิวกัน	จากปี	พ.ศึ.	2557	ถึงปัจจุบัน	สถาบันฯ	ได้ดำาเนิน

โครังการัแข่งขันซึึ่�งมีวัต้ถุปรัะสงค์ในการัส่งเสริัมให้เยิาวชนได้พัฒนาทัุกษะ 

ทุางด้านดนต้รีั	 รัวมทัุ�งการัมีเวทีุเพ่�อฝึึกฝึนความสามารัถในการัแสดงในรัะดับ

นานาชาติ้	 ซึึ่�งกิจกรัรัมเหล่านี�ได้แสดงให้เห็นถึงปณิิธานของสถาบันฯ	ในการัเป็น

ตั้วอย่ิางทีุ�ดีในการัเรีัยินร้่ัและพัฒนาวงการัดนต้รีั	คลาสสิกของปรัะเทุศึไทุยิ
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	 นอกจากนี�	สถาบนัฯ	ยัิงได้ให้ความสาคญัิกับการัส่�อสารัองคค์วามร้่ัทุางดา้น

ดนต้รีัคลาสสิกให้กับปรัะชาสังคมต้ามพันธกิจทีุ�สอง	 ในการัทีุ�จะเป็นศ่ึนย์ิกลาง 

การัเผ่ยิแพรั่องค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีัและศึาสต้ร์ัอ่�น	ๆ	 ทีุ�เกี�ยิวข้องให้กับสังคม	 

ทุางสถาบันฯ	 จึงได้จัดให้มีโครังการับริัการัวิชาการัเพ่�อสังคมด้านดนต้รีัคลาสสิก	

(Musique	de	la	vie	concert	Series)	โดยิมุ่งหวังทีุ�จะให้ปรัะชาชนทัุ�วไป	สามารัถ

ทีุ�จะเข้าถึงการัแสดงดนต้รีัคลาสสิกทีุ�มีคุณิภาพหร่ัอโครังการัจัดแสดงดนต้รีัเพ่�อ 

เทิุดพรัะเกียิรัติ้สมเด็จพรัะเจ้า	พี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาส

รัาชนคริันทุร์ั	ทีุ�มิได้เพียิงแต่้นำาเสนอการัแสดงดนต้รีัของนักดนต้รีัม่ออาชีพหากแต่้

ยัิงให้ความสำาคัญิกับการัสร้ัางการัมีส่วนร่ัวมของชุมชนบางยีิ�ขันโดยิเฉพาะอย่ิางยิิ�ง

สำาหรัับเยิาวชน	ดังจะเห็นได้จากการัแสดงของเยิาวชนจากโรังเรีัยินวัดพรัะยิาศิึริั 

ไอยิสวรัรัค์	และโรังเรีัยินคฤหบดีทีุ�ทุางสถาบันฯ	 จัดให้มีการัอบรัมเชิงปฏิิบัติ้การั

ดนต้รีัสร้ัางสรัรัค์ร่ัวมกับเยิาวชน	 และได้เปิดโอกาสให้เยิาวชนได้	 มีพ่�นทีุ� 
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ในการัแสดงออกทุางด้านดนต้รีัร่ัวมไปกับการัทุำากิจกรัรัมทุางด้านศิึลปะร่ัวมสมัยิ	

เช่น	 กรัาฟ้ฟิ้ตี้�	 หร่ัอเปเปอร์ัมาเช่	 ทีุ�ให้ความสำาคัญิกับการันำาเอาเร่ั�องรัาว	 

และปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัของชุมชนทีุ�ผ่่านการัศึึกษาค้นคว้า	มานำาเสนอผ่่านความคิด

สร้ัางสรัรัค์และจินต้นาการัของคนรุ่ันใหม่	กิจกรัรัมบริัการัทุางวิชาการัของสถาบันฯ

ตั้�งแต่้ปีการัศึึกษา	2557	จวบจนปัจจุบัน	หลักส่ต้รัดุริัยิางคศึาสต้รับัณิฑิิต้ได้จัด 

การัเรีัยินการัสอนในรัายิวิชาดนต้รีัเพ่�อปรัะชาสังคม	(Music	for	Society)	เพ่�อปล่กฝัึง

ให้นักศึึกษาของสถาบนัฯ	ทุำาปรัะโยิชนใ์ห้กับปรัะชาชนผ่่านการัสรัา้งสรัรัคกิ์จกรัรัม

ดนต้รีัเพ่�อเช่�อมโยิงคุณิค่าของดนต้รีัทีุ�อย่่ิในจิต้ใจของผ้่่คนมาอย่ิางต่้อเน่�อง	อีกหนึ�ง

โครังการัทีุ�แสดงให้เห็นถึงศัึกยิภาพของสถาบันฯ	และมีความตั้�งใจทีุ�จะส่บสาน	 

พรัะปณิิธานของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาส	 

รัาชนคริันทุร์ั	โครังการัวงดุริัยิางค์เยิาวชน	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	(Princess	Galyani	

Vadhana	Institute	of	Music	Youth	Orchestra	-	PYO)	 จัดขึ�นเพ่�อสนับสนุน 

และพัฒนาทัุกษะความสามารัถในการัเล่น	 วงออร์ัเคสต้รัาให้กับเยิาวชนดนต้รีั 

ของปรัะเทุศึไทุยิ	ภายิใต้้ปรััชญิาของวงดุริัยิางค์	เยิาวชนฯ	“PYO	-	Explore	Exchange	

Excel”	โดยิคัดเล่อกเยิาวชนดนต้รีักว่า	250	คนจาก	24	สถาบันการัศึึกษา	เพ่�อเข้าร่ัวม 

เป็นสมาชิกวงดุริัยิางค์เยิาวชนฯ	ปัจจุบันดำาเนินการัมา	ถึงฤด่กาลคอนเสิร์ัต้ทีุ�	8	โครังการั

สร้ัางผ่ลกรัะทุบในด้านการัพัฒนาเยิาวชนทีุ�เห็นเป็นร่ัปธรัรัม	จากพ่�นทีุ�ทีุ�ทุางสถาบันฯ	 

ได้ดำาเนินการัโดยิเยิาวชนได้ฝึึกอบรัมปฏิิบัติ้จากผ้่่เชี�ยิวชาญิ	คณิาจารัย์ิ	 ทัุ�งชาวไทุยิ 

และชาวต่้างปรัะเทุศึ	อีกทัุ�งการัแสดงคอนเสิร์ัต้ทีุ�มีมาต้รัฐานสากลทุำาให้เปิดปรัะสบการัณ์ิ

ให้กับเยิาวชนดนต้รีั	ภายิใต้้ปรััชญิา	PYO	Experiences	-	Explore,	Exchange,	Excel
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	 สำาหรัับพันธกิจทีุ�สามของสถาบันฯ	ทีุ�จะเป็นศ่ึนย์ิรัวม	ในการัศึึกษาค้นคว้า

วิจัยิ	บ่รัณิาการั	และ	แลกเปลี�ยินเรีัยินร้่ัทุางด้านดนต้รีัโดยิได้มีการัวางแผ่นสำาหรัับ

โครังการัการัปรัะชุม	รัะดับนานาชาติ้ในด้านดนต้รีัคลาสสิก	และให้ความสำาคัญิกับ

การัตั้�งคำาถามในปรัะเด็นของการัพัฒนาดนต้รัีคลาสสิกในภ่มิภาคอาเซึ่ียิน 

เป็นปรัะเด็นหลัก	 โดยิ	สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินโครังการัต่้อเน่�องมาทุุกปี	และในปี	 

พ.ศึ.	2563	นี�	สถาบันฯ	จะจัดการัปรัะชุมในหัวข้อ	“Traditions	 in	Transition”	

(Online	 edition)	 ซึึ่�งมีวัต้ถุปรัะสงค์เพ่�อพัฒนาด้านงานวิจัยิด้านดนต้รีัให้ไปส่่ 

การัเป็นเวทีุกลาง	 และแหล่งแลกเปลี�ยินเรัียินร้่ัรัะหว่างสถาบันทีุ�จัดการัเรัียิน 

การัสอนทุางด้านดนต้รีัทัุ�งรัะดับชาติ้และนานาชาต้ิ	 ซึึ่�งจะก่อให้เกิดการัพัฒนา 

คุณิภาพของการัจัดการัศึึกษาทุางด้านดนต้รีั	การัวิจัยิ	และบ่รัณิาการัของบุคลากรั 

ทุางด้านดนต้รีัในปรัะเทุศึไทุยิทีุ�มีความเหมาะสม	 กับความต้้องการัของภ่มิภาค

อาเซีึ่ยินมากขึ�น	จากพันธกิจทัุ�งสามปรัะการัส่่การัดำาเนินงาน	ในกิจกรัรัมต่้าง	ๆ	

ของสถาบันฯ	ทุางสถาบันฯ	 มีความมุ่งหวังเป็นอย่ิางยิิ�งว่าจะสามารัถดำาเนินการั 

ให้เป็นผ่ลสำาเร็ัจต้ามพรัะปณิิธานของ	สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา 

กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนครัินทุร์ั	 ในการัสร้ัาง	 ให้ดนต้รีัคลาสสิกเป็นส่วนหนึ�ง 

ของชีวิต้ผ้่่คน	และเป็นองค์ปรัะกอบสำาคัญิในการัพัฒนาทุรััพยิากรั	มนุษย์ิของชาติ้	

ให้ไปส่่ความเจริัญิ	ทัุ�งทุางร่ัางกายิ	สติ้	ปัญิญิา	และจิต้ใจ
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9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

	 กว่าสองปี	 (2563-ปัจจุบัน)	 ในสถานการัณ์ิทีุ�ไม่ปกติ้จากการัแพร่ัรัะบาด 

ของเช่�อโคโรันาไวรััส	2019	ทุำาให้สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาปรัับตั้วให้สอดคล้อง

เพ่�อการัให้บริัการัทุางด้านการัศึึกษาแก่นักศึึกษา	การัทุำานุบำารุังศิึลปวัฒนธรัรัม	 

การับรัิการัวิชาการัแก่สาธารัณิชน	รัวมถึงกิจกรัรัมของนักศึึกษา	ปฏิิเสธไม่ได้ว่า

เทุคโนโลยิเีข้ามาเปลี�ยินวธีิคิด	การัทุำางานของคนรุ่ันใหม่และคนรุ่ันเกา่อย่ิางชัดเจน	

	 สถาบันดนต้รัีกัลยิาณิิวัฒนาแสดงให้เห็นเป็นทีุ�ปรัะจักษ์แก่สาธารัณิชน 

ทัุ�งในปรัะเทุศึและนานาชาต้ิภายิใต้้ปรััชญิาทีุ�ยัิงธำารังไว้	Musique	 de	 la	Vie	 

et	 de	 la	 Terre	 (Music	 of	 life,	Music	 of	 land)	หร่ัอ	ดนต้รีัแห่งชีวิต้	 

ดนต้รีัแห่งแผ่่นดิน	ผ่่านกิจกรัรัมโครังการัของสถาบันฯ	ดังเช่น	การัปรัะชุมวิชาการั

นานาชาติ้ทุางด้านดนต้รีัในร่ัปแบบออนไลน์	 ทีุ�แสดงให้เห็นถึงผ่ลต้อบรัับ 

ของผ้่่เข้าร่ัวมจำานวนมากผ่่านเคร่ัอข่ายิโซึ่เชียิลมีเดียิ	พร้ัอมกันกับการัสร้ัางโอกาส

ในมิติ้อ่�น	ๆ	 ผ่่านการัจัดการัแข่งขันวงดนต้รัีนานาชาต้ิร่ัปแบบออนไลน์	 ชิงถ้วยิ 

พรัะรัาชทุานสมเด็นพรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	 

สยิามบรัมรัาชกุมารีั	หร่ัอแม้แต่้การัปรัับกิจกรัรัมเพ่�ออบรัมและพัฒนาเยิาวชน 

ในชาติ้ผ่่านกิจกรัรัมอบรัมออนไลน์ของวงดุริัยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รีั 

กัลยิาณิิวัฒนาอย่ิางต่้อเน่�อง	ฯ	ในช่วงสถานการัณ์ิทีุ�ไม่ปกติ้นี�	

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาโดยิเฉพาะอย่ิางยิิ�งสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	 

ในปีการัศึึกษาทีุ�ผ่่าน	 ได้ปรัับปรุังการัจัดการัเรีัยินการัสอนในร่ัปแบบผ่สมผ่สาน 

เพ่�อให้การัเรีัยินร้่ัของนักศึึกษาได้มีผ่ลลัพธ์ทีุ�ยัิงคงคุณิภาพและผ่ลลัพธ์การัเรีัยินร้่ั 

ให้สมบ่รัณ์ิ	 ผ่่านแนวคิดทัุกษะทีุ�การัทุำางานทีุ�สามารัถนำาไปใช้หร่ัอต่้อยิอดได้	

(Transferable	Skills)		เพ่�อทุ้าทุายิอนาคต้ทีุ�เป็นโลกใหม่แต่้ยัิงคงเป่ียิมไปด้วยิดนต้รีั

ทีุ�เป็นส่วนสำาคัญิในจิต้ใจของมนุษย์ิ	ทีุ�ยัิงคงไว้ซึึ่�งพรัะปณิิธานของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	

เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั	 ในการัสร้ัางสรัรัค์ผ่ลงาน

ดนต้รัีและผ่ลิต้บัณิฑิิต้เพ่�อเป็นกำาลังสำาคัญิของชาต้ิ	 ในฐานะทีุ�ดนต้รัีเป็นปรััชญิา 

ชีวิต้ของมนุษย์ิ	
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วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

    “PYO Experiences”
    “Explore, Exchange, Excel”

	 วงดุริัยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	หร่ัอโครังการัแสงรุ้ังมิจางหายิ	

แสงฉายินิรัันดรั	 เป็นอีกโครังการัหนึ�งของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 ทีุ�จัดขึ�น 

โดยิเจต้นารัมณ์ิในการัทีุ�จะส่บสานพรัะปณิิธานของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	 

เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาสรัาชนคริันทุร์ั	 ในการัพัฒนาเยิาวชน 

นักดนต้รีัคลาสสิกให้มีทัุกษะความสามารัถทีุ�เป็นเลิศึทัุดเทีุยิมกับนานาชาติ้	โดยิมี

เป้าหมายิเพ่�อสนับสนุน	และพัฒนาทุักษะความสามารัถในการัเล่นวงออรั์เคสต้รัา

ให้กับนักดนต้รีัเยิาวชนไทุยิทีุ�มีความสามารัถเป็นเลิศึ	 ดังทีุ�เห็นได้จากสมาชิกของ 

วงทีุ�เป็นผ้่่ได้รัับ	การัคัดเล่อกจากเยิาวชนดนต้รีักว่าสองร้ัอยิคนจาก	24	สถาบัน 

การัศึึกษา	เพ่�อร่ัวมแสดง	ในฤด่กาลแสดงคอนเสิร์ัต้ทีุ�	8	(8th	Concert	Season)	

ทีุ�จะเริั�มขึ�นในเด่อนตุ้ลาคม	2563	ถึงเด่อนสิงหาคม	2564
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	 จากปรััชญิาของวงดุริัยิางค์เยิาวชนกัลยิาณิิวัฒนา	“PYO	Experiences	 -	

Explore	Exchange	Excel”	 ทีุ�กล่าวถึงปรัะสบการัณิ์การัค้นหาทุ่วงทุำานองแห่ง 

เสียิงดนต้รีั	 จากการัทีุ�เยิาวชนผ้่่ร่ัวมโครังการัแต่้ละคนจะได้ค้นพบการัเริั�มต้้น 

ลมหายิใจและก้าวไปในทุ่วงทุำานอง	ของจังหวะเดียิวกัน	ผ่่านการัฝึึกฝึนจนสามารัถ

ส่�อสารั	แลกเปลี�ยิน	ปรัะสาน	และหลอมรัวมกันไปส่่บทุเพลงอันแสดงให้เห็น 

ถึงความร่ัวมแรังร่ัวมใจ	ความสามัคคี	และความกลมเกลียิวกันของเยิาวชนทีุ�พร้ัอมใจ

กันสร้ัางสรัรัค์เสียิงอันงดงามออกมาส่่ใจของผ้่่ฟั้ง

	 สำาหรัับโปรัแกรัมการัแสดงคอนเสิร์ัต้ต้ลอดทัุ�งฤด่กาลทีุ�ทุางสถาบันฯ	 

ได้คัดเล่อกวาทุยิกรัรัะดับนานาชาติ้และอาจารัย์ิผ้่่ฝึึกสอนทีุ�ได้รัับการัยิอมรัับในรัะดับ

ปรัะเทุศึ	 รัวมถึงการัคัดเล่อกบทุเพลงทีุ�แสดงในแต้่ละคอนเสิร์ัต้	 เพ่�อมุ่งเน้น 

การัพัฒนาศัึกยิภาพการับรัรัเลงในร่ัปแบบ	ออร์ัเคสต้รัา	ไปพร้ัอม	ๆ 	กับการัพัฒนา

ศัึกยิภาพทุางดนต้รีัส่วนบุคคลของเยิาวชนนักดนต้รีั	ซึึ่�งปรัะสบการัณ์ิแห่งการัเรีัยินร้่ั

ผ่่านเสียิงดนต้รีั	ทัุ�งในช่วงเวลาแห่งการัฝึึกซ้ึ่อมและแสดงคอนเสิร์ัต้	จะเป็นการัเปิด

โอกาสให้นักดนต้รีัเยิาวชน	ครัอบครััวของเยิาวชนนักดนต้รีั	และสาธารัณิชน 

ทีุ�สนใจ	สามารัถทีุ�จะเข้ามาสัมผั่สปรัะสบการัณ์ิดนต้รีัร่ัวมกัน

	 ช่วงเวลาแห่งการัเรีัยินร้่ัดนต้รัีของเยิาวชนเหล่านี�	นำาไปส่่การัเดินทุางบน 

เส้นทุางของการัพัฒนาวงการัดนต้รีัคลาสสิกของปรัะเทุศึไทุยิ	ทีุ�ทัุ�งเยิาวชนดนต้รีั	

ครัอบครััว	และผ้่่ฟั้ง	 เดินทุางค้นหาความงามของดนต้รีัร่ัวมกัน	 ไปบนเส้นทุาง 

ของเสียิงทีุ�ไร้ัพรัมแดน

w www.pyo.pgvim.ac.th
G Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	Youth	Orchestra
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กิจกรรมจากรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคมกิจกรรมจากรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม

เยาวชนดนตรีบางยี่ข้ัน

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 เล็งเห็นถึงการัพัฒนาเยิาวชนในทุุก	ๆ	 มิติ้	 

ต้ามดำาริัของรัองศึาสต้รัาจารัย์ิคุณิหญิิงวงจันทุร์ั	พินัยินิติ้ศึาสต้ร์ั	อธิการับดีสถาบัน

ดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	ทีุ�ต้รัะหนักถึงการัให้ความร้่ัทุางวิชาการัดนต้รีัหวนค่นส่่ชุมชน

ผ่่านกรัะบวนการัเรีัยินร้่ัทีุ�สร้ัางสรัรัค์	 จึงเป็นโอกาสทีุ�เยิาวชนโดยิรัอบของสถาบันฯ	

โดยิเฉพาะอย่ิางยิิ�งชุมชนบางยีิ�ขันซึึ่�งเป็นทีุ�ตั้�งของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาได้มี

โอกาสเรีัยินร้่ัดนต้รีัและศึาสต้ร์ัอ่�น	ๆ 	ทีุ�เกี�ยิวข้องผ่่านการัให้การับริัการัทุางวิชาการั

การับ่รัณิาการัส่่การัวิจัยิ	และการัพัฒนานักศึึกษาของสถาบันฯ	ไปพร้ัอม	ๆ	กัน	 

ดังตั้วอย่ิางกิจกรัรัมวงเยิาวชนกลองเซึ่โรัโทุนิน	 ทีุ�เกิดจากความร่ัวมม่อรัะหว่าง
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คณะข้ับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาคณะข้ับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PGVIM Singers

	 กิจกรัรัมวงขับร้ัองปรัะสานเสียิงบุคคลทัุ�วไป	(PGVIM	Singers)	หนึ�งใน

กิจกรัรัมภายิใต้้โครังการัศ่ึนย์ิต้้นแบบการัศึึกษาเรัียินร้่ัดนต้รีัต้ลอดชีวิต้	 ทีุ�ได้ให้ 

ความสำาคัญิกับการัสรั้างโอกาสในการัเรัียินร้่ัดนต้รัีให้กับบุคคลทัุ�วไป	PGVIM	

Singers	 มีสมาชิกจากผ้่่สนใจและรัักในการัร้ัองเพลงจากต่้างอาชีพ	 ต่้างวัยิ	 

และต่้างปรัะสบการัณ์ิกว่า	100	คน	ฝึึกซ้ึ่อมร่ัวมกันเป็นคณิะนักร้ัองปรัะสานเสียิง	

และร่ัวมกันถ่ายิทุอดบทุเพลงส่งความสุขให้กับผ้่่ฟั้ง	ปัจจุบันได้พัฒนากิจกรัรัมให้อย่่ิ

ในรัายิวิชาดนต้รีัเพ่�อปรัะชาสังคมทุำาให้นักศึึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรัรัมดนต้รัี

สร้ัางสรัรัค์เพ่�อเป็นปรัะโยิชน์แก่ปรัะชาสังคมอย่ิางต่้อเน่�อง	อาทิุ	การัจัดการัเรีัยิน

การัสอนทุางด้านดนต้รีัให้แก่นักเรีัยินรัะดับปรัะถมศึึกษา	และมัธยิมศึึกษาในพ่�นทีุ�

ชุมชนบางยีิ�ขันและกิจกรัรัมทีุ�สร้ัางสาธารัณิปรัะโยิชน์แก่ชุมชนต้ามความต้้องการั

ในแต่้ละพ่�นทีุ�ทีุ�มีความต้้องการัทีุ�แต้กต่้างกัน	ฯลฯ	ทุำาให้ต้อบโจทุย์ิสังคมผ้่่ส่งอายุิ

ของปรัะเทุศึ	(Aging	Society)	อย่ิางเป็นร่ัปธรัรัม

G PGVIMSingers

สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาและสถาบันเซึ่โรัโทุนิน	(Serotonin	Culture	Institute)	

สาธารัณิรััฐเกาหลีใต้้	 เล็งเห็นการัพัฒนาศัึกยิภาพของเยิาวชนในมิติ้การัสร้ัางสุข

ภาวะทุางกายิและใจ	จากงานวิจัยิทุางวิทุยิาศึาสต้ร์ัการัแพทุย์ิในเร่ั�องของสารั 

เซึ่โรัโทุนิน	สารัความสุข	ส่่การัสร้ัางกิจกรัรัมทุางดนต้รีัผ่่านการัตี้กลอง	กลายิเป็น

แรังบันดาลใจให้กับเยิาวชนในพ่�นทีุ�บางยีิ�ขันนั�นได้มีร่ัวมม่อร่ัวมใจผ่่านการัทุำา

กิจกรัรัมทุางดนต้รีัเป็นกลุ่ม	 เพ่�อให้เวลาว่างให้เป็นปรัะโยิชน์	วงเยิาวชนกลอง 

เซึ่โรัโทุนินมีโอกาสแสดงหลายิต่้อหลายิครัั�งต่้อหน้าสาธารัณิชนในชุมชนบางยีิ�ขัน
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โครงการอาสาพัฒนาชุมชนโครงการอาสาพัฒนาชุมชน
สู่การพัฒนาวิชาชีพทางด้านดนตรีสู่การพัฒนาวิชาชีพทางด้านดนตรี
Student Volunteers Project 

	 การัพัฒนานักศึึกษาของสถาบันดนต้รีั	เพ่�อนำาไปส่่การัพัฒนา	นักศึึกษาทีุ�มี

ความเป็นผ้่่นำาและต้รัะหนักถึงผ่ลกรัะทุบทุางสังคม	ภายิใต้้พันธกิจของสถาบัน 

ทีุ�ต้้องการัพัมนานักศึึกษาทุางด้านต้รีัทีุ�เป็นเลิศึ	รัวมถึงการับริัการัสังคมเพ่�อจะนำาไป

ส่่ลักษณิะทีุ�พึงปรัะสงค์	โครังการัอาสาพัฒนาชุมชนส่่การัพัฒนาวิชาชีพทุางด้านดนต้รีั

ในปีการัศึึกษา	2563	 นั�น	 เป็นอีกกิจกรัรัมหนึ�งทีุ�มีการัเปิดโอกาสให้นักศึึกษา 

ได้ทุำากิจกรัรัมค่ายิชนบทุร่ัวมกับนักศึึกษาต่้างมหาวิทุยิาลัยิ	 เพ่�อพัฒนาทัุกษะ 

ความเป็นผ้่่นำา	ทัุกษะการัแก้ไขปัญิหาเฉพาะหน้า	การัวางแผ่น	และการัปรัะยุิกต์้ใช้

องค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีัมาใช้ร่ัวมบ่รัณิาการักับทัุกษะทุางด้านอ่�น	ๆ	เพ่�อต่้อยิอด

องค์ความร้่ัในด้านดนต้รีัจากการันำาไปปฏิิบัติ้จริัง	ในปีการัศึึกษา	2563	โครังการั 

อาสาพัฒนาฯ	และสถาบันฯ	ได้มีการัจัดกิจกรัรัมจำานวน	2	ครัั�งดังนี�

	 1).	กิจกรัรัมค่ายิอักษรั	–	ศิึลป์เพ่�อน้องปีทีุ�	4	ซึึ่�งเป็นกิจกรัรัมค่ายิร่ัวมกับ

จุฬาลงกรัณ์ิมหาวิทุยิาลัยิ	มหาวิทุยิาลัยิธรัรัมศึาสต้รั์	มหาวิทุยิาลัยิเทุคโนโลยิี

พรัะจอมเกล้าธนบุรีั	กิจกรัรัมช่วงเด่อน	ตุ้ลาคม	–	ธันวาคม	2563	

	 2).	กิจกรัรัมค่ายิสานฝัึนปันดนต้รีั	ปีทีุ�	4	เป็นอีกกิจกรัรัมทีุ�มีการัสร้ัางเสริัม

ปรัะสบการัณ์ิการัทุำางานทุางด้านดนต้รีัร่ัวมกับชุมชนในอำาเภอกัลยิาณิิวัฒนา	 

จังหวัดเชียิงใหม่	 โดยิได้รัับความร่ัวมม่ออย่ิางต่้อเน่�องจาก	Yong	Siew	Toh	

Conservatory	of	Music	และ	Seoul	National	University	 กิจกรัรัมช่วงเด่อน	

มกรัาคม	–	มีนาคม	2564

w www.pgvim.ac.th/aksornsilpa
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โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกเพ่ือสังคมโครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกเพ่ือสังคม
“Musique de la Vie Consert Series”

	 โครังการับริัการัวิชาการัทุางด้านดนต้รีัคลาสสิกเพ่�อสังคม	จัดแสดงในร่ัปแบบ

คอนเสิร์ัต้อย่ิางต่้อเน่�องตั้�งแต่้ปี	พ.ศึ.	2555	-	2563	ทุางสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

กำาหนดการัจัดแสดงดนต้รีัในร่ัปแบบต่้าง	ๆ	โดยิศิึลปินนักดนต้รีัม่ออาชีพจากทัุ�งใน

และต่้างปรัะเทุศึ	อีกทัุ�งมีการับันทึุกภาพและเสียิงการัแสดงคอนเสิร์ัต้ไว้เพ่�อการัศึึกษา

เผ่ยิแพร่ัองค์ความ	 ร้่ัทุางด้านดนต้รีัคลาสสิก	 ต่้อสังคม	 ซึึ่�งเป็นพันธกิจหลัก 

ของสถาบันฯ	ทัุ�งนี�เพ่�อเป็นการัเผ่ยิแพร่ัความร้่ัความเข้าใจเกี�ยิวกับ	ดนต้รีัคลาสสิก

ให้กับสาธารัณิชนทัุ�วไป	ต้ลอดจนเปิดโอกาสให้มีการัแลกเปลี�ยินเรีัยินร้่ัรัะหว่าง 

คร่ั	อาจารัย์ิ	เยิาวชนดนต้รีัและผ้่่ทีุ�สนใจในดนต้รีัคลาสสิก
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การแข้่งข้ันวงดนตรีนานาชาติการแข้่งข้ันวงดนตรีนานาชาติ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2021 
(Online Edition 2021)

	 การัแข่งขันวงดนต้รัีนานาชาต้ิ	 (PGVIEC)	ชิงถ้วยิพรัะรัาชทุานสมเด็จ 

พรัะกนิษฐาธิรัาชเจ้า	กรัมสมเด็จพรัะเทุพรััต้นรัาชสุดาฯ	สยิามบรัมรัาชกุมารีั	 

จัดขึ�นเพ่�อเป็นการัส่งเสริัมและสนบัสนุนผ้่่มีความสามารัถทุางดา้นการับรัรัเลงดนต้รัี

คลาสสิกสำาหรัับเยิาวชนดนต้รีั	 ซึึ่�งผ้่่เข้าแข่งขันจะได้แสดงศัึกยิภาพและมีโอกาส

แสดงความสามารัถด้านการับรัรัเลงดนต้รีัคลาสสิกร่ัปแบบการัรัวมวงในลักษณิะ

ดนต้รีัเชมเบอร์ั	(Chember	Music)	หลากหลายิร่ัปแบบต้ามกฎีกติ้กาในแต่้ละปี 

ของการัแข่งขัน	ซึึ่�งเป็นเวทีุให้เยิาวชนดนต้รีัได้แลกเปลี�ยินปรัะสบการัณ์ิทุางด้านดนต้รีั

รัะหว่างผ้่่เข้าแข่งขัน	 อีกทัุ�งยัิงเป็นการัยิกรัะดับความสามารัถทุางด้านดนต้รีั 

ของเยิาวชนไทุยิให้ทัุดเทีุยิมนานาชาติ้	โดยิจัดในร่ัปแบบออนไลน์

w	www.pgvim.ac.th/pgviec
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ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาได้ให้ความสำาคัญิกับนักศึึกษาใหม่ในด้านการัเต้รีัยิม

ความพร้ัอมนักศึึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการัศึึกษา	โดยิจัดมีการัปฐมนิเทุศึเพ่�อให้

นักศึึกษาใหม่ได้ร้่ัจักกับสถาบันฯ	มากขึ�นในด้านหลักส่ต้รัการัเรัยีินการัสอนทัุ�งรัะดับ

ปริัญิญิาบัณิฑิิต้และบัณิฑิิต้ศึึกษาอีกทัุ�งยัิงแนะนำาวิธีการัใช้รัะบบต่้าง	ๆ 	ทีุ�เกี�ยิวข้อง

กับการัศึึกษา	รัวมถึงสิ�งสนับสนุนการัศึึกษาในมิติ้ต่้าง	ๆ	ด้วยิ	ในส่วนของปริัญิญิา

บัณิฑิิต้งานด้านกิจการันักศึึกษาร่ัวมกับสำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	ได้จัดให้มีกิจกรัรัม

การัเรีัยินการัสอนเพ่�อเป็นการัปรัับพ่�นฐานความร้่ัให้แก่นักศึึกษาใหม่	 ในหัวข้อ	 

1.ทัุกษะผ้่่แสดงดนต้รีั	 (Performing	Musicianship),	 2.ปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ัดนต้รีั 

ต้ะวันต้ก,	3.ปฏิิบัติ้เคร่ั�องม่อเอก	และ	4.ภาษาอังกฤษเพ่�อการัส่�อสารั	 เพ่�อให้

นักศึึกษาได้มีความเข้าใจกับกรัะบวนวิธีในการัเรัียินการัสอนทีุ�สถาบันดนต้รัี 

กัลยิาณิิวัฒนา	และนอกจากนี�นักศึึกษายัิงได้มีโอกาสสร้ัางมิต้รัภาพใหม่รัะหว่าง

นักศึึกษารุ่ันพี�และนักศึึกษารุ่ันน้องผ่่านกิจกรัรัมสร้ัางสรัรัค์	อาทิุ	การัแข่งกีฬา	

กิจกรัรัมเพ่�อสังคม	และกิจกรัรัมสันทุนาการัอ่�น	ๆ	ทีุ�สอดแทุรักเน่�อหาทุางดนต้รีั

และสร้ัางปรัะโยิชน์	ให้กับสังคมได้	
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ศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต

	 โครังการัศ่ึนย์ิการัศึึกษาเรีัยินร้่ัดนต้รีัต้ลอดชีวิต้	ให้ความสำาคัญิกับการัสร้ัาง

เคร่ัอข่ายิสถาบันการัศึึกษา	ทัุ�งทีุ�มีการัเรีัยินการัสอนทุางด้านดนต้รีัโดยิต้รัง	หร่ัอทัุ�ง

ส่วนทีุ�มีการัจัดการัเรัียินการัสอนทุางด้านดนต้รัีในหลักส่ต้รัทัุ�วไป	โดยิจะเป็นการั

สร้ัางเคร่ัอข่ายิการัเรีัยินร้่ัทีุ�มีกิจกรัรัมการัแลกเปลี�ยินความร้่ัทุางด้านการัเรีัยิน 

การัสอนดนต้รัี	การัพัฒนาบุคลากรั	และการัสรั้างความรั่วมม่อทุางด้านอ่�น	ๆ	 

เพ่�อให้การัพัฒนาการัเรีัยินการัสอนทุางด้านดนต้รีัในปรัะเทุศึไทุยิมีความยัิ�งย่ิน	 

และสอดคล้องกับบริับทุของสังคมไทุยิ	กิจกรัรัมของโครังการัมีการัพัฒนาเน่�อหา 

บทุเรีัยินทุางด้านดนต้รีั	 และเผ่ยิแพร่ัให้กับเยิาวชน	 และสาธารัณิชนผ่่าน 

การัออกอากาศึทุางสถานีการัศึึกษาทุางไกล	รัวมถึงนิทุรัรัศึการั

w	www.pgvim.ac.th/digital
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ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำา ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำา   

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาต้รัะหนักถึงการัสร้ัางบัณิฑิิต้ทีุ�มีคุณิภาพ	 

โดยินอกจากการัสรั้างนักศึึกษาทีุ�มีความร้่ัความสามารัถด้านทุฤษฏีิและทัุกษะ 

การัแสดงดนต้รีัแล้ว	 ยัิงต้้องแนะนำาแนวทุางในการัสร้ัางอาชีพผ่่านการัเรีัยินร้่ั 

ศึึกษาต้นเอง	เพ่�อพร้ัอมรัับการัจบการัศึึกษา	โดยิภายิในกิจกรัรัม	จะมีการัแนะแนว

และให้คำาปรึักษาจากวิทุยิากรัทีุ�มีปรัะสบการัณ์ิการัทุำางาน	ทุางด้านการับริัหารั

จัดการัทุรััพยิากรับุคคล	และปรัะสบการัณ์ิจากการัทุำางานด้านดนต้รีั
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PGVIM Music Festival PGVIM Music Festival   

โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์
Princess Galyani Vadhana 
International Music Festival (PGMF)

	 โครังการัเทุศึกาลดนต้รีัและนวัต้ศิึลป์	หร่ัอมีช่�อภาษาอังกฤษว่า	Princess	

Galyani	Vadhana	International	Music	Festival	(PGMF)	มีวัต้ถุปรัะสงค์เพ่�อ 

เทิุดพรัะเกียิรัติ้สมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธิวาศึน์	

รัาชนครัินทุร์ั	 ในฐานะองค์อุปถัมภ์	 ดนต้รัีคลาสสิกและเพ่�อเป็นการัส่บสาน 

พรัะปณิิธานในการัส่งเสริัมดนต้รีัคลาสสิกส่่สังคมไทุยิ	โดยิเป็นพ่�นทีุ�สำาหรัับการัแสดง 

ดนต้รีัคลาสสิกของศิึลปินรัะดับชาติ้และนานาชาติ้	นอกจากนี�โครังการัยัิงได้จัด 

การัปรัะกวดสองรัายิการัปรัะกอบไปด้วยิการัปรัะกวดการัแสดงและการัปรัะชาสัมพันธ์	

(Performance	&	Promotion	Competition)	ซึึ่�งจะเป็นการักรัะตุ้้นให้นักดนต้รีัคลาสสิก 

รุ่ันใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญิของการันำาเสนอไอเดียิทีุ�มีความน่าสนใจ	การัเขียิน	

proposal	เพ่�อเข้าใจถึงการับริัหารัจัดการั	รัวมถึงความสำาคัญิของการัสร้ัางฐานผ้่่ชม

ผ่่านการัส่�อสารัและการัปรัะชาสัมพันธ์	และการัปรัะกวดการันำาเสนอแผ่นธุรักิจ

สำาหรัับดนต้รีัคลาสสิก	(Business	Model	Pitching	Competition)	ทีุ�มีวัต้ถุปรัะสงค์

เพ่�อค้นหาแนวทุางในการัพัฒนา	ecosystem	ของอุต้สาหกรัรัมดนต้รัีคลาสสิกใน

ปรัะเทุศึไทุยิให้เกิดความยัิ�งย่ิน	โดยิการักรัะตุ้้นให้เกิดการับ่รัณิาการัและการัทุำางาน

ร่ัวมกันรัะหว่างผ้่่เชี�ยิวชาญิจากหลายิสาขาในการัมาร่ัวมกันค้นหาและนำาเสนอ 

แผ่นธุรักิจทีุ�สามารัถต้อบวัต้ถุปรัะสงค์ดังกล่าว	โดยิกิจกรัรัมทัุ�งหมดนี�สอดคล้องต่้อ

พันธกิจของสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาทีุ�ต้้องการัส่บสานพรัะปณิิธานในการัส่งเสริัม

และพัฒนาดนต้รีัคลาสสิกส่่สังคมไทุยิต่้อไปในอนาคต้

w www.pgvim.ac.th/musicfestval

G Princess	Galyani	Vadhana	International	Music	Festival
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PGVIM International SymposiumPGVIM International Symposium

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2021การประชุมวิชาการนานาชาติ 2021
PGVIM International Symposium 2021

กำำาหนดจััดงานระหว่ิางวัินท่ี่� 23 - 27 ส่ิงหาคม 2564

ณ สิถาบัันดนตร่กัำลยาณ่วัิฒนา ในรูปแบับัของกำารสัิมมนาผ่่านเว็ิบัไซต์ 

(Web-based-seminar, Webinar)

	 การัปรัะชุมวิชาการันานาชาต้ิ	ภายิใต้้หัวหัวข้อ	Traditions	 in	Transition	

โดยิมีวัต้ถุปรัะสงค์ในการัจัดงานเพ่�อมุ่งเน้นทีุ�จะสร้ัางความแข็งแกร่ังในเคร่ัอข่ายิร่ัวม

ม่อรัะหว่างสถาบันการัศึึกษาทุางด้านดนต้รีัทัุ�งในปรัะเทุศึไทุยิ	ภ่มิภาคอาเซีึ่ยิน	และ

นานาชาติ้	โดยิในปี	2021	นี�	สถาบันฯ	จะจัดโครังการัในร่ัปแบบของการัสัมมนา

ผ่่านเว็บไซึ่ต์้	(Web-based-seminar,	Webinar)	เพ่�อให้สามารัถเช่�อมโยิงกับสถาบัน

การัศึึกษาดนต้รีัในรัะดับนานาชาติ้ได้	 ซึึ่�งจะเป็นการัแสดงให้เห็นถึงศัึกยิภาพของ

สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 ในช่วงของการัเปลี�ยินแปลงและข้อจำากัดจาก

สถานการัณิ	์Covid-19	ทัุ�งนี�	สถาบันฯ	ยัิงเป็นพ่�นทีุ�กลางทีุ�สนับสนุนการัแลกเปลี�ยิน

เรีัยินร้่ัและสร้ัางนวัต้กรัรัมทุางด้านดนต้รีัทีุ�มีมิติ้ของการัผ่สมผ่สานความเป็นสากล	

และความเช่�อมโยิงกับรัากฐานวัฒนธรัรัมดั�งเดิมในพ่�นทีุ�	รัวมทัุ�งส่งเสริัมการัพัฒนา

องค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีัให้สร้ัางปรัะโยิชน์ต่้อการัพัฒนาปรัะเทุศึให้มีการัเจริัญิ

เติ้บโต้ทุางเศึรัษฐกิจและสังคม	แสดงถึงศัึกยิภาพของปรัะเทุศึไทุยิ	ในการัเป็นผ้่่นำา

ในปรัะชาคมอาเซีึ่ยินด้านศิึลปวัฒนธรัรัม	รัวมทัุ�งเป็นการัเผ่ยิแพร่ัพรัะเกียิรัติ้คุณิ

ของสมเด็จพรัะเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลยิาณิิวัฒนา	กรัมหลวงนรัาธวิาสรัาชนคริันทุร์ั	

ในการัปรัะยุิกต์้ใช้ดนต้รีั	กับการัพัฒนาสังคมต้ามพรัะปณิิธาน

w www.pgvim.ac.th/pgvis

G PGVIMSYMPOSIUM
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PGVIM Graduate SymposiumPGVIM Graduate Symposium

การประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านดนตรี
เชิงบูรณาการและนวัตศิลป์ ระดับชาติ
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Interdisciplinary Music 

and Innovation Graduate Symposium National (PGS)

	 สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	ต้รัะหนักถึงความสำาคัญิของการัศึึกษาดนต้รีัทัุ�ง

ในแง่ของศึาสต้ร์ัและศิึลป์	และต้้องการัพัฒนาศัึกยิภาพในการัค้นคว้า	 วิจัยิ	และ

สร้ัางความร้่ัใหม่	รัวมทัุ�งสามารัถบ่รัณิาการัองค์ความร้่ัเพ่�อสร้ัางสรัรัค์ดนต้รีัเชิงนวัต้

ศิึลป์ทีุ�มีคุณิค่า	และสอดคล้องกับบริับทุการัเปลี�ยินแปลงขององค์ความร้่ัในปัจจุบัน	

สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 จึงริัเริั�มจัดงานปรัะชุมวิชาการันานาชาติ้ด้านดนต้รีั	

(Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	International	Symposium	:	

PGVIS)	 ขึ�นอย่ิางต่้อเน่�องนับตั้�งแต่้ปี	พ.ศึ.	2557	เพ่�อเป็นหมุดหมายิสำาคัญิของ

งานวิจัยิดนต้รีัในชุมชนดนต้รีัรัะดับภ่มิภาคอาเซีึ่ยิน	และรัะดับนานาชาติ้	

	 และในปี	พ.ศึ.	2564	สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาได้จัดการัปรัะชุมวิชาการั

และนำาเสนอผ่ลงานวิจัยิบัณิฑิิต้ศึึกษาด้านดนต้รีัเชิงบ่รัณิาการัและนวัต้ศิึลป์	รัะดับ

ชาติ้	(Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	Interdisciplinary	Music	

and	Innovation	Graduate	Symposium	National	:	PGS)	ขึ�นอีกโครังการัหนึ�ง	

เพ่�อเป็นการัสนับสนุนให้นักศึึกษารัะดับอุดมศึึกษา	 ในสาขาดนต้รัีและสาขาทีุ�

เกี�ยิวข้อง	ได้มีโอกาสนำาเสนอผ่ลงานวิจัยิ	สร้ัางสรัรัค์	นวัต้กรัรัม	หร่ัอสร้ัางองค์

ความร้่ัใหม่ทุางด้านดนต้รีั	และการับ่รัณิาการัองค์ความร้่ัทุางด้านดนต้รีักับศึาสต้ร์ั

ทีุ�เกี�ยิวข้องของต้น	ต่้อสาธารัณิชนในปรัะเทุศึ	รัวมทัุ�งเป็นการัเพ่�อสร้ัางพ่�นทีุ�ของการั

แลกเปลี�ยินเรีัยินร้่ัเชิงวิชาการัในศึาสต้ร์ัของดนต้รีัเชิงบ่รัณิาการั	ทีุ�ครัอบคลุมการั

สร้ัางสรัรัค์ในมิติ้ต่้างๆ	ทุางด้านดนต้รีั	ในรัะดับปรัะเทุศึต้ามรัะเบียิบวิธีการันำาเสนอ

ผ่ลงานวิชาการัทีุ�เป็นสากล	และส่งเสริัมให้ผ้่่เข้าร่ัวมปรัะชุมสร้ัางเคร่ัอข่ายิทุาง

วิชาการั	เพ่�อการัพัฒนาผ่ลงานทุางวิชาการัต่้อไปในอนาคต้อีกด้วยิ

w www.pgs.pgvim.ac.th
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มารู้จักบางยี่ข้ันมารู้จักบางยี่ข้ัน

7
• จดหมายิจากฉันถึงเธอ	
• หมายิเลขโทุรัศัึพท์ุทีุ�สำาคัญิ
• ช่องทุางการัปรัะชาสัมพันธ์
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จดหมาย
จากฉัน
ถึงเธอ
ชณิ์ตา ผู้ลิอุดม (หงษ์)
PGVIM รุ่น 4

กรกฎาคุม 2564
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ขอให้ถ้อยคำาแบ่ังบัานกำลางใจั

 แด่...เธอ ผู้่กำำาลังผ่ล่บัาน 

	 ต้้องขอโทุษด้วยิทีุ�ไม่สามารัถพ่ดคุยิกับเธอต่้อหน้าเป็นการัส่วนตั้วได้	 ฉันจึง

ส่งจดหมายิฉบับนี�มาแทุน	หวังใจเป็นอย่ิางยิิ�งว่าเธอจะอ่านจดหมายิฉบับนี�จนจบ

 

	 ก่อนเข้าส่่เน่�อความใด	ๆ		ขอต้้อนรัับเธอเข้าส่่สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	 

ขอแสดงความยิินดีกับเธอ	ทีุ�สามารัถสอบผ่่านการัคัดเล่อกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ 

ในรัั�วสถาบันอุดมศึึกษาแห่งนี�ในฐานะนักศึึกษารุ่ันทีุ�	 8	แม้ว่าเจ้าโควิดตั้วร้ัายิ 

ทุำาให้ต้้องจัดการัสอบเข้าผ่่านโลกอินเทุอร์ัเน็ต้	 ข้อสอบถ่กส่งมาและส่งกลับผ่่านจอ

เล็ก	ๆ 	สี�เหลี�ยิมโดยิปรัาศึจากการัพ่ดคุยิ	อาจมีทุุลักทุุเลบ้าง	แต่้ถึงกรัะนั�นเธอเก่งมาก 

ทีุ�ผ่่านมันมาได้	ในปีการัศึึกษานี�	อย่ิางน้อยิก็ในช่วงต้้นเทุอมแรัก	มีแนวโน้มว่ารัะบบ

การัเรีัยินการัสอนจะยัิงเป็นการัเจอกันผ่่านโลกเสม่อนอย่่ิ	อย่ิากังวลหากเธอร้่ัสึกว่า

จับต้้นชนปลายิไม่ถ่ก	มันจะดีขึ�น...ในไม่ช้า	เม่�อเธอปรัับตั้วเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้

จังรักำษาเก่ำยรต่และควิามสิง่างามอยู่เสิมอ
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	 ฉันคิดว่าเธอโต้พอทีุ�จะเข้าใจว่ามนุษย์ินั�นไม่สามารัถมีชีวิต้ได้ด้วยิตั้วคนเดียิว	

สายิสัมพันธ์เป็นหนึ�งในปัจจัยิทีุ�ทุำาให้มนุษย์ิเข้มแข็ง	เม่�อเธอก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ�ง

ของสถานทีุ�ทีุ�บริับ่รัณ์ิไปด้วยิความร้่ัแห่งนี�	จึงเป็นเร่ั�องจำาเป็นทีุ�เธอจะต้้องรัับผิ่ดชอบ

บทุบาทุหน้าทีุ�ของต้นทัุ�งในฐานะนักศึึกษาสถาบันฯ	และในฐานะของพลเม่องโลก	

ชีวิต้ของเธอต้ลอดสี�ปีจะไม่ได้อย่่ิแค่ในห้องเรีัยินหร่ัอห้องซ้ึ่อม	เธอต้้องออกไปเจอ

โลกกว้างเพ่�อเธอจะได้มีมุมมองทีุ�กว้างไกล	 โดยิไม่ล่มแบ่งปันดนต้รีัทีุ�เธอรััก 

ให้กับผ้่่คนรัอบข้าง	ฉะนั�น	 เพ่�อเป็นการัเต้รัียิมต้ัวเธอให้พร้ัอมก่อนออกเดินทุาง	 

ฉันจะมาเล่าเร่ั�องของสถาบันดนต้รีักัลยิาและชุมชนอันแสนน่ารัักทีุ�นี�ให้เธอฟั้งเอง	

จะได้เอาไปเล่าให้คนอ่�นฟั้งได้ว่าทีุ�แห่งนี�น่ะ...สุดยิอด

	 ชุมชนบางยีิ�ขัน	 เป็นชุมชนเก่าริัมแม่นำ�าเจ้าพรัะยิาทีุ�เต็้มไปด้วยิเร่ั�องรัาว 

ทุางปรัะวัติ้ศึาสต้ร์ั	บริัเวณิสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาค่อทีุ�ตั้�งของโรังงานสุรัา 

ในสมัยินั�น	จากการัหาข้อม่ล	 โรังสุรัานี�ถ่กสรั้างขึ�นในรััชกาลทีุ�	๓	 โดยิพรัะยิา 

รัาชมนต้รัีบริัรัักษ์	 (ภ่่)	 ต้้นสกุล	ภมรัมนต้รัี	 อธิบดีกรัมพรัะคลังมหาสมบัติ้	 

ทีุ�มีหน้าทีุ�ด่แลกำากับอากรั	 บ่อนเบี�ยิ	 เต้าสุรัา	ต้ลอดจนจัดการัด้านการัเก็บภาษี 

ต่้าง	ๆ	 ทัุ�วพรัะรัาชอาณิาจักรั	 เน่�องด้วยิพรัะยิารัาชมนต้รัีบริัรัักษ์นั�นมีเคหสถาน 

อย่่ิทีุ�แขวงบางยีิ�ขัน	(บรัิเวณิทีุ�เป็นวัดคฤหบดีในปัจจุบัน)	 จึงตั้�งเต้ากลั�นสุรัาขึ�นทีุ�นี�

เพ่�อความสะดวกในการัควบคุม	 ในสมัยินั�น	 โรังสุรัาบางยีิ�ขันเป็นสถานทีุ�เล่�องช่�อ 

และรุ่ังเร่ัองถึงขนาดไปปรัากฏิอย่่ิบนนิรัาศึเร่ั�องสำาคัญิอย่ิาง	 นิรัาศึภ่เขาทุอง 

ของสุนทุรัภ่่	ดังบทุกลอนนี�

	 ถึงโรังเหล้าเต้ากลั�นควันโขมง							มีคันโพงผ่่กสายิไว้ปลายิเสา

โอ้บาปกรัรัมนำ�านรักเจียิวอกเรัา											ให้มัวเมาเหม่อนหนึ�งบ้าเป็นน่าอายิ

ทุำาบุญิบวชกรัวดนำ�าขอสำาเร็ัจ		 	 สรัรัเพชญิโพธิญิาณิปรัะมาณิหมายิ

ถึงสุรัาพารัอดไม่วอดวายิ	 	 	 ไม่ใกล้กรัายิแกล้งเมินก็เกินไป

ไม่เมาเหล้าแล้วแต่้เรัายัิงเมารััก	 	 สุดจะหักห้ามจิต้คิดไฉน

ถึงเมาเหล้าเช้าสายิก็หายิไป		 	 แต่้เมาใจนี�ปรัะจำาทุุกคำ�าค่นฯ

 

	 นอกจากนิรัาศึภ่เขาทุองแล้ว	ยัิงมีและนิรัาศึวังบางยีิ�ขัน	ของคุณิพุ่ม	เจ้าของ

ฉายิา	“บุษบาทุ่าเร่ัอจ้าง”	กวีสต้รีัเร่ัองนามแห่งยุิครััต้นโกสินทุร์ัทีุ�มีความสามารัถ

ด้านกวีโวหารัอย่ิางหาตั้วจับได้ยิาก	จากนิรัาศึทัุ�งสองเร่ั�องนี�ทุำาให้ฉันรัับร้่ัว่าเดิม

บางยีิ�ขันนั�นเป็นศ่ึนย์ิกลางการัคา้ขายิทีุ�สำาคัญิยิิ�งในช่วงต้้นรััต้นโกสนิทุร์ัเพรัาะมีศัึกดิ�
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เป็นเม่องทุ่า	หร่ัอทีุ�คนเฒ่าคนแก่ร้่ัจักกันในนามว่า	“ขนอนบางกอก”	ทุำาให้ชุมชน

บางยีิ� ขันในช่วงเวลานั�นเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรัรัมทีุ�มีความหลากหลายิ 

ทุางวัฒนธรัรัมมาก	พ่อค้าแม่ค้าจากทัุ�วทุุกสารัทิุศึ	ไม่ว่าจะเป็น	ไทุยิ	จีน	โปรัตุ้เกส	

ลาว	มอญิ	ต้ลอดจนชาวคริัสต์้และชาวมุสลิมจะเดินทุางมาค้าขายิทีุ�ชุมชนริัมนำ�า

เจ้าพรัะยิาแห่งนี�

 

เวิน่สิแห่งตะวัินออกำ

          

	 วัดคฤหบดี	เป็นหนึ�งในวัดทีุ�มคีวามสำาคัญิต่้อชุมชนบางยีิ�ขนัมาอย่ิางยิาวนาน	

เริั�มต้้นจากการัทีุ�พรัะยิารัาชมนต้รีับริัรัักษ์ต้้องย้ิายิสำามะโนครััวเข้าไปอาศัึยิใกล้กับ

วังทุ่าพรัะหร่ัอทุ่าช้างในปัจจุบัน	 เพ่�อสะดวกต่้อการัรัับรัาชการั	 จึงถวายิทีุ�อันเป็น

เคหะสถานเดิมสถาปนาเป็นวัดคฤหบดีขึ�นเป็นการัฉลองพรัะรัาชศึรััทุธาของพรัะบาทุ

สมเด็จพรัะนั�งเกล้าทีุ�โปรัดการัสร้ัางวัดวาอารัาม	ในเวลานั�นพรัะบาทุสมเด็จพรัะนั�ง

เกล้าเจ้าอย่่ิหัวได้พรัะรัาชทุาน	“พรัะแทุรักคำา”	พรัะพุทุธร่ัปองค์สำาคัญิทีุ�ได้มาจาก

เม่องเวียิงจันทุร์ัให้เป็นพรัะปรัะธานในพรัะอุโบสถ	หากมีโอกาส	ฉันก็อยิากพาเธอ

เดินด่ชุมชนด้วยิต้นเอง	

	 ยัิงมีอะไรัทีุ�ฉันอยิากเล่าให้เธอฟั้งอีกมาก	ตั้วอย่ิางเช่นทีุ�มาของช่�อ	ชุมชนบ้านป่น	

ภาพในหัวเธอต้อนนี�คงจะเป็นป่นซีึ่เมนต์้สินะ	ต้อนแรักฉันก็คิดแบบนั�น	แต่้จริัง	ๆ	

ป่นทีุ�อย่่ิในช่�อหมายิถึง	ป่นหมาก	เพรัาะคนในชุมชนนี�มีอาชีพทุำาป่นหมากเป็นหลัก	

สมัยิก่อนหากใครัใคร่ัเดินทุางขึ�นเหน่อล่องใต้้ไปต้ามลำานำ�าเจ้าพรัะยิาแล้วเห็นเต้าเผ่า

ทีุ�ทุำามาจากหินเรีัยิงรัายิอย่่ิทีุ�ริัมนำ�ารัะหว่างทุาง	ก็จะร้่ัได้ทัุนทีุว่าบริัเวณินั�นค่อชุมชน

บ้านป่น	อย่ิางไรัก็ต้าม	เม่�อความเจริัญิของเม่องเริั�มมีมากขึ�น	คนดั�งเดิมในพ่�นทีุ�ย้ิายิออก	

คนจากต้่างถิ�นทุยิอยิเข้ามาจับจองอยิ่่อาศึัยิ	 มีสิ�งปล่กสรั้างมากมายิถ่กสรั้างขึ�น 

เพ่�อต้อบสนองความต้้องการัด้านทีุ�อย่่ิอาศัึยิของมนุษย์ิ	ทุำาให้เร่ั�องรัาวของชุมชน

บางยีิ�ขันแห่งนี�ถ่กกาลเวลากล่นกินจนเหล่อไว้แค่ช่�อและเร่ั�องเล่าเทุ่านั�น
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	 สะพานพรัะรัามแปด	 สะพาน 

ข้ า ม แ ม่ นำ�า เ จ้ า พ รั ะ ยิ า ลำา ดั บ ทีุ� 	 1 3	 

ของกรุังเทุพมหานครัและปริัมณิฑิล	

สะพานขึงร่ัปแบบอสมมาต้รัสุดเทุ่ทีุ� 

ติ้ดอันดับ	5	ของโลก!	หนึ�งในจุดปักหมุด

ทีุ�สำาคัญิของชุมชนบางยีิ�ขันและสถาบัน

ดนต้รีักัลยิาฯ	ฉันมักจะใช้คำาว่า	“ย่ิเทิุร์ัน

ใต้้สะพานพรัะรัาม	8”	 กับแท็ุกซีึ่�หร่ัอ 

วินมอเต้อร์ัไซึ่ค์เสมอเพ่�อความเข้าใจง่ายิ	

สะพานแห่งนี� เ ป็นสะพานทีุ�พรัะบาทุ

สมเด็จพรัะเจ้าอย่่ิหัวภ่มิพลอดุลยิเดช

มหารัาช	บรัมนาถบพิต้รั	 รััชกาลทีุ�	๙	 

มีพรัะรัาชโองการัให้จัดสร้ัางขึ�นเพ่�อ

กำารเต่บัโตที่างจ่ัตว่ิญญาณ

บรัรัเทุาการัจรัาจรัติ้ดขัดในกรุังเทุพฯ	เชิงสะพานยิาวมาตั้�งแต่้ทุางค่่ขนานลอยิฟ้้า

บรัมรัาชชนนฝ่ัีึงธนบรีุั	ทุอดยิาวขา้มแมน่ำ�าเจ้าพรัะยิา	บรัรัจบปลายิถนนวสุิทุธิกษัต้ริัย์ิ	

ใกล้กับธนาคารัแหง่ปรัะเทุศึไทุยิ	เขต้พรัะนครั	นกัศึึกษาหร่ัอพี�	ๆ 	พนักงานทีุ�ทุำางาน

ทีุ�นี�จะได้เห็นสะพานพรัะรัามแปดจากมุมทีุ�ไม่ใกล้ไม่ไกลนักเสมอ

ทัี่ศน่ยภาพิ่จัากำหน้าต่าง เม่�อฟ้้ากำำาลังเปล่�ยนส่ิ
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	 หากบนสะพานพรัะรัามแปดค่อตั้วแทุนของความเร่ังรีับของมนุษย์ิเม่อง	

บริัเวณิใต้้สะพานพรัะรัามแปดคงเป็นสถานด่แลใจทีุ�ทุำาให้คนเม่องสามารัถทุำาตั้ว 

เอ่�อยิเฉ่�อยิได้อย่ิางไม่ร้่ัสึกผิ่ด	ช่วงเวลาโพล้เพล้ของทุุกวัน	พ่�นทีุ�โล่งกว้างใต้้สะพาน

พรัะรัามแปดลากยิาวไปถึงสวนหลวงพรัะรัามแปดจะถ่กรัังสรัรัค์ให้กลายิเป็นจัตุ้รััส

กลางเม่อนขนาดย่ิอม	เธอจะเห็นเด็กจิ�วเล่นวิ�งไล่จับอย่ิางเอาเป็นเอาต้ายิ	กลุ่มเด็ก

ผ้่่ชายิทีุ�เล่นเต้ะบอลกันแบบสุดแรังเกิด	 นักสเก็ต้บอรั์ดไฟ้แรังทีุ�พร้ัอมจะแสดงโชว์

สุดเหวี�ยิงให้เห็นทุุกครัั�งทีุ�เธอเดินผ่่าน	 นักเปต้องรุ่ันเก๋าม่ออาชีพ	 เธอจะร้่ัสึกผิ่ด 

ต่้อของกินในม่อทัุนทีุทีุ�เห็นกลุ่มคนรัักสุขภาพออกมาวิ�งทุุกเย็ินในสวน	เต้้นแอโรับิค

กันริัมแม่นำ�า	รัำาไทุเก๊กหร่ัอเต้้นลีลาศึก็มีนะ

	 นอกจากนี�	บริัเวณิทุางเข้าด้านหลังของสถาบันดนต้รีักัลยิาฯ	ยัิงเป็นทีุ�ตั้�งของ	

“ชุมชนวัดพรัะยิาศิึริัไอยิสวรัรัค์”	ฐานทัุพอาหารัทีุ�สำาคัญิยิิ�งของนักศึึกษาสถาบัน	 

ทีุ�นี�เป็นสถานทีุ�ตั้�งของ	 “วัดพรัะยิาศิึริัไอย์ิสวรัรัค์”	และ	 “โรังเรัียินวัดพรัะยิาศิึริั 

ไอย์ิสวรัรัค์”	โรังเรีัยินวัดขนาดอบอุ่นพอเหมาะของบรัรัดาเด็ก	ๆ	ในชุมชน	ทีุ�อีกปี

หร่ัอสองปีข้างหน้าในวิชาเรีัยิน	 เธอจะมีโอกาสได้สร้ัางสัมพันธ์และทุำากิจกรัรัม 

กับเด็ก	ๆ	ทีุ�แสนน่ารัักเหล่านี�	ฉันแนะนำาให้เธอขึ�นลิฟ้ต์้ไปชั�น	4	เดินไปหน้าห้อง

ซ้ึ่อม	413	จากมุมทีุ�เธอย่ินอย่่ิ	จะเป็นมุมทีุ�เธอเห็นโรังเรีัยินวัดพรัะยิาศิึริัไอย์ิสวรัรัค์

ในมุมทีุ�ชัดทีุ�สุด	บางครัั�งบางครัาทีุ�เธอร้่ัสึกหมดแรังกายิหร่ัอพลังใจจากการัเรีัยิน	

การัพักใจมาย่ินต้ากลมเย็ินๆ	มองด่เด็ก	ๆ	วิ�งเล่นพลางแย่ิงกันต่้อคิวซ่ึ่�อขนมก็เป็น

ภาพชวนอบอุ่นหัวใจได้ไม่น้อยิ

	 พ่�นทีุ�รัอบสถาบันดนต้รีัเต็้มไปด้วยิสิ�งทีุ�น่าค้นหา	หากเธอใช้เพียิงแค่ดวงต้า	

เธอจะมิสามารัถค้นพบสิ�งสำาคัญิและคุณิค่าทีุ�อย่่ิรัอบตั้วเธอได้เลยิ	 ฉันคงบรัรัยิายิ 

ให้เธอได้ไม่หมดหรัอกนะ	 ว่าสิ�งทีุ�น่าค้นหาเหล่านั�นมีอะไรับ้าง	 มันเป็นหน้าทีุ� 

ของเธอทีุ�จะต้้องลองไปเรีัยินร้่ัชีวิต้ด้วยิต้นเอง	 สักวันเธอจะรัับร้่ัได้ว่าทีุ�นั�งต้รังไหน

บริัเวณิชุมชนบางยีิ�ขันสงบและถ่กใจเธอทีุ�สุด	หม่ทุอดร้ัานโปรัดจะมาขายิกี�โมง	 

ข้าวร้ัานไหนอร่ัอยิสมรัาคา	นำ�าป่ันเจ้าไหนทีุ�กินแล้วร้่ัสึกว่าหวานจนคุณิหมอต่้อมไร้ัทุ่อ 

อาจเรีัยิกไปเจาะเล่อดเพ่�อด่รัะดับนำ�าต้าลในเล่อดได้
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ใต้ท้ี่องฟ้้าเด่ยวิกัำน

	 ฉันคงไม่กล้าพ่ดได้เต็้มปากว่าเวลาอีกสี�ปีทีุ�พวกเธอกำาลังจะพบเจอจะเป็น 

เส้นทุางทีุ�โรัยิด้วยิกลีบกุหลาบ	เป็นเส้นทุางทีุ�มีแต่้ความสุข	ความสมหวัง	อย่ิางทีุ�

ทุุกคนร้่ัยิามเติ้บโต้เป็นผ้่่ใหญ่ิ	 ชีวิต้ไม่ได้ง่ายิขนาดนั�น	แต่้ฉันมั�นใจว่าสี�ปีต่้อจากนี� 

จะเป็นช่วงเวลาแห่งการัเก็บเกี�ยิวปรัะสบการัณ์ิ	 ทัุ�งในด้านการัศึึกษาควบค่่ไปกับ 

การัใช้ชีวิต้	ฉันอยิากให้เธอใช้เวลาสี�ปีนี�ให้คุ้มค่าทีุ�สุด	กล้าลองสิ�งต่้าง	ๆ 	ด้วยิทัุศึนคติ้

ทีุ�เปิดกว้าง	 เพรัาะเม่�อเธอโต้ขึ�นกว่านี�	 เธอจะค้นพบว่า	มนุษย์ิเรัามักจะเสียิใจ 

กับสิ�งทีุ�ไม่ได้ทุำามากกวา่สิ�งทีุ�ทุำาลงไป	ฉันอยิากให้ทุุกคนมองความผ่ดิพลาดเป็นมิต้รั

สหายิทีุ�หวังดี	มองความล้มเหลวเป็นคร่ัผ้่่ให้ปรัะสบการัณ์ิ		ณิ	ทีุ�แห่งนี�	ทีุ�สถาบัน

ดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา	จะเป็นเหม่อนสนามเด็กเล่นทีุ�จะเต้รีัยิมตั้วเธอให้แข็งแรัง 

ในฐานะนักดนต้รีัก่อนก้าวเข้าส่่โลกแห่งความเป็นจริัง	แม้ว่าเธอหกล้มจนได้แผ่ล	

มันก็จะเป็นเพียิงบาดแผ่ลเล็ก	ๆ	ทีุ�ไม่เจ็บปวดมากนัก	กลับกัน	มันจะทุำาให้เธอได้

เรีัยินร้่ัทีุ�จะลุกขึ�นส้่	ก้าวต่้อไปอย่ิางเข้มแข็งและมั�นคงบนเส้นทุางของเธอ

	 จงเป็นนักดนต้รีัทีุ�มีความรัับผ่ิดชอบต่้อศึาสต้รั์ของตั้วเองและสังคม	เรีัยินร้่ั

ทีุ�จะรัับฟั้งอย่ิางเปิดกว้างโดยิมีวิจารัณิญิาณิควบค่่	ชำานาญิในตั้�งคำาถามดั�งนักปรัาชญ์ิ	

บากบั�นในฝึึกฝึนดั�งอัศึวิน	และกล้าหาญิในหาคำาต้อบดั�งนักเดินทุาง	 สี�ปีต่้อจากนี� 

คงมีวันทีุ�เธอร้่ัสึกว่าการัเล่นดนต้รีัไม่ใช่เร่ั�องน่าสนุกอีกต่้อไป	ถึงกรัะนั�นฉันก็ขอให้

เธอยัิงเอาใจใส่	อดทุน	ยิิ�มส้่กับความเหน่�อยิยิากอันแสนสาหัสทีุ�พานพบ	อย่ิาได้

หลงล่มความปรัารัถนาอนัแรังกล้าทีุ�เคยิมีต้อนแรักเริั�ม	อย่ิาตั้ดพ้อเม่�อไม่ได้รัับโอกาส	

หร่ัอได้รัับโอกาสแล้วคว้าไว้ไม่ได้	อย่ิาครัำ�าครัวญิหร่ัอเสียิใจนานเกินไปจนล่มเล่อน

สิ�งสำาคัญิเพรัาะเวลาไม่เคยิรัอใครั	อนาคต้เป็นของเธอ	และมันจะถ่กสรัรัค์สร้ัาง 

ด้วยิหัวใจ	สมอง	และสองม่อของเธอเพียิงคนเดียิวเทุ่านั�น	จงรัักตั้วเองให้มาก	หมั�นถนอม

ความฝัึนและปกป้องปรัะกายิไฟ้ในใจให้เร่ัองรัองอย่่ิเสมอแม้อย่่ิทุ่ามกลางพายุิ
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เด่�ยวิฟ้้าก็ำเปิด

	 อย่ิาได้ล่มวา่ทุุกสิ�งทุุกอย่ิางรัอบตั้วล้วนส่งผ่ลต่้อดนต้รีัทีุ�เธอเล่น	ฉันขอให้เธอ

ใช้เวลาทัุ�งสี�ปีขัดเกลาฝีึม่อด้านการัแสดงและด้านอ่�น	 ๆ	 ควบค่่กันให้ดีทีุ�สุด 

เทุ่าทีุ�ความสามารัถของเธอจะทุำาได้โดยิไม่ต้้องเปรีัยิบเทีุยิบกับใครั

	 นี�ค่อความลับของฉัน

	 จงซ่ึ่�อต้รังกับเสียิงดนต้รีัทีุ�เธอเป็นคนบรัรัเลง	จงจำาไว้เสมอว่า	เสียิงดนต้รีัทีุ�

ไพเรัาะนั�นมาจากตั้วเธอเอง...มิใช่เคร่ั�องดนต้รีั

	 ขอให้สี�ปีในสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนาเป็นรัากฐานทีุ�มั�นคง 

เพ่�อเธอจะได้เติ้บโต้อย่ิางสง่างามและแข็งแรัง

อ้างอิงเนื�อหา:

สุจิต้ต์้	วงษ์เทุศึ	(บรัรัณิาธกิารั).	นิรัาศึวงับางยีิ�ขันของคุณิพุ่ม.	ปรัะวติั้ศึาสต้รัสั์งคม

และวัฒนธรัรัมจากวรัรัณิคด	ีกวีสยิามนำาเทีุ�ยิวกรุังเทุพฯ.	พิมพ์ครัั�งแรัก.	กรุังเทุพฯ:	

บริัษัทุมติ้ชน	จำากัด	(มหาชน).	สิงหาคม	2545.	หน้า	64-78

ภาพ:	เพจ	Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music

และ	นายิกรัวิชญ์ิ	อนุนต้การุัณิ
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สีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา 	 02	447	8597

	 สำานักวิชาดุริัยิางคศึาสต้ร์ั	 	 ต่้อ	3101

	 ฝ่ึายิกิจการันักศึึกษา		 	 ต่้อ	1132

	 ฝ่ึายิทุะเบียินการัศึึกษา	 	 ต่้อ	1115

	 ฝ่ึายิการัเงิน	 	 	 	 ต่้อ	1102

	 ฝ่ึายิกิจกรัรัมการัเรีัยินการัสอน	 ต่้อ	3107

	 ฝ่ึายิบริัการัทุางวิชาการั	 	 ต่้อ	3113

	 โทุรัสารั	 	 	 	 02	447	8598

หมาย์เลิขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายิเลขฉุกเฉิน	เหตุ้ด่วนเหตุ้ร้ัายิ:	191

สถานีต้ำารัวจบางยีิ�ขัน:	02	424	1440

สถานีต้ำารัวจบางพลัด:	02	424	1108

ศ่ึนย์ิดับเพลิงกรุังเทุพมหานครั:	199

สถานีดับเพลิงบางอ้อ:	02	424	2910

สถานีดับเพลิงต้ลิ�งชัน:	02	413	3738

สถานีดับเพลิงบวรัมงคล:	02	424	2823

กองปรัาบปรัาม	แจ้งอาชญิากรัรัม:	1195	

ต้ำารัวจทุางหลวง:	1193

ต้ำารัวจทุ่องเทีุ�ยิว:	1155

สายิด่วน	กทุม:	1555

สถานีวิทุยุิ	จส100:	1137,	02	711	9151	8	

ศ่ึนย์ิบริัการัรัถลาก:	1677

แจ้งรัถหายิ:	1192,	02	205	0088

หน่วย์แพทย์์ก้้ชีพ

ศ่ึนย์ิเอรัาวัณิ	(กทุม.)	1646

ศ่ึนย์ินเรันทุรั	(ต่้างจังหวัด)	1669

ชีวิตแลิะสุีขภาพ

หมายเลข้โทรศัพท์ที่สำาคัญหมายเลข้โทรศัพท์ที่สำาคัญ

สายิด่วนบัต้รัทุอง:	1330

โรังพยิาบาลศิึริัรัาช:	02	419	7000

โรังพยิาบาลเจา้พรัะยิา:	02	434	0117

โรังพยิาบาลรัามาธบิดี:	02	200	3000

สีำานักงานเขต

เขต้บางพลัด:	0	2424	3777

เขต้บางกอกน้อยิ:	0	2424	0747	

เขต้ทุวีวัฒนา:	0	2441	4973

เขต้ต้ลิ�งชัน:	0	2424	1742

นเขต้ดุสิต้:	0	2243	5311

แจ้งบััตร ATM หาย์

ธนาคารักรุังเทุพ:	1333

ธนาคารักรุังไทุยิ:	1551

ธนาคารักรุังศึรีัอยุิธยิา:	1572

ธนาคารักสิกรัไทุยิ:	0	2888	8888

ธนาคารัไทุยิพาณิิชย์ิ:	0	2777	7777
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางการประชาสัมพันธ์

w Website 

สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

www.pgvim.ac.th/

วงดุริัยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

www.pgvim.ac.th/pyo

โครังการัศ่ึนย์ิต้้นแบบการัศึึกษาเรีัยินร้่ัดนต้รีัต้ลอดชีวิต้

www.pgvim.ac.th/digital

การัจัดปรัะชุมวิชาการันานาชาติ้ทุางด้านดนต้รีัคลาสสิก

www.pgvim.ac.th/pgvis

G Facebook Page 

สถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music

วงดุริัยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	Youth	Orchestra
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PGVIS	-		Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music

International	Symposium

คณิะขับร้ัองปรัะสานเสียิงสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

PGVIMSingers

ชมรัมศิึษย์ิเก่าสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

PGVIM	Alumni

องค์การันักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	Students	Organization

G Facebook Group 

นักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

PGVIM	Students

นักศึึกษาสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนารุ่ัน	ปีการัศึึกษา	2563

PGVIM	2020
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คณะผู้จัดทำาคณะผู้จัดทำา

ที�ปิรึกษา

ผ้่่ช่วยิศึาสต้รัาจารัย์ิช่วิทุย์ิ	ยุิรัะยิงค์

อธิการับดีสถาบันดนต้รีักัลยิาณิิวัฒนา

อาจารัย์ิ	ดรั.ศุึภพรั	สุวรัรัณิภักดี

ผ้่่ช่วยิอธิการับดีฝ่ึายิกิจการันักศึึกษา

กองบัรรณ์าธิิ์การ

สิรัวิชญ์ิ	ธารัไพฑ่ิรัย์ิ

จิต้ติ้นันท์ุ	กลิ�นนำ�าหอม	

ชัยิมงคล	วิริัยิะสัจจาภรัณ์ิ

ณุิสมล	จงปรัะกิจพงศ์ึ

ออกแบับัแลิะจัดทำาร้ปิเล่ิม

กฤติ้น	ธีรัวิทุยิาอาจ

Online Published

15	July	2021



การรับความรูและวัฒนธรรมจากภายนอก
เขาสูประเทศนั้น ทำใหเรามองเห็นตัวเราเองชดขึ้น
วาเราอยูในสถานะใด ประเด็นส�คัญอยูตรงที่วา
เราในฐานะผูรับนั้น สามารถเลือก ปรับและใช

ความรูเหลานั้นกอประโยชนใหแกตนเอง
และประเทศชาติในทางที่ถูกที่ควรหรือไม 

 
พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จเปนประธานพิธีเปด

การประชุมวิชาการการศกษาทั่วไป

ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔



สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
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