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สารจากอดีตอธิการบดีี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์
พินัยนิติศาสตร์
ขอแสดงความยิิ น ดีี แ ละขอต้้ อ นรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ ทุุ ก คนสู่่� ส ถาบัั น ดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา  อัันเกิิดจากพระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์  ด้ว้ ยความชื่่น� ชมเป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�นักั ศึึกษาสามารถ
ผ่่านการทดสอบคััดเลืือกเข้้ามาเป็็นสมาชิิกใหม่่ในรั้้�วสถาบัันฯ แห่่งนี้้�ได้้อย่่าง
เต็็มภาคภููมิิและสมศัักดิ์์�ศรีี
เชื่่อ� แน่่ว่า่ กว่่าที่่�จะมีีวันั แห่่งความภาคภููมิิใจนี้้� ต้้องทำำ�งานอย่่างหนััก ทั้้�งฝึึกฝน
ทัักษะการบรรเลงดนตรีีและวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง แต่่นี่่�ถืือว่่าเป็็นเพีียงบททดสอบหนึ่่�ง
ของชีีวิิต หลัังจากนี้้�จะเป็็นการเริ่่�มต้้นของชีีวิติ แห่่งการสร้้างสรรค์์ผลงานทางดนตรีี
ฉะนั้้� นจำำ�เป็็ นจะต้้ องมีี ความวิิ ริิ ยะ อุุ ตสาหะพากเพีี ยร และมุ่่�งมั่่� นในการฝึึ กฝน
ในขณะเดีียวกััน ความเป็็นเลิิศทางด้้านดนตรีีนั้้น� ในมิิติขิ องการสร้้างสรรค์์ ต้้องเปิิด
โอกาสให้้ตนเองได้้ค้น้ พบศัักยภาพในด้้านอื่่น� ๆ อัันจะนำำ�ไปสู่่ค� วามเป็็นคนที่่�มีคุี ณค่
ุ า่
ของแผ่่นดิินแม่่ แผ่่นดิินไทยนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
ในโอกาสนี้้� หวัังว่่านัักศึึกษาทุุกคนจะสำำ�เร็็จเป็็นบััณฑิิตและมหาบััณฑิิต 
โดยสามารถสร้้างสรรค์์ดนตรีีได้้หลากหลายมิิติิในการทำำ�งานและดำำ�เนิินชีีวิิตสืืบไป

รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
อดีีตอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

สารจากอธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง

ยิินดีีต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่ทุุกคนในปีีการศึึกษา 2564 ทั้้�งระดัับปริิญญา
บััณฑิิตและบััณฑิิตศึึกษาสู่่�การเรีียนการสอน และการใช้้ชีีวิิตในสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาแห่่งนี้้� การศึึกษาในทางวิิชาดนตรีี อาจมิิใช่่เป็็นเพีียงการศึึกษา
ตามความเฉพาะของวิิชาชีีพที่่�นัักศึึกษาจะได้้เพีียงความรู้้�ทางศาสตร์์ดนตรีีเท่่านั้้�น
แต่่นัักศึึกษาจัักต้้องเรีียนรู้้�การใช้้ชีีวิิตผ่่านสัังคม ผ่่านวััฒนธรรม โดยคำำ�นึึงถึึง
องค์์ประกอบรอบด้้านที่่�ผ่่านเข้้ามาตลอดระยะเวลาการศึึกษาที่่�เกิิดขึ้้�น ปััญหา
อุุปสรรค ทั้้�งภายในรั้้�วของสถาบัันหรืือแม้้กระทั่่�งปััจจััยจากภายนอก ไม่่ว่่าจะเป็็น
โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิิจ ความเปลี่่�ยนแปลง เปลี่่�ยนไปของสัังคมภายนอก
และอื่่�น ๆ ก็็ถืือได้้ว่่าเป็็นบทเรีียนอีีกบทหนึ่่�งที่่�นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาและก้้าวผ่่าน
ไปสู่่�ประตููของเส้้นทางชีีวิิตในภายภาคหน้้า
ทั้้� ง นี้้� ข อให้้ นัั ก ศึึ ก ษา โปรดตั้้� ง ใจหมั่่� น ศึึ ก ษาทั้้� ง ในหลัั ก สููตรที่่� ไ ด้้ ว างไว้้
และเก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์ต่่างๆที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการศึึกษา เพื่่�อเป็็นต้้นทุุนในชีีวิิต 
โดยสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาแห่่งนี้้� พยายามจะมุ่่�งสร้้างบรรยากาศ ที่่�ถืือเป็็นส่่วน
สำำ�คััญต่่อการศึึกษา เพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ และความเป็็นตััวตน
ของนัักศึึกษาให้้สามารถก้้าวเดิินได้้อย่่างมั่่�นคงแข็็งแรงต่่อไปในอนาคต

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิทย์
ิ ์ ยุุระยง
อธิิการบดีีี�

สารจากผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาจารย์ดำ�ริห์ บรรณวิทยกิจ
ขอต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 ของสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาทุุกคน ขอแสดงความยิินดีีกัับการทำำ�งานหนัักเพื่่�อพััฒนาตนเอง
จนผ่่านบททดสอบที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการก้้าวสู่่ก� ารเป็็นนัักศึึกษาในรั้้ว� มหาวิิทยาลััยได้้ในครั้้ง� นี้้�  
ขอให้้นัักศึึกษามีีความตั้้�งใจมุ่่�งมั่่�น ในการเรีียนรู้้� ทั้้�งศาสตร์์และศิิลป์์ ตลอด 4 ปีี
ข้้างหน้้าอย่่างเต็็มที่่�
ชีีวิติ ในรั้้ว� มหาวิิทยาลััยก็เ็ ปรีียบเสมืือนห้้องทดลอง ที่่�เปิิดโอกาสให้้นักั ศึึกษา
ศึึกษาหาความรู้้� ทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและปฏิิบัติั กัิ บั คณาจารย์์ที่่มี� ชื่ี อ่� เสีียงทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ สถาบัันดนตรีีฯ มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้นัักศึึกษาสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้
ประโยชน์์ได้้จริิง สถาบัันดนตรีีฯ มีีหน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ 
และสอนให้้บุคุ ลากรใรองค์์กร สามารถทำำ�งานผสมผสานทั้้ง� ศาสตร์์และศิิลป์์ได้้อย่่างดีี  
และสร้้างผลงานที่่�โดดเด่่นเพื่่�อการพััฒนาประเทศชาติิให้้เข้้มแข็็งทางวััฒนธรรม
ทััดเทีียมนานาชาติิต่่อไป  
ทั้้ง� นี้้ต� ลอด 4 ปีีต่อ่ จากนี้้� ขอให้้นักั ศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจตนเองและเปิิดใจรัับ
ความรู้้�และประสบการณ์์ใหม่่ๆให้้เต็็มที่่� การเปลี่่ย� นแปลงโครงการและวิิธีกี ารเรีียนรู้้�
ในยุุค Disruption ทำำ�ให้้นักั ศึึกษาจะต้้องเพิ่่�มทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่จำ� �ำ เป็็นในศตวรรษที่่� 21
สุุดท้้ายนี้้� ขอให้้กำำ�ลัังใจแก่่นัักศึึกษา ในการค้้นหาเส้้นทางการสร้้างสรรค์์
ดนตรีีเพื่่�อนำำ�พาตนเองไปสู่่�จุุดที่่�มุ่่�งหวัังได้้อย่่างสมบููรณ์์ ขอให้้มีีความตั้้�งใจ ขอให้้
อย่่าย่่อท้้อ และ ขอให้้มีอี ดทนเข้้มแข็็ง และในที่่�สุดุ  นัักศึึกษาก็็จะประสบความสำำ�เร็็จ
ในการเป็็นนัักดนตรีีมืืออาชีีพ ตามที่่�ใจหวััง

อาจารย์์ดำำ�ริิห์์ บรรณวิิทยกิิจ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายบริิหาร

สารจากผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาจารย์ 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.

อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายการศึึกษา

สารจากคณบดี
สำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์
การระบาดของโคโรนาไวรััสส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีีวิติ โดยเฉพาะต่่ออาชีีพ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดนตรีีในหลาย ๆ ด้้าน ซึ่�ง่ อาจทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิดข้้อสงสััยต่่ออนาคต
ของตนเองว่่าจะดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างไรและจะทำำ�ตามความฝัันได้้หรืือไม่่ ผมขอให้้
นัักศึึกษาระลึึกไว้้ว่่าความไม่่แน่่นอนคืือสิ่่�งที่่�แน่่นอน หลายๆ ครั้้�งนัักศึึกษาอาจจะ
พบปััญหา อาจจะหลงทาง ซึ่ง�่ การไม่่สามารถทำำ�ได้้ตามที่่ห� วัังจะนำำ�ไปสู่่ค� วามผิิดหวัังได้้
ฉนั้้น� ขอให้้นักั ศึึกษาอย่่าจดจ่่อกัับการมุ่่�งไปถึึงมากเกิินไป แต่่ขอให้้สนุุกกัับการเรีียนรู้้�
ระหว่่ า งการเดิิ น ทางและการทำำ�ปัั จ จุุ บัั น ให้้ ดีี ที่่� สุุ ด เพื่่� อ จะได้้ นำำ� ความรู้้�ที่่� ไ ด้้ จ าก
ประสบการณ์์ เ หล่่ า นั้้� น นำำ� ไปใช้้ ใ นการพัั ฒ นาตนเอง ซึ่่� ง อาจจะทำำ� ให้้ นัั ก ศึึ ก ษา
เดิิ น ทางไปถึึ ง เป้้ า หมายได้้ เ ร็็ ว กว่่ า ที่่� ค าดไว้้ ก็็ เ ป็็ น ได้้ เฉกเช่่ น กัั บ คำำ� สอนที่่� ว่่ า
“The Obstacle is the Path.” หรืืออุุ ป สรรคคืือหนทาง (แห่่ ง การเรีี ย นรู้้�
และการเติิบโต)
ผมขอฝากสิ่่�งสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาและเพิ่่�มพููนทัักษะ
เพื่่�อที่่�จะนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการมุ่่�งไปสู่่�ความฝัันและการเป็็นบุุคคลากรด้้านดนตรีี
ที่่� “เก่่ง ดีี และมีีคุณค่
ุ ่า” ต่่อสัังคมไทย ดัังนี้้�
“In Time” คืือการรู้้�ว่่าเราอยู่่�ในเวลาใด บริิบทของเวลานั้้�น ๆ คืืออะไร 
เราจะรัักษาเวลา รัักษาข้้อผููกมััดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเวลานั้้�นได้้หรืือไม่่ และรู้้�ว่่าเวลาใด
ควรทำำ�หรืือไม่่ทำำ� ถ้า้ เทีียบกัับดนตรีีก็คืื็ อการเล่่นโน้้ต จังั หวะ และความดัังที่่�ถููกต้้อง
และถููกที่่�ถููกเวลา
“In Tune” คืือการที่่�เราสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มีีความรัับผิิดชอบในส่่วนของตนเอง สามารถสื่่�อสารและประสานกัันได้้อย่่างดีี
ถ้้าเทีียบกัับดนตรีีก็็คืือการเล่่นรวมวงหรืือเล่่นร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ทำำ�หน้้าที่่�ของตััวเองให้้ดีี
เป็็นผู้้�ตามและผู้้�นำำ�ที่่�ดีี เพื่่�อให้้บทเพลงภาพรวมออกมาได้้ประสบความสำำ�เร็็จที่่�สุุด

“In Tone” คืือการใช้้วิิธีีการที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพในการส่่งสาร
ไปให้้ถึึงผู้้�รัับ เช่่น การใช้้คำำ�พููด การใช้้น้ำำ��เสีียง หรืือการใช้้สื่่�อ เป็็นต้้น ถ้้าเทีียบกัับ
ดนตรีีก็็คืือการเลืือกโทนเสีียงและการตีีความที่่�เหมาะสมต่่อประโยคเพลง
คุุณสมบััติิทั้้�งสามข้้อจะไม่่เกิิดประโยชน์์ถ้้านัักศึึกษาไม่่สามารถ “Initiate”
หรืือการริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์ได้้ โดย Initiate นั้้�น เป็็นการนำำ�เอาองค์์ความรู้้�และทัักษะ
ที่่�ได้้เรีียนมาวิิเคราะห์์ พััฒนา เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสรรค์์สร้้างงาน วิิธีีการ หรืือกิิจกรรม
ที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ เป็็นสิ่่�งที่่�ดีีและเป็็นสิ่่�งที่่�มีีคุณค่
ุ ่าได้้ต่่อไป
สุุดท้้ายนี้้� ขอยิินดีีต้้อนรัับนัักศึึกษารุ่่�นที่่� 8 ของหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตร
บััณฑิิตและนัักศึึกษารุ่่�นที่่� 3 ของหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรมหาบััณฑิิตสู่่�สำำ�นัักวิิชา
ดุุริิยางคศาสตร์์ สถาบัันดนตรกััลยาณิิวััฒนา ในระหว่่างการเดิินทางสู่่�เป้้าหมาย
ของท่่านหากมีีข้อ้ สงสััยหรืือคำำ�ถามใด ๆ คณาจารย์์ พนัักงาน และพี่่�ๆ ทุุกท่่านยิินดีี
ที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือแก่่นัักศึึกษาทุุกคนอย่่างเต็็มที่่�
ขอให้้สนุุกกัับการเดิินทางครัับ

อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
คณบดีีสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์

สารจากผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง
ขอต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่เข้้าสู่่�สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาด้้วยความยิินดีี
ขอให้้นัักศึึกษาตั้้�งใจเรีียนใฝ่่หาความรู้้�ด้้วยความเพีียรพยายาม ขยัันซ้้อมดนตรีี
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ร่่วมทำำ�กิจิ กรรมเพื่่อ� สร้้างเสริิมประสบการณ์์ในหลากหลายด้้าน
และนำำ�องค์์ความรู้้�ด้้านดนตรีีไปประยุุกต์์ใช้้ร่่วมกัับศาสตร์์อื่่�นอย่่างสร้้างสรรค์์
ขอให้้นักั ศึึกษาแต่่ละคนค้้นพบเส้้นทางของตนเองและมีีความสุุขในการเรีียนในสิ่่�งที่่�
ตนเองรััก ครููยิินดีีเสมอที่่�จะสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาพััฒนาต่่อยอด
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาประสบความสำำ�เร็็จและเป็็นอนาคตที่่�สำ�คั
ำ ัญของชาติิต่่อไป
สุุดท้้ายนี้้�ครููขอฝากคำำ�รัับสั่่�งที่่� สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอเจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ได้้ทรงประทานให้้กัับครููก่่อนที่่�จะไปศึึกษาต่่อ
ทางด้้านดนตรีีในต่่างประเทศว่่า “เมื่่อ� เราได้้เล่่าเรีียนศึึกษาหาความรู้้�มาแล้้วก็็อยาก
ให้้นำำ�ความรู้้�นั้้�นกลัับมาช่่วยพััฒนาวงการดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทยต่่อไป”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ชััญพงศ์์ ทองสว่่าง
ผู้้�รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์

สารจากผู้รักษาการแทน
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี
ยิินดีีและปรีีดา
ที่่�ได้้มาเป็็นพี่่�น้้องกััน
ร่่วมแรงกัันสร้้างสรรค์์
ร่่วมสร้้างฝัันเธอนั้้�นให้้เป็็นจริิง

มองไกลมีีวิิสััยทััศน์์ให้้เกิินโควิิด
ไม่่ให้้โคมัันขวิิดอย่่างมีีปฏิิภาณ
ความรู้้�และวิิชาการ
ใช่่เพีียงผ่่านแค่่ห้้องเรีียน

รัักดนตรีีต้้องใคร่่รู้้�
เชิิดชููเกีียรติิและศัักดิ์์�ศรีี
ธำำ�รงตนเป็็นคนดีี
ด้้วยกาย วจีี และหััวใจ

เมื่่�อโลกไร้้พรมแดน
จง เอ็็กแพนด์์ ยััว สกิิลส์์
(expands your skills)
เหมืือนไวไฟไฮสปีีดที่่�วิ่่�งฉิิว
ซอล์์ฟ สกิิล (soft skill) ต้้องพััฒนา

หมั่่�นฝึึกฝนพััฒนา
เพิ่่�มเติิมวิิทยาอื่่�นให้้สดใส
มีีความฝัันแล้้วต้้องมีีใจ
เติิมไฟไม่่ให้้มอดลง
เมื่่�อโลกแปรเปลี่่�ยนวิิถีีคิิด
จงพิินิิจอย่่างมีีเหตุุและผล
ดนตรีีมิิใช่่จัักรกล
แต่่หล่่อหลอมคนด้้วยจิิตวิิญญาณ 

เอาหล่่ะ...นัักศึึกษาใหม่่ที่่�รััก
ที่่�ฉัันทัักเพราะห่่วงหา
ที่่�นี่่� สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
จะนำำ�พาความฝัันเธอให้้เป็็นจริิง
ศุุภพร 
9 ก.ค. 2564 (22.39 น.)
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อาจารย์์ ดร.ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี
ผู้้�รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา
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บทที่ 6 กิจกรรมบริการวิชาการ

กิิจกรรมของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
วงดุุริยิ างค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
กิิจกรรมจากรายวิิชาดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม
เยาวชนดนตรีีบางยี่่�ขััน
คณะขัับร้้องประสานเสีียงสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
โครงการอาสาพััฒนาชุุมชนสู่่�การพััฒนาวิิชาชีีพด้้านดนตรีี
โครงการบริิการวิิชาการทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกเพื่่�อสัังคม
การแข่่งขัันวงดนตรีีนานาชาติิชิิงถ้้วยพระราชทาน
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
ปฐมนิิเทศและเตรีียมความพร้้อมนัักศึึกษาใหม่่
ศููนย์์ต้้นแบบการศึึกษาเรีียนรู้้�ดนตรีีตลอดชีีวิิต
ปััจฉิิมนิิเทศและเตรีียมความพร้้อมบััณฑิิตสู่่�การมีีงานทำำ�
โครงการเทศกาลดนตรีีและนวััตศิิลป์์
การประชุุมวิิชาการนานาชาติิทางด้้านดนตรีีคลาสสิิก
การประชุุมวิิชาการและนำำ�เสนอผลงานวิิจััยบััณฑิิตศึึกษาด้้านดนตรีี
เชิิงบููรณาการและนวััตศิิลป์์ ระดัับชาติิ
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บทที่ 7 มารู้จักบางยี่ขัน
จดหมายจากฉัันถึึงเธอ
หมายเลขโทรศััพท์์ที่่�สำำ�คััญ
ช่่องทางการประชาสััมพัันธ์์

308
317
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1
รู้จักสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
• พระประวััติิสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์
• จากพระปณิิธานสู่่ก� ารเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษา
• วิิสััยทััศน์์ ปรััชญา ปณิิธาน พัันธกิิจ
• คุุณค่่าองค์์กร
• ตราสััญลัักษณ์์และสีีประจำำ�สถาบััน
• คณะกรรมการสภาสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา

• คณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการสภา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
• ความร่่วมมืือทางวิิชาการ
• สำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
• คณาจารย์์ประจำำ�สำ�นั
ำ กั วิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์
• บุุคลากรประจำำ�สำำ�นัักงานสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา
• อาคารสถานที่่�
• ที่่ตั้้� ง� และแผนที่่ส� ถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
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Princess
Galyani Vadhana

Life
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Duties

พระประวัติ
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระประสูติกาล

สมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ า กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา กรมหลวงนราธิิ ว าส
ราชนคริินทร์์ประสููติิเมื่่�อวัันที่่� 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ  กรุุงลอนดอน
สหราชอาณาจัักร เป็็นพระธิิดาองค์์แรกในสมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม
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พระบรมราชชนก และสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี เมื่่�อทราบฝ่่าละออง
ธุุ ลีี พ ระบาท  พระบาทสมเด็็ จ พระมงกุุ ฎ เกล้้ า เจ้้ า อยู่่�หัั ว จึึ ง ได้้ ทร งพระกรุุ ณ า
โปรดเกล้้ า ฯพระราชทานพระนามว่่ า หม่่ อ มเจ้้ า หญิิ ง กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา ต่่ อ มา
พระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ดำำ�รงพระยศ
เป็็ น พระบรมวงศ์์ เ ธอ พระองค์์ เ จ้้ า กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา และในปีี พ.ศ. 2477
พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว อานัั น ทมหิิ ด ล ทรงเฉลิิ ม พระเกีี ยรติิ เ ป็็ น
สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอเจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา เมื่่อ� ทรงเจริิญพระชนมายุุครบ 6 รอบ
ในวัั น ที่่� 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร 
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงมีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ
สถาปนาพระอิิสริิยศัักดิ์์�ขึ้้�นเป็็นสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ จากการที่่�พระองค์์ได้้ทรงบำำ�เพ็็ญพระกรณีียกิิจ
อัันเป็็นคุุณประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิอย่่างอเนกอนัันต์์ ประกอบกัับเป็็นวาระมงคล
ที่่�ทรงเจริิญพระชนมายุุ 72 พรรษา ครบ 6 รอบนัักษััตร

ด้านการศึกษา

พ.ศ. 2469 - 2471 ทรงเข้ารับการศึกษาชัน้ ต้นทีอ่ นุบาลพาร์คสกูล (Park School)
ในช่วงที่ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการแพทย์
ที่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2471 - 2476 ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชินี
พ.ศ. 2476 - 2485 ทรงเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยม
สตรี แห่งเมืองโลซานน์ (École Supérieure de Jeunes F illes de la Ville
de Lausanne) และโรงเรียนนานาชาติประจำ�เมืองเจนีวา (International School
of Geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พ.ศ. 2485 - 2492 ทรงสำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (Université de Lausanne) สาขาวิทยาศาสตร์และเคมีควบคู่
กับวิชา การศึกษา วรรณคดี ปรัชญาภาษา และจิตวิทยา
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พระกรณียกิจด้านอักษรศาสตร์
สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนคริ น ทร์ ทร งมี ค วามสามารถยิ่ ง ทางด้ า นอั ก ษรศาสตร์ ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษ
และภาษาฝรั่งเศส ครั้นเสด็จนิวัติประเทศไทยได้ทรงรับคำ�กราบบังคมทูลเชิญ
จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพอื่ ให้บรรยายและเป็นอาจารย์ประจำ�สถาบันต่าง ๆ
ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี พ.ศ. 2493 - 2501 ทรงเป็นพระอาจารย์
คณะอักษรศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอ่ มา พ.ศ. 2512 ทรงรับเป็นอาจารย์
ประจำ �ที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ทย าลั ย ธรรมศาสตร์  ทร งสอนและทรงงาน
ด้ า นการบริ ห ารในตำ � แหน่ ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาต่ า งประเทศ  พ.ศ. 2516
ทรงจัดทำ�หลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสสำ�เร็จ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำ�แหน่งศาสตราจารย์พเิ ศษแด่สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หลังจากที่ทรงเป็นอาจารย์
ประจำ� ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึง 8 ปี จากนั้นทรงขอเป็นอาจารย์พิเศษ
อย่างเดียวเนื่องด้วยต้องติดตาม พระราชภารกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีในด้านหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่  พอ.สว. อีกทั้งยังทรงมีพระหฤทัย
ในความเป็นครูที่เปี่ยมล้น ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอื่น เช่น
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ด้วยประสบการณ์และพระปรีชาชาญในการสอนภาษาฝรั่งเศส
เป็นเวลายาวนาน ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศส ทูลเกล้าฯ
ถวายอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สู ง สุ ด ด้ า นศิ ล ปะและอั ก ษรศาสตร์ เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2522
และอิสริยาภรณ์ลาเลจิยงดอนเนอร์ชนั้ กรองด์ออฟฟิสซิเยร์ (La Légion d’Honneur
Grand Officier) ในปี พ.ศ. 2550 ทรงสนพระทัย  การศึกษาของเยาวชนโดย
ทรงอุปถัมภ์โครงการ “ โอลิมปิกวิชาการ “ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
ในประเทศให้ไปสู่ระดับนานาชาติ ทรงมี พระอัจฉริยภาพในด้านวิชาการต่าง ๆ
ดั ง ที่ เ ห็ น ในพระนิ พ นธ์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น วิ ธี ก ารทรงงาน ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ทางศิลปะ และความเป็นระบบแบบแผนอย่างนักวิทยาศาสตร์ พระนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำ�นวน
26 เรื่อง ล้ ว นมี คุณ ค่ า ทางวรรณศิ ล ป์ เพราะเป็ น พระนิ พ นธ์ ที่ ใ ช้ ภ าษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างถูกแบบแผน สื่อความหมายได้กระชับ อีกทั้งยังเป็น
เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิง และประกอบการศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านต่าง ๆ
ได้อย่างดียิ่งเช่นเวลาเป็น ของมีค่า แม่เล่าให้ฟัง จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์
และมหามกุฏราชสันตติวงศ์ ฯลฯ
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พระกรณียกิจด้านดนตรี
เมอื่ พ.ศ. 2543 ทรงมีพระเมตตาพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ให้เป็น
กองทุนสำ�หรับนักดนตรีคลาสสิกมีชอื่ ว่า “กองทุนส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชน”
ต่ อ มากองทุ น เปลี่ย นชื่อ เป็ น “ทุ น ส่ ง เสริ ม ดนตรี ค ลาสสิ ก ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ข อง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
เมื่อ พ.ศ.2547 เพอื่ ขยายขอบเขตสนับสนุนให้กว้างขวางขึน้ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม
ดนตรีคลาสสิกให้แพร่หลายในประเทศไทย  และส่งเสริมศิลปินที่มีความสามารถ
ให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาความสามารถในระดับนานาชาติ เช่น การร่วมแข่งขัน
การแสดงดนตรี การเข้าค่ายอบรมระยะสั้น ตลอดจนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
อย่างจริงจัง ทรงให้การสนับสนุนวงดุรยิ างค์ซมิ โฟนีกรุงเทพ วงซิมโฟนีออร์เคสตรา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และทรงรับวงดุริยางค์เยาวชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์
ด้วยพระอนุเคราะห์และความสนพระทัยอย่างต่อเนื่องในดนตรีคลาสสิก จึงได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน ดังเห็นได้จากทีส่ ถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง
ได้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และดุริยางคศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรทางดนตรี
เพิม่ มากขึน้
จากพระปณิธานและพระวิสยท
ั ศั น์ทกี่ ว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นว่าระบบการเรียน
การสอนในลักษณะของสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี (Conservatory) จากหลาย
ประเทศในยุ โ รป อเมริ ก าและเอเชี ย  จึ ง จะสามารถผลิ ต นั ก ดนตรี ที่ มี ทั ก ษะ
และความสามารถระดับสากลได้ เมอื่ มีการจัดตัง้ สถาบันดนตรีนขี้ นึ้ ได้พระราชทาน
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ชื่อสถาบันดนตรีแห่งนี้ว่า “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” โดยสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของโครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง
สถาบันดนตรีฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ อี ก ทั้ ง พั ฒ นาให้ เ ป็ น สถาบั น ดนตรี ต้ น แบบ
ในการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพของเยาวชนดนตรี ไปสู่ ร ะดั บ ชาติ และนานาชาติ
และสิ่งสำ�คัญคือเป็นเวทีและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน สถาบันดนตรี
คลาสสิกระดับชาติและนานาชาติ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน
สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนครินทร์ทรงประชวรและต้องเสด็จประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 พระองค์ยังทรงติดตามข่าวคราวการแสดง
ของศิลปินและนักดนตรีที่ทรงรู้จัก และในปีน้ันเป็นปี ที่ทร งเจริ ญ พระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำ�ดับและได้สิ้นพระชนม์เมื่อ
เวลา 02.55 น. วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 รวมพระชันษา 85 ปี
อ้างอิง : ไขศรี ศรีอรุณ, ศ. เกียรติคุณ คุณหญิง (บรรณาธิการ) 2551. ประกาศชาติอารยะยํ้า, โลกล้วนสรรเสริญ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม.
กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ รงุ่ ศิลป์การพิมพ์จากัด พิมพ์รวีวฒ
ั นวรางกูร 2551. กัลยาณิวฒ
ั นาคารวาลัย: ราชประเพณี
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
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จากพระปณิธานสูการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และกระทรวง
วัฒนธรรม ที่ร่วมกันจัดทำ�โครงการจัดตั้ง สถาบันดนตรีในรูปแบบ
ของสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี (Conservatory) เพอื่ เฉลิมพระเกียรติ
ในมงคลวโรกาสทีส่ มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ในวันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำ�นึกในพระกรุณาธิคุณ
ที่ทรงบำ�เพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมารวมทั้ง
สนองพระปณิ ธ านที่ จ ะพั ฒ นาดนตรี ค ลาสสิ ก ในประเทศไทย 
ให้กา้ วหน้าทัดเทียมกับนานาชาติ ครัน้ เมื่อศาสตราจารย์เกียรตคิ ณ
ุ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมในเวลานั้น กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ด้านดนตรีให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ก็ได้มพี ระกรุณาธิคณ 
ุ พระราชทาน
ชื่อสถาบันว่า “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
วันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
ชุดพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา เป็ น โครงการเฉลิ ม พระเกี ยรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในวโรกาสทรงเจริญ  พระชนมายุ 7 รอบ เมื่อวันที่ 
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 การประชุมครั้งที่ 4/2550
สภามหาวิทยาลัยศลิ ปากร ได้เห็นชอบโครงการจัดตัง้ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานในกำ�กับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามทีส่ �ำ นักงบประมาณได้เสนอแนะเพอื่ ให้สามารถตัง้ งบประมาณ
แผ่นดินดำ�เนินการ ในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้
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วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2550 กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์กระทรวงอุตสาหกรรม ขอใช้พนื้ ที่ 14 ไร่ บริเวณโรงงานสุรา บางยีข่ นั เดิม
เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เสด็จ
พระราชดำ�เนิน เมอื่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทอดพระเนตรสถานทีอ่ าคาร
โรงล้างขวด (ซึ่งต่อมา คณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดำ�ริ
(กปร.) ได้บูรณะและใช้เป็นสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการ
ในพระราชดำ�ริและมูลนิธิชัยพัฒนา) อาคารอำ�นวยการโรงงานบางยี่ขัน (เดิม)
และอาคารอนุรกั ษ์ ซง่ึ อยู่ในความดแู ลของกรมศิลปากร
วันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้ง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอนุมัติงบประมาณจำ�นวน 22,535,750 บาท 
สำ�หรับการดำ�เนินการเบอื้ งต้นของโครงการฯ
วันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งคณะทำ�งาน
ด้านออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรมของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และแต่งตัง้
คณะทำ�งานด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
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วันที่  11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้ขอใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณ
โรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันที่  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังตอบ
อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้อาคารราชพัสดุของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร อำ�นวยการ ได้รบั งบประมาณในปี พ.ศ. 2552 เพื่อปรับปรุง
เป็นเงิน 20 ล้านบาท และได้รับ งบประมาณ พ.ศ. 2553 จำ�นวน 10 ล้านบาท
วันที่  11 กันยายน พ.ศ. 2552 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม อนุญาต ให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช้พื้นที่ว่าง 1,730 ตาราง
เมตร ในบริเวณ โรงงานบางยี่ขัน (เดิม) เป็นที่สร้างอาคารเรียนของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2557
ในการก่อสร้าง เป็นเงิน 127,599,000 บาท โดยบริษัทสถาปนิก A 49 จำ�กัด
ภายใต้ค�ำ แนะนำ�ของศาสตราจารย์นธิ ิ สถาปิตานนท์ ซงึ่ เป็นผู้ออกแบบ เริม่ ก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2554 อาคารดังกล่าวเป็น อาคาร 4 ชัน้ พื้นทีใ่ ช้สอย 4,180 ตารางเมตร
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วันที่  9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารอำ�นวยการสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พร้อมกับอาคารของมลู นิธชิ ยั พัฒนา และอาคารของสำ�นักงาน
คณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดำ�ริ (กปร.) และ ทรงเจิม
ศิลาฤกษ์ อาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอำ�นวยการนี้มีพื้นที่
ใช้สอย 1,674 ตารางเมตร ชัน้ ล่างเป็นหอประชุม ชัน้ ทีส่ อง เป็นสำ�นักงานสถาบันฯ
ในการเสด็จพระราชดำ�เนินเปิดอาคารอำ�นวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา เมอื่ วันที่  9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับสั่งกับ ดร. โสมสุดา ลียะวณิช
อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งไปร่วมรับเสด็จฯ ในงานดังกล่าวว่า ให้กรมศิลปากรบูรณะ
อาคารอนุรกั ษ์ที่ตงั้ อยู่ขา้ งอาคารอำ�นวยการแล้วมอบให้สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
เพื่อใช้ประโยชน์
กรมศิลปากรได้สนองพระราชดำ�ริโดยได้ตั้งงบประมาณ  36 ล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 เพอื่ บูรณะ คาดว่าการดำ�เนินงาน จะแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2557 อาคารอำ�นวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัยใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สำ�นักงบประมาณได้จัดสรร
งบกลางเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำ�นวน 2,357,600 บาท 
การซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555
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วันที่  7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 พระครูศิริธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดพระยา
ศิริไอยสวรรค์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
โดยประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเจิมพระราชทานแล้ว
วั น ที่  15 มี น าคม พ.ศ. 2555 สภาผู้ แ ทนราษฎรลงมติ เ ห็ น ชอบ
พระราชบัญญัติสถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 วันที่  9 เมษายน
พ.ศ. 2555 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีได้นำ�พระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร ทร งพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
อันมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
วันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาได้ย้ายที่ทำ�งานจากตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
มาปฏิบัติงานที่อาคารอำ�นวยการของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เลขที่  2010
อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
แต่งตัง้ นายชวู ทย
ิ  ย
์ รุ ะยงค์ ให้ด�ร
ำ งตำ�แหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
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วิสัยทัศน์
เป็็นสถาบัันดนตรีีชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ
To be a Leading International Conservatory of Music

ปรัชญา
ดนตรีีแห่่งชีีวิิต ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน
Music of Life, Music of Land
Musique de la Vie et de la Terre

ปณิธาน
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา จััดตั้้�งขึ้้�นโดยมีีเจตนารมณ์์ที่่�จะเทิิดพระเกีียรติิ
และสืืบสานพระปณิิ ธ านของสมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ า กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการที่่�จะพััฒนาบุุคลากรที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ
ทางดนตรีีคลาสสิิกให้้มีีมาตรฐานในระดัับสากล รวมทั้้�งส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจ
อัันดีีเกี่่�ยวกัับดนตรีีคลาสสิิกสู่่�สาธารณชน เป็็นหลัักสำำ�คััญ  ในการเผยแพร่่ความรู้้�
และประสบการณ์์ด้้านดนตรีีคลาสสิิกให้้กัับสัังคมไทย

พันธกิจ
1. เป็็นสถาบัันดนตรีีที่่�สร้้าง และพััฒนาบุุคลากรทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกที่่�มีี
ศัักยภาพสููงมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และมีีความสามารถในการประยุุกต์์ใช้้
องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีให้้เป็็นประโยชน์์เหมาะสมกัับบริิบทของสัังคม
2. เป็็นศููนย์์กลางในการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีและศาสตร์์อื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับสัังคม
3. เป็็นศููนย์์รวมในการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััย บููรณาการ  และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ทางด้้านดนตรีีระหว่่างบุุคคล ชุุมชน และสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ
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คุณค่าองค์กร
Passionate

รักในดนตรี รักในการสร้างสรรค์ และแสวงหา
ความรู้ทางด้านดนตรีรอบด้าน

Grace

มีความสง่างาม และมีศักดิ์ศรีในตน

Visionary

มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีมุมมองทางด้านดนตรีลึกซึ้ง กว้างไกล

Integrated

ประสานความแตกต่าง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านดนตรีได้อย่างเหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย
สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับชั้น

Modesty

อ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
ดนตรีเพื่อผู้อื่นได้

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เก่ง ดี มีคุณค่า

32

33

34

ตราสัญลักษณ์และสีประจำ�สถาบัน
ลักษณะของตราสัญลักษณ์
เป็็นรููปทรงลายใบเทศ ภายในประกอบด้้วย ตััวอัักษรย่่อ “สกว” ประกอบ
กัับกุุญแจซอลอยู่่�ภายใน ด้้านล่่างเป็็นตััวอัักษรชื่่�อภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์

ตราสัั ญลัั ก ษณ์์ ส ถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาประกอบด้้ ว ย ตัั ว อัั ก ษรย่่ อ
“สกว” ประกอบกัับสััญลัักษณ์์ทางด้้านดนตรีี คืือ กุุญแจซอลกุุญแจประจำำ�หลััก G
อยู่่�ภายในรููปทรงลายใบเทศอัันเป็็นหนึ่่�งในแม่่ลายกระหนกของศิิลปะไทย ด้้านล่่าง
เป็็ น ตัั ว อัั ก ษรชื่่� อ ภาษาไทย  สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา และภาษาอัั ง กฤษ
PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC

ขนาด

ไม่่จำ�กั
ำ ัดขนาด แล้้วแต่่วััตถุุประสงค์์ในการใช้้

สี

ตััวอัักษรย่่อ “สกว” ประกอบกัับสััญลัักษณ์์กุุญแจซอลสีีขาว อยู่่�ภายใน
รููปทรงลายใบเทศสีี ฟ้้ า  ที่่� ห มายถึึ ง สีี ป ระจำำ� พระองค์์ ส มเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ มีชื่ี อ�่ ภาษาไทย สถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา และภาษาอัังกฤษ PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE
OF MUSIC เป็็นสีีทอง ที่่�หมายถึึง ความรู้้�สึึกสููงค่่า สร้้างสรรค์์ ความเจริิญรุ่่�งเรืือง
คลาสสิิก ความหมายตราสััญลัักษณ์์นี้้�สื่�่อความหมายโดยรวมถึึง สถาบัันดนตรีี
อัันเกิิดจากพระดำำ�ริิของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวง
นราธิิวาส ราชนคริินทร์์ เพื่่�อการพััฒนาศัักยภาพ และทัักษะด้้านดนตรีีคลาสสิิก
ในประเทศไทย สีี ป ระจำำ� สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา คืือ สีี ฟ้้ า เทอควอยซ์์
(Turquoise Blue)
ออกแบบโดย รองศาสตราจารย์์ อาวิิน อิินทรัังษีี คณะมััณฑณศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
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คณะกรรมการสภา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คุุณหญิิงวรรณา สิิริิวััฒนภัักดีี
รองศาสตราจารย์์นราพร จัันทร์์โอชา
ที่่�ปรึึกษาสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ที่่�ปรึึกษาสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ
นายแพทย์์ปิยิ ะสกล สกลสััตยาทร
นายกสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

อาจารย์์ ดร.ชาคร วิิภููษณวนิิช
อุุปนายกสภาสถาบััน

ศาสตราจารย์์ ดร.ณรงค์์ฤทธิ์์� ธรรมบุุตร
กรรมการสภาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

นายพงษ์์อาจ ตรีีกิิจวััฒนากููล
กรรมการสภาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ดร.วราภรณ์์ สีีหนาท
กรรมการสภาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

นายวีีระ โรจน์์พจนรััตน์์
กรรมการสภาสถาบัันผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

รองศาสตราจารย์์
คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
อดีีตอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
กรรมการสภาสถาบััน

อาจารย์์ดำำ�ริิห์์ บรรณวิิทยกิิจ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายบริิหาร
กรรมการสภาสถาบััน

อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
คณบดีีสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
กรรมการสภาสถาบััน

อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายการศึึกษา
กรรมการและเลขานุุการสภาสถาบััน

อาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง
ผู้้�แทนคณาจารย์์ประจำำ�,
กรรมการสภาสถาบััน

นายณััฐวุุฒิิ เลี่่�ยมสุุวรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานสถาบััน,
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการสภาสถาบััน

นายนพดล บุุญเดช
ประธานสภาพนัักงานสถาบััน
กรรมการสภาสถาบััน

นางสาวพลอยไพลิิน พงษ์์ศิริิ ิแสน
นัักบริิหารงานทั่่�วไป
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการสภาสถาบััน
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์์นราพร จัันทร์์โอชา
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
อดีีตอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา,
รองประธานกรรมการ

ดร.ชััยยงค์์ สััจจิิพานนท์์
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

อาจารย์์ดำำ�ริห์ิ ์ บรรณวิิทยกิิจ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายบริิหาร
กรรมการและเลขานุุการ

ดร.ชิิงชััย หาญเจนลัักษณ์์
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

นายณััฐวุุฒิิ เลี่่�ยมสุุวรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานสถาบััน,
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

นางสาวพลอยไพลิิน พงษ์์ศิิริิแสน
นัักบริิหารงานทั่่�วไป
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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ความร่วมมือทางวิชาการ
วิิสัยทั
ั ศน์
ั ข์ องสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ที่่� พ ร้้ อ มจะเป็็ น ผู้้�นำำ� สถาบัั น ดนตรีี ใ นระดัั บ
นานาชาติิ สถาบัั น มุ่่�งเน้้ น สร้้ า งความร่่ ว มมืือ
กัั บ สถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษาทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ 
เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และแบ่่งปััน
ความรู้้�ทางวิิชาการ และองค์์ความรู้้�ในด้้านดนตรีี
หลากหลายมิิ ติิ  ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ เป็็ น ประโยชน์์
ในการแลกเปลี่่�ยนนัักศึึกษา คณาจารย์์ รวมถึึง
เป็็ น แนวทางให้้ กัั บ นัั ก ศึึ ก ษาในการศึึ ก ษาต่่ อ
ระดัับบััณฑิิตศึึกษาในอนาคต ปััจจุุบัันสถาบััน
ได้้ ล งนามความร่่ ว มมืือกัั บ สถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษา
ชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ อาทิิ CEFEDEM
Rhône-Alpes, Lyon, สาธารณรัั ฐ ฝรั่่� ง เศส/
Musikhochschule Lübeck, สหพัันธรััฐเยอรมนีี/
ม ห า วิิ ทย า ลัั ยศิิ ล ป า ก ร / ม ห า วิิ ทย า ลัั ย
ธรรมศาสตร์์/ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง/ ราชวิิทยาลััยจุฬุ าภรณ์์/
Seoul National University, สาธารณรัั ฐ
เกาหลีีใต้้/ Yong Siew Toh Conservatory
of Music, National University, สาธารณรััฐ
สิิ ง คโปร์์ / Nanjing University of Arts
and Princess, สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น /
L i s z t A c a d e m y ส า ธ า รณ รัั ฐ ฮัั ง ก า รีี /
Brandenburgische Technische Universität
สหพัันธรััฐเยอรมนีี/ และวงดนตรีีร่ว่ มสมััยชั้้น� นำำ�
ของสหภาพยุุโรป Ensemble Musikfabrik,
สหพัั น ธรัั ฐ เยอรมนีี / Cardiff University,
สหราชอาณาจัักร/ และ University of Music
and Performing Arts Vienna, สาธารณรััฐออสเตรีีย
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สำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์
ประวัติความเป็นมา
สำ�นักวิชาดุรยิ างคศาสตร์ เป็นสำ�นักวิชาแรกของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
โดยได้ เ ริ่ ม ดำ � เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สูตรดุ ริ ย างคศาสตรบั ณฑิ ต 
(Bachelor of Music program) เป็นหลักสูตรแรกในปีการศึกษา 2557 สำ�นัก
วิชาดุริยางคศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งทางด้านทักษะ
ด้านวิชาการ  และเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้ า งสรรค์ ง านที่ มี คุ ณ ค่ า นอกจากนี้ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ แก่ ก ารสื่ อ สาร
และการเชอื่ มโยงองค์ความรู้ดา้ นดนตรีสสู่ งั คม เพื่อเป็นการสืบสานต่อพระปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในปีการศึกษา 2562 สำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้เปิดการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  (Master of Music program)
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย  งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เพื่อนำ�ไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรีทสี่ อดคล้องต่อบริบททีม่ คี วามเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อไป

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและมีความเข้าใจในศิลปะ การดนตรี
อย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสำ�คัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์
และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์งานทางดนตรี งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ด นตรี
ในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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คณาจารย์ประจำ�

สำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
คณบดีีสำ�นั
ำ ักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติิพน
ประธานหลัักสููตร

อาจารย์์ Dr.Jean-David
Stephane Caillouet

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ชััญพงศ์์ ทองสว่่าง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ
ประธานหลัักสููตร

อาจารย์์ ดร.ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี

อาจารย์์ Hayne Kim

อาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง

อาจารย์์ธนสิิทธิ์�์ ศิิริิพานิิชวััฒนา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์์สิิทธิิชััย เพ็็งเจริิญ

อาจารย์์ Frank Reich

อาจารย์์สิิรวิิชญ์์ คงบััลดาลสุุข

อาจารย์์พัันธวิิทย์์ อััศวเดชเมธากุุล
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บุคลากรประจำ�สำ�นักงาน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นายณััฐวุุฒิิ เลี่่�ยมสุุวรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานสถาบััน

นางสาวดิิสรััตน์์ สุุกษมภััทร์์
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

นายชมสวััสดิ์์� นััยนารถ
นัักวิิเคราะห์์นโบายและแผน

นางสาวกชพร บุุญสม
นัักบริิหารงานบุุคคล

นายนพดล บุุญเดช
นัักบริิหารงานบุุคคล

นายสมประสงค์์ ยุุนกระโทก
นัักวิิชาการประกัันคุุณภาพ

นางสาวพิิมสิิริิ สกุุลน้้อย
นัักวิิชาการประกัันคุุณภาพ

นายศัักดิ์์�ระพีี รัักตประจิิต
นัักวิิจััย

นางสาวสุุธีีร์์พร เลิิศล้ำำ��
นิิติิกร

นางสาวกนกวรรณ วิิไลมาตย์์
นัักวิิชาการพััสดุุ

นางสาวอุุบลวรรณ พุ่่�มช้้าง
นัักวิิชาการพััสดุุ

ว่่าที่่�ร้้อยตรีีสุุรพงษ์์ เด็็นลีีเมาะ
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี

นางพรนพวรรณ งาดเกาะ
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี

นางสาวเกตุุมณีี อิินอ่่อน
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี

นางสาวปริิยากร พรหมสถิิต
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี

นางสาวพลอยไพลิิน พงษ์์ศิิริิแสน
นัักบริิหารงานทั่่�วไป

นายธเนศ รััศมีี
นัักบริิหารงานทั่่�วไป

นางสาวศิิริิวรรณ คุ้้�มโห้้
นัักบริิหารงานทั่่�วไป

นางสาวเจรจิิรา มั่่�นมณีี
นัักบริิหารงานทั่่�วไป

นางธิิติิมา สุุขแสงจัันทร์์
นัักวิิชาการศึึกษา

นางสาวณุุสมล จงประกิิจพงศ์์
นัักวิิชาการศึึกษา

นายกฤณ พงษ์์นิิทรััพย์์
นัักวิิชาการศึึกษา

นายสิิรวิิชญ์์ ธารไพฑููรย์์
นัักวิิชาการศึึกษา

นายพงศธร ศรีีวิิเศษ
นัักเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์

นางสาวพิิชาภรณ์์ สุุคนธพัันธุ์์� นางสาวพิิชญ์์สินีิ ี ภิิธ นบพิิชญธาดาร์์
นัักวิิชาการศึึกษา
นัักวิิชาการศึึกษา

นายธััชวงศ์์ ศิิริิสวััสดิ์์�
นัักเทคโนโลยีีโสตทััศนููปกรณ์์

นายพลััฏฐ์์ ปวราธิิสัันต์์
นัักเทคโนโลยีีโสตทััศนููปกรณ์์

นางเบญจวรรณ ชุ่่�มคุุมสิิน
พนัักงานปฏิิบัติั ิการทั่่�วไป

นายเอกชััย คงคืืน
เจ้้าหน้้าที่่�เทคนิิคไฟฟ้้า ประปา
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อาคารสถานที่

อาคารอำ�นวยการ

Administration Building
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาได้ ป รั บ ปรุ ง อาคารราชพั ส ดุ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นอาคารอำ�นวยการประกอบไปด้วย
ห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องผู้ช่วยอธิการบดีสำ�นักงานสถาบันดนตรี
กั ล ยาณิ วั ฒ นาห้ อ งประชุ ม ห้ อ งบรรยายขนาดกลาง และห้ อ งสั ง คี ต วั ฒ นา
จากอาคารราชพัสดุเก่าได้ถูกปรับปรุงและเสริมความเป็นปัจจุบันเข้าไป ทำ�ให้
กลายเป็นอาคารที่ยังคงความสวยงามจากอดีตแต่มีความทันสมัยผสมผสานเข้ามา
ทำ�ให้เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงาม อาคารอำ�นวยการเป็นอาคาร
ที่นักศึกษาสามารถติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่อการชำ�ระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และขอเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ สำ�นักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชั้น 2
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ห้องสังคีตวัฒนา

Sangita Vadhana Hall
ห้องสังคีตวัฒนา (Sangita Vadhana Hall) ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคาร
อำ�นวยการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา โดยศาสตราจารย์เกียรตคิ ณ 
ุ คุณหญิงไขศรี
ศรีอรุณ  ครั้นเป็นที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อปีพุทธศักราช
2556 เป็ น ผู้ ตั้ ง ชื่ อ ห้ อ งสังคีตวัฒนาเป็นห้องสำ�หรับการแสดงดนตรี มี ที่ นั่ ง
ประมาณ 250 ทีน่ ง่ั  ทีส่ ามารถจัดการแสดงได้ทงั้ การแสดงเดี่ยวจนถึงวงออร์เคสตรา
ขนาดใหญ่ ห้องสังคีตวัฒนาเป็ น พื้ น ที่ สำ � หรั บ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ
ทางด้ า นดนตรี ใ ห้ กั บ ผู้ ฟั ง ที่ มี ค วามสนใจ และยั ง เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้
ในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางดนตรีด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่
ฝึกซ้อมและแสดงของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO)
รวมทั้งใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของสถาบันฯ ด้วย
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อาคารคีตราชนครินทร์

Gita Rajanagarindra Building
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากกรมศิ ล ปากร
ในการบูรณะปรั บ ปรุ ง อาคารอำ � นวยการโรงสุ ร าบางยี่ ขั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อาคาร
สำ�หรับการจัดประชุมทางด้านวิชาการต่าง ๆ รวมถึงเป็นที่ตั้งของนิทรรศการ
บริเวณชั้น 1 โดยนิทรรศการจะมีทั้งหมด 4 ส่วน 3 ส่วนแรกเป็นนิทรรศการถาวร 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียน ดังนี้
1. นิทรรศการเพื่อรำ�ลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ป ระกอบด้ ว ย  พระประวั ติ แ ละ
พระกรณี ย กิ จ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง พระวิ สั ยทั ศ น์ แ ละพระปณิ ธ าน
ที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกประเทศไทยให้เทียบเท่าสูร่ ะดับสากล
2. นิ ทรรศ การเกี่ย วกั บ ประวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบัน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันฯ
ได้จัดขึ้น
3. นิ ทรรศ การเกี่ย วกั บ บางยี่ ขั น  ซึ่ ง เป็ น ที่ตั้ ง ของสถาบั น ดนตรี
กั ล ยาณิ วั ฒ นา โดยจะกล่ า วถึ ง ประวั ติ ข องบริ เ วณชุ ม ชนบางยี่ ขั น
ในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. นิทรรศการหมุนเวียนสำ�หรับการแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์
หรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หรือจากองค์กรอื่น ๆ
อาคารนี้ ไ ด้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ โ ครงสร้ า งและสถาปั ตย กรรมภายนอก
เอาไว้ ใ ห้ ส วยงามอย่ า งเช่ น ในอดี ต  หน้ า อาคารประดิ ษ ฐานพระรูปหล่ อ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถมาถวายความเคารพได้
อาคารอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร รวมถึงห้องสมุดคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
สามารถประยุกต์เป็นพื้นที่การแสดง เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำ�การทดลอง
การแสดงในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ ได้อีกด้วย
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สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ พ ระราชทาน ชื่ อ “คี ตร าชนคริ น ทร์ ” แก่ อ าคารนี้
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ในปีพุทธศักราช 2559 อาคารคีตราชนครินทร์ ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์
ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2559 ประเภทอาคารสถาบัน และอาคาร
สาธารณะ โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
สามารถอ่่านรายระเอีียด เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� URL https://www.iurban.in.th/inspiration/basic-of-the-past-asa59/
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อาคารกัลยาณินคีตการ
Galyaningitakara Building

เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานและวิสัยทัศน์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการให้การศึกษาดนตรี
แก่เยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านดนตรี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ก้ า วไปสู่ ค วามเป็ น นั ก ดนตรี ชั้ น นำ �ร ะดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ในอนาคต  อาคารเรียนจึงได้ถูกออกแบบให้มีการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการเรียน
การสอนทางด้านดนตรีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการออกแบบให้มีลักษณะ
แผ่ไปทางยาว เปิดมุมมองส่วนใหญ่ให้ได้รับ ทัศนียภาพที่สวยงามของลำ�คลอง
สาธารณะด้านข้าง และเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียว ภายนอกอาคารโดยประสาน
การใช้งานของส่วนต่าง ๆ ของอาคารเข้าด้วยกัน การสร้างเอกลักษณ์ของอาคาร
ให้มีลักษณะ เฉพาะที่น่าสนใจด้วยการนำ�รูปทรงเครื่องดนตรีมาประยุกต์ใช้
กั บ ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของอาคาร  โดยคำ � นึ ง ถึ ง การประหยั ด พลั ง งาน
และลดผลกระทบอาคารเรียนต่อสิ่งแวดล้อม
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดอาคาร  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
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อาคารเรีียนมีีทั้้�งหมด 5 ชั้้�น ประกอบไปด้้วย

ชั้้�นที่่� 1 สำำ�นัักงานสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์/ ห้้องพัักอาจารย์์
และห้้องสมุุดคุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ
ชั้้�นที่่� 2 ห้้องดนตรีีไทย จำำ�นวน 1 ห้้อง ห้้องเรีียนสััมมนา จำำ�นวน 1 ห้้อง
TEACHING STUDIO จำำ�นวน 9 ห้้อง แบ่่งเป็็นห้้องขนาดเล็็ก จำำ�นวน 7 ห้้อง
ห้้องขนาดกลาง จำำ�นวน 1 ห้้อง และห้้องขนาดใหญ่่ จำ�ำ นวน 1 ห้้อง
ห้้องซ้้อมรวม จำำ�นวน 2 ห้้อง ห้้องฝาก/ ซ้้อม จำำ�นวน 1 ห้้อง
ห้้อง LOCKER จำำ�นวน 1 ห้้อง
ชั้้�นที่่� 3 ห้้อง COMPUTER LAB ห้้องเรีียน/ ซ้้อม
ห้้อง RECORDING STUDIO พร้้อมห้้องตััดต่่อ
ศููนย์์ดนตรีีไทยและเอเชีีย (Thai-Asian Music Centre: TAMC)
ชั้้�นที่่� 4 ห้้องฝึึกซ้้อมเดี่่ย� ว จำำ�นวน 40 ห้้อง และห้้องสัันทนาการสำำ�หรัับนัักศึึกษา
ชั้้�นที่่� 5 แบ่่งออกเป็็น 2 ห้้อง ได้้แก่่ ห้อ้ ง C500 ใช้้เป็็นสถานที่่รั� บั รอง และประชุุม
และห้้อง C501 เป็็นห้้องอเนกประสงค์์ ซึ่ง�่ สามารถใช้้ในการเรีียนการสอน
และจััดแสดงดนตรีีในรููปแบบ แสดงเดี่่�ยว รีีไซทอล
จนถึึงดนตรีีเชมเบอร์์ขนาดใหญ่่ได้้
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ห้องสมุดคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

Khunying Khaisri Sri-arun Music Library
ห้้องสมุุดสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ตั้้�งอยู่่� ณ ชั้้น� 1 อาคารกััลยาณิินคีีตการ
สถาบัันฯ ได้้ขออนุุญาต ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ  ให้้ใช้้ชื่่�อ
ของท่่าน เป็็นชื่่อ� ของห้้องสมุุดสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาว่่า “ห้้องสมุุดคุุณหญิิงไขศรีี
ศรีีอรุุณ” ทางสถาบัันดนตรีีฯ เล็็งเห็็นถึึงบทบาทสำำ�คััญต่่อการศึึกษาค้้นคว้้าดนตรีี
คลาสสิิก และเชื่่�อมโยงบริิบททางสัังคมเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัันตลอดจนเพื่่�อ
พััฒนาการ  เรีียนการสอนและการวิิจััยแก่่คณาจารย์์และนัักศึึกษาของสถาบััน
และผู้้�สนใจ ทั่่�วไป โดยมีีการจััดหาและรวบรวมทรััพยากรสารสนเทศดนตรีีคลาสสิิก
ได้้แก่่ หนัังสืือพระราชประวััติสิ มเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอเจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิิวาสราชนคริินทร์์ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับดนตรีีคลาสสิิก หนัังสืือ โน้้ตเพลง วารสาร 
หนัังสืือพิิมพ์์ สื่่�อ โสตทััศนวััสดุุด้้านดนตรีีคลาสสิิก มากกว่่า 5,000 รายการ
นอกจากนี้้� ห้้องสมุุดยัังการจััดหาทรััพยากรสารสนเทศออนไลน์์ที่่�ทัันสมััย 
ได้้แก่่ ฐานข้้อมููล Naxos, Digital Concert Hall โดย Berliner Philharmoniker
เป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับการแสดงดนตรีีคลาสสิิกที่่�มีมี าตรฐานระดัับโลก รวบรวมไฟล์์
บัันทึึกเสีียง ดนตรีี จัดั เก็็บรวบรวมข้้อมููลในรููปของห้้องสมุุดเสมืือน สามารถค้้นคว้้า
ได้้สะดวกรวดเร็็ว รวบรวมข้้อมููลดนตรีีคลาสสิิกมากกว่่า 1,327,300 แทร็็ค นอกจาก
นี้้�ยัังมีีฐานข้้อมููลเพื่่�อการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััยครอบคลุุมสหสาขาวิิชา ได้้แก่่ JSTOR
และฐานข้้อมููล Open Resources ต่่าง ๆ ได้้แก่่ RILM : Retrospective Abstracts
of Music Literature, RIPM : Retrospective Index to Music Periodicals,
Classical Music โดย Alexander Street Press, OML : Open Music Library
และ Archive.org เป็็นต้้น
ห้้องสมุุดคุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ  เปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่ เวลา 8.30 น. 17.00 น. โดยภายในมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการให้้บริิการต่่าง ๆ ได้้แก่่
บริิ ก ารคอมพิิ ว เตอร์์ เพื่่� อ การค้้ น คว้้ า , ห้้ อ งสื่่� อ มัั ล ติิ มีี เ ดีี ย , บริิ ก ารพิิ ม พ์์ ง าน
และถ่่ายเอกสาร และบริิการเครื่่�องสแกนเนอร์์ที่่�มีีคุุณภาพสููง
นัักศึึกษาสามารถติิดต่่อขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับห้้องสมุุด และอุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ ได้้ที่่� บรรณารัักษ์์ห้้องสมุุดสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ชั้้�น 1 อาคาร
กััลยาณิินคีีตการ โทรศััพท์์ 02 447 8597 (3110)
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ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ
PGVIM Learning Centre

เป็นอาคารอเนกประสงค์ โดยอาคารประกอบด้วย
• ห้้องอเนกประสงค์์ L100 สำำ�หรัับจััดการเรีียนการสอน
อบรมเชิิงปฏิิบััติิการ และเลี้้�ยงรัับรอง
• ห้้องเครื่่�องกระทบ (percussion) L103
• ห้้องออกกำำ�ลัังกาย
• โรงอาหาร 
ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วยั ง เป็ น สำ � นั ก งานขององค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาสถาบั น ดนตรี
กัลยาณิวัฒนา และสำ�นักงานวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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อาคารมิวสิคพาวิลเลี่ยน
Music Pavilion

อาคารอเนกประสงค์ ที่ จั ด สรรพื้ น ที่ ใ นบริ เ วณด้ า นข้ า งศูนย์ ก ารเรี ย นรู้
และสันทนาการ
ชั้น 2 อาคารเป็นพื้นที่ในลักษณะอาคารเปิด สามารถให้นักศึกษาใว้ใช้
พักผ่อน ทบทวนบทเรียนในเวลาว่าง
ชั้น 3 มีห้องใช้สอยสำ�หรับจัดการเรียนการสอน และจัดอบรมขนาดเล็ก
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ที่ตั้งและแผนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ถนนสมเด็จพระป�นเกลา
เซ็นทรัล
ป�นเกลา

ที่ตั้ง

2010 อรุุณอมริินทร์์ 36 แขวงบางยี่่�ขััน เขตบางพลััด กรุุงเทพมหานคร 10700
			
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งสามารถค้้นหา ผ่่าน Google Map โดยใช้้ Keyword
		“สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา”
		
หรืือ “Princess Galyani Vadhana Institute of Music”

เส้นทางการเดินทางสู่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 การเดิิ น ทางโดยรถประจำำ� ทาง  รถประจำำ�ท างที่่� ผ่่ า นสถาบัั น ดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา ได้้แก่่รถประจำำ�ทางหมายเลข 57 และ 81
 การเดิินทางโดยรถยนต์์ส่่วนตััว ข้้ามสะพานพระรามแปดมายัังฝั่่�งธนบุุรีี
ให้้ลงช่่อง อรุุณอมริินทร์์ กลัับรถก่่อนถึึงแยกอรุุณอมริินทร์์ และกลัับรถอีีก
ครั้้�งหนึ่่�งใต้้สะพานพระรามแปด ให้้รถอยู่่�ซ้้ายสุุดของช่่องทาง จากนั้้�นเลี้้�ยว
ซ้้ายเข้้าซอยอรุุณอมริินทร์์ 36 ไปตามเส้้นทางเดิินรถ สามารถนำำ�รถยนต์์
เข้้าประตููทางเข้้าของสำำ�นัักงาน กปร. หรืือของสถาบัันอาหาร
 การเดิิ น ทางโดยเรืื อ  ท่่ า เรืือสะพานพระปิ่่�นเกล้้ า  ท่่ า เรืือวัั ด คฤหบดีี
และใช้้บริิการรถแท็็กซี่่� หรืือมอเตอร์์ไซค์์รัับจ้้างตามความสะดวก

56

อาคารศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
ในอนาคตอัันใกล้้นี้้� สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ริิเริ่่�มโครงการจััดตั้้�ง
ศููนย์์การเรีียนรู้้� เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของการจััดการศึึกษา การวิิจััย  การบริิการ
วิิ ช าการ  และการทำำ�นุุ บำำ�รุุ ง ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมของสถาบัั น ฯ โดยมีี จุุ ด มุ่่�งหมาย
เป็็ น ศููนย์์ วิิ จัั ยด้้ า นดนตรีี เ พื่่� อ การบููรณาการระหว่่ า งดนตรีี แ ละศาสตร์์ อื่่� น ๆ
อีี ก ทั้้� ง เป็็ น พื้้� น ที่่� สำำ� หรัั บ จัั ด ฝึึ ก อบรม และใช้้ ส อยประโยชน์์ ใ นด้้ า นต่่ า ง ๆ
บนเนื้้�อที่่�กว่่า 60 ไร่่ ณ ตำ�ำ บลคลองห้้า อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี

57

58

2
ด้านการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
• หลัักสููตรดุุริยิ างคศาสตรบััณฑิิต
ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
แผนการศึึกษา
• หลัักสููตรดุุริยิ างคศาสตรมหาบััณฑิิต
ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
แผนการศึึกษา
แนวทางการจััดทำำ�วิทย
ิ านิิพนธ์์
ขอบเขตการวิิจัยั
การนำำ�เสนอผลงานวิิจัยั
แผนการจััดทำำ�วิทย
ิ านิิพนธ์์

• กระบวนการติิดต่่อฝ่่ายทะเบีียน
• แบบคำำ�ร้อ้ งต่่าง ๆ
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

หลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Music Program

ชื่่�อปริิญญา

ชื่่�อเต็็มภาษาไทย
	ชื่่�อย่่อภาษาไทย
	ชื่่�อเต็็มภาษาอัังกฤษ
	ชื่่�อย่่อภาษาอัังกฤษ

ดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต
ดศ.บ.
Bachelor of Music
B.M.

รููปแบบของหลัักสููตร			
หลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี หลัักสููตร 4 ปีี
ประเภทของหลัักสููตร		 หลัักสููตรปริิญญาตรีีทางวิิชาชีีพ หรืือปฏิิบัติั กิ าร
ภาษาที่่�ใช้้ 			ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
การรัับเข้้าศึึกษา			 รัับนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิ
การให้้ปริิญญา			 ปริิญญาเดีียว
สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/ เห็็นชอบหลัักสููตร
สภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา อนุุมััติิหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต 
ในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 4/2556 ลงวัันที่่� 17 เมษายน 2556 ปรัับปรุุงครั้้ง� ที่่� 7/2556 ลงวัันที่่�
17 กรกฏาคม 2556 และปรัับปรุุงล่่าสุุด โดยผ่่านการเห็็นชอบจากสภาสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นาในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 5/2562 วัันที่่� 15 เดืือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
1. นัักดนตรีี (Musician)
2. นัักวิิชาการด้้านดนตรีี (Music Academics)
3. อาจารย์์ด้้านดนตรีี (Music Lecturer)
4. ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Entrepreneur)
5. ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music Related – Artist)
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสำ�คัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความเป็็นเลิิศ  และมีีความเข้้าใจในศิิลปะทางด้้านดนตรีี
อย่่างลึึกซึ้้�ง มีีความตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการศึึกษาดนตรีีทั้้�งในฐานะศาสตร์์
และศิิลป์์ มีศัี ักยภาพในการพััฒนาตนเองได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และสามารถบููรณาการ
องค์์ความรู้้�เพื่่�อการสร้้างสรรค์์งานดนตรีี และการแข่่งขัันในเวทีีสากล งานค้้นคว้้า
วิิจัยท
ั างด้้านดนตรีีที่่มี� คุี ณค่
ุ า่  มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีจิติ อาสา เห็็นคุุณค่า่ เข้้าใจ
ความแตกต่่าง ทางความเชื่่อ� ความคิิดทางวััฒนธรรม ตลอดจนสามารถประยุุกต์์ใช้้
องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีในการสร้้างสรรค์์ชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ

ความสำ�คัญของหลักสูตร
เพื่่� อ สนองพระปณิิ ธ านในสมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ า กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการพััฒนาดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทย 
หลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต  สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนามุ่่�งผลิิตบุุคลากร
ทางด้้านดนตรีีที่่�มีีความเป็็นเลิิศ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถแสวงหาความรู้้�
เพื่่� อ การพัั ฒ นาตนเองอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง รวมทั้้� ง ตระหนัั ก ถึึ ง บทบาทของดนตรีี
ในการพััฒนาศัักยภาพมนุุษย์์ และสามารถบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีี
กัับศาสตร์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการสร้้างสรรค์์และพััฒนาสัังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�และทัักษะทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกที่่�ลุ่่�มลึึก
2. เพื่่อ� ผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� ทัี กั ษะในการวิิจัย 
ั และการสร้้างสรรค์์ทางด้้านดนตรีีคลาสสิิก
3. เพื่่อ� ผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คี วามสามารถในการประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ให้้เป็็นประโยชน์์
และเหมาะสมกัับบริิบทของสัังคม
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1.	มีีคุณธ
ุ รรม จริิยธรรม
1.1 ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีวิี ินััย และมีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและสัังคม
1.2 มีีทััศนคติิที่่�เปิิดกว้้าง ยอมรัับฟัังแนวคิิดของผู้้�อื่่�น
1.3 มีีจิิตอาสา จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
2.	มีีความรู้้�
2.1 รอบรู้้�ในหลัักการและทฤษฎีีที่่สำ� �คั
ำ ญท
ั างดนตรีี และศาสตร์์อื่น�่ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.2 ติิดตามความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ เข้้าใจถึึงความเปลี่่�ยนแปลงและผล
ที่่�มีต่ี ่อสัังคม ของความรู้้�ในวิิชาที่่�เรีียนและในสาขาวิิชาดนตรีีคลาสสิิก
2.3 เชื่่อ� มโยงความรู้้�ในสาขาวิิชาดนตรีีคลาสสิิกกัับบริิบททางสัังคม ภููมิิปัญญ
ั า
และวััฒนธรรม
2.4 รู้้�และเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ มาตรฐานหรืือวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ใ นการประกอบวิิ ช าชีี พ
ทางด้้านดุุริิยางศาสตร์์
3.	มีีทัักษะทางปััญญา
3.1 สามารถค้้ น คว้้ า  รวบรวม และประเมิิ น ข้้ อ มููล จากแหล่่ ง ข้้ อ มููล
ที่่� ห ลากหลายอย่่ า งมีี วิ ิ จ ารณญาณ
3.2 สามารถวิิ เ คราะห์์  สัั ง เคราะห์์ และเสนอแนวทางแก้้ ไ ขปัั ญ หาได้้
อย่่างสร้้างสรรค์์
3.3 สามารถบููรณาการความรู้้�กัับศาสตร์์อื่�น่ เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานทางวิิชาการ
และวิิชาชีีพได้้
3.4 มีี ค วามคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ และมีี ป ฏิิ ภ าณไหวพริิ บ ในการสร้้ า งผลงาน
ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่ ่ อ สัั ง คม
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4.	มีีทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ
4.1 มีีภาวะผู้้�นำำ�  เข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
และมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
4.2 มีีความรัับผิิดชอบต่่องานของตนเอง และสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4.3 สามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างมีีเหตุุผล ตรงประเด็็น และเคารพ
ในความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่าง
5.	มีีทักั ษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่อ� สาร และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่่� อ สารด้้ ว ยการพููด ฟัั ง  อ่่ า น เขีี ย นโดยใช้้ ภ าษาไทย 
และภาษาอัั ง กฤษ ตลอดจนใช้้ วิิ ธีี ก ารสื่่� อ สารด้้ ว ยดนตรีี แ ละศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5.2 สามารถเลืือกใช้้ เ ทคโนโลยีี ส ารสนเทศในการสืืบค้้ น ข้้ อ มููล และการ
สร้้างสรรค์์ผลงาน หรืือการนำำ�เสนอผลงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5.3 มีี ค วามสามารถในการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ค วามรู้้�เชิิ ง ตัั ว เลข หรืือเทคโนโลยีี
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับด้้านดนตรีีและศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6. มีีทัักษะพิิสััย
6.1 เชี่่� ย วชาญในด้้ า นทัั ก ษะดนตรีี แ ละสามารถบููรณาการความรู้้�ในสาขา
วิิชาอื่่�น ๆ เพื่่�อการพััฒนาทัักษะและสร้้างสรรค์์ผลงานของตนเองได้้

การดำ�เนินการหลักสูตร
วัน – เวลาในการดำ�เนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หมายเหตุุ : ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาของแต่่ละภาคการศึึกษาอาจปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามที่่�สถาบัันฯ กำำ�หนดต่่อไป
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โครงสร้างหลักสูตร
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
กลุ่่�มวิิชาภาษา
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์

30
6
6
12
6

หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต 
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต

2) หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า
กลุ่่�มวิิชาแกน
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้าน
กลุ่่�มวิิชาเลืือก

91
26
59
6

หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต

3) หมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

6

หน่่วยกิิต
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 101	ปรััชญาและสุุนทรีียศาสตร์์ดนตรีี			
2 (2-0-4)
ความหมาย  พั ฒ นาการ  แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน
ทางปรั ช ญาและสุ น ทรี ยศ าสตร์ ด นตรี เปรี ย บเที ย บแนวคิ ด
และความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและสุนทรียศาสตร์กับการดำ�รง
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ และเหตุ ผ ลในการสร้ า งสรรค์ ง านทางศิ ล ปะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยต่าง 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

มนุษย์กับการสร้างสรรค์					 2 (2-0-4)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับสิ่ง
แวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิต ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ค่านิยม และทัศนคติที่สัมพันธ์
กับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม กับการสะท้อน
ประสบการณ์ของมนุษย์ผ่านการสร้างสรรค์

		

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

ดนตรีคลาสสิกในบริบทสังคมโลก 			 2 (2-0-4)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีตะวันตกกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมทางดนตรีอื่น ๆ การเมือง ศาสนา ชนชั้น
ความเป็ น ชาติ นิ ย ม ความแปลกต่ า ง ทั ศ นศิ ล ป์ วรรณคดี
การหลอมรวมและอิ ท ธิ พ ลของการข้ า มวั ฒ นธรรม บทบาท
ของดนตรีคลาสสิกในโลกปัจจุบัน
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	ปรัมปราคติและพิธีกรรมอาเซียน				 2 (2-0-4)
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ย วกั บ ปรั ม ปราคติ แ ละพิ ธี ก รรม
ของอาเซียน โครงสร้าง ความสัมพันธ์ และการรับรู้ทัศนคติบริบท
ทางสังคม ผลของนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของอาเซียนที่มีต่อความเปลี่ยนแปลง และการสร้างความยั่งยืน
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

อัตลักษณ์ดนตรีอาเซียน					 2 (2-0-4)
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอั ต ลั ก ษณ์ ที่ สำ � คั ญ ของดนตรี
ในประเทศกลุ่มอาเซียน บทเพลง เครื่องดนตรี บทบาทหน้าที่
ของเครื่องดนตรีและผู้บรรเลง ความสัมพันธ์ของดนตรีกับชุมชน
การบูรณาการข้ามวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรี
และผลของนโยบายทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
ของอาเซียนที่มีต่อวัฒนธรรมดนตรี

		

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

ศิลปวิจักษ์									 2 (2-0-4)
ลักษณะและความสำ�คัญของทัศนศิลป์ โดยมุ่งสร้างรสนิยม
ความชื่นชมและความสำ�นึกในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
จากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน บทบาทของทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งตะวันออกและตะวันตก

		

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

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 201

ดนตรีีกัับสัังคม							 2 (2-0-4)
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ในเรื่องความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี
กับสังคม อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมและอิทธิพลของสังคม
ที่มีต่อดนตรี ดนตรีในบริบทของสังคมที่แตกต่างกัน

		

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

มนุุษย์์กัับสัังคม 							 2 (2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคม องค์ประกอบ โครงสร้างและ
กระบวนการทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ของสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม อันเป็นผล
จากการเปลี่ย นแปลงทางสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี แ ละปั จ จั ย
ทีเ่ กี่ยวข้องอนื่ 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	ทัักษะสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 				 2 (2-0-4)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ า นดนตรี ใ ห้ เ หมาะสม
กั บ ความเปลี่ย นแปลงทางสั ง คม จรรยาบรรณที่ พึ ง ปรารถนา
สำ�หรับนักดนตรี และความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการความรู้
และกระบวนการการเรียนรู้ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
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ความรู้เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์โอกาส
ทางธุรกิจ การวางแผนการดำ�เนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาวะผู้นำ� การสื่อสารการจูงใจ และการจัดการระบบสารสนเทศ

		

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	จิิตวิิทยาการสื่่�อสาร 					 2 (2-0-4)
กระบวนการในการรั บ รู้ การสร้ า งแรงจู ง ใจ อารมณ์
การเรี ย นรู้ ความทรงจำ �  การสร้ า งสรรค์ และการสื่ อ ความ
โดยเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ทางสังคม ความสัมพันธ์กับกลุ่มคน
และภู มิ ห ลั ง ทางวั ฒ นธรรม โครงสร้ า งและกระบวนวิ ธี ก าร
ในการสื่ อ สารภายในและระหว่ า งบุ ค คล ในกลุ่ ม ย่ อ ย  และกั บ
สาธารณชน รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
		

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

การเมืืองและโครงสร้้างสัังคม				 2 (2-0-4)
การศึกษาเปรียบเทียบสังคมและการเมืองในกลุ่มประเทศ
ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของภูมิศาสตร์ด้านการเมืองและสังคม
ระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ กระบวนการทางสังคม ปัจจัย
ที่ส่งผลและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง

		

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

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

110 301

การอ่่านและการเขีียนภาษาไทย 1 			 2 (1-2-3)
ความชำ � นาญในการใช้ ภ าษาไทยจากทั ก ษะการอ่ า น
และการเขียน โดยเน้นการจับใจความสำ�คัญและการสื่อสารเนื้อหา
ต่ า ง ๆ การคิ ด และการเขี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ทั ก ษะการอ่ า น
และการเขียนเชิงวิชาการ  การสร้างโครงเรื่องและการร่างเนื้อหา
การปรับแก้ไขโครงร่าง และการเขียนบทสรุปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

		

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

การอ่่านและการเขีียนภาษาไทย 2			 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิ ช าการอ่ านและการเขี ย น
ภาษาไทย 1 กลยุทธ์และเทคนิคการเขียนเรียงความ ทักษะการอ่าน
การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้
ในการเขียนทั่วไปและการเขียนเชิงวิชาการ

		

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

วรรณกรรมไทยร่่วมสมััย					 2 (2-0-4)
แนวความคิดและวิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมไทย วรรณกรรม
ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนถึงสังคมไทยปัจจุบัน

		

Contemporary Thai Literature
Concepts and evolution of Thai literature; contemporary
Thai literature that reflects the Thai society of present day.

110 304

ภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน 1					 2 (1-2-3)
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและไวยากรณ์
ผ่านการเขียนและการอ่าน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ กลาง-ตํ่า (Lower-Intermediate)
ได้อย่างถกู ต้อง

		

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

		
		

ภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน 2				
2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หรือสอบการวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ได้ระดับ
ผ่านทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและไวยากรณ์
ผ่านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อช่วยให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง (Intermediate)
ได้อย่างถูกต้อง
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

การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ 1			 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หรือสอบการวัดระดับความรู้วชิ าการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
1 ได้ระดับ ผ่านกลยุทธ์และเทคนิคการเขียนย่อหน้าสั้น ทักษะ
การอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม
กับการเขียนระดับหนึ่งย่อหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

		

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

การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ 2			 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิ ช าการอ่ านและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ 1 หรือผ่านสอบการวัดระดับความรู้วิชาการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษ 2 ได้ระดับ ผ่านกลยุทธ์และเทคนิค
การเขียนเรียงความสั้น ทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียน
ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับการเขียนรายงานวิชาการสั้น ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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

		
		

110 309

ภาษาฝรั่่�งเศส 1							 2 (1-2-3)
พื้นฐานและโครงสร้างที่สำ�คัญของภาษาฝรั่งเศส โดยอาศัย
ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
French 1
Foundation and essential structure of French language
through reading, listening, speaking, and writing skills.

ภาษาฝรั่่�งเศส 2							 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาภาษาฝรั่งเศส 1 ได้ไม่ตํ่า
กว่าระดับ C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส 2 ได้ระดับ
ผ่านไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
ในระดั บ สู ง ขึ้ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางด้ า นวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ย วข้ อ ง
กับประเทศฝรั่งเศส
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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

ภาษาเยอรมััน 1							 2 (1-2-3)
พื้นฐานและโครงสร้างที่สำ�คัญของภาษาเยอรมัน โดยอาศัย
ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน

		

German 1
Foundation and essential structure of German language
through reading, listening, speaking, and writing skills.

110 311

ภาษาเยอรมััน 2							 2 (1-2-3)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : สอบผ่ า น วิ ช าภาษาเยอรมั น 1 ได้
ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน
ได้ระดับ ผ่านไวยากรณ์เยอรมัน ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
ในระดั บ สู ง ขึ้ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางด้ า นวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ย วข้ อ ง
กับประเทศเยอรมัน

		

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

ภาษาอิิตาเลีียน 1							 2 (1-2-3)
พื้นฐานและโครงสร้างทีส่ �ำ คัญของภาษาอิตาเลียน โดยอาศัย
ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน

		

Italian 1
Foundation and essential structure of Italian language
through reading, listening, speaking, and writing skills.

110 313

ภาษาอิิตาเลีียน 2							 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาภาษาอิตาเลียน 1 ได้ไม่ตํ่า
กว่าระดับ C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาอิตาเลียนได้ระดับ
ผ่านศึกษาไวยากรณ์ภาษาอิตาเลียน ทักษะการอ่าน ฟัง พดู และเขียน
ในระดั บ สู ง ขึ้ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางด้ า นวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ย วข้ อ ง
กับประเทศอิตาเลียน

		

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

ภาษาจีีน 1									 2 (1-2-3)
โครงสร้างพื้นฐานทีส่ �ำ คัญของภาษาจีน ทัง้ ด้านการออกเสียง
และด้านไวยากรณ์ วิธีการเขียนตัวอักษรจีน 250 ตัว ตลอดจน
วงศัพท์ที่เกิดจากตัวอักษรจีนเหล่านั้น

		

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

ภาษาจีีน 2									 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาภาษาจีน 1 ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ
C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาจีนได้ระดับ ผ่านโครงสร้าง
ที่ สำ � คั ญ ของภาษาจี น  ทั้ ง ด้ า นการออกเสี ย งและด้ า นไวยากรณ์
รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และตัวอักษร 300 ตัว

		

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

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 401

ดนตรีีกัับนวััตกรรม 					 2 (2-0-4)
พั ฒ นาการของนวั ต กรรมที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งสรรค์
ทางดนตรี เทคโนโลยีกบั ดนตรี การบันทึกเสียง การบันทึกโน้ตเพลง
การใช้เทคโนโลยีในการแสดงและการฝึกซ้อม พนื้ ฐานฟิสกิ ส์เกี่ยวกับ
เสียงและคลื่นเสียง และระบบการรับรู้เสียงของมนุษย์

		

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

การเสริิมสร้้างสุุขภาพแบบองค์์รวม 			 2 (2-0-4)
การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมเพื่อ คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
กลไกและการทำ�งานของร่างกายเบื้องต้น โภชนาการ  การเสริม
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สร้างภมู คิ มุ้ กัน สุขอนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายเพอื่ พัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ จิ ต ใจ และอารมณ์ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
สุขภาพจิต การฝึกสมาธิ

		
		

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

เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในศตวรรษที่่� 21 		 2 (2-0-4)
พัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่  21
ทิศทางการพัฒนา แนวทางในการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

		

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	วิิธีวิี ิทยาในการวิิจััย					
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
วิ ธี ก ารและเครื่องมื อ ที่ จำ � เป็ น เพื่ อ ช่ ว ยในการจำ � แนกและ
ค้นคว้าหัวข้อที่สนใจ และการสร้างความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
นั้น ๆ ได้ ขั้นตอนและตรรกะในการทำ�วิจัยของนักวิจัยดนตรี
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วิธีการดำ�เนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัย  การพัฒนา
โครงการวิจัยใหม่ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือก โดยการนำ�เสนอวิธีการ
ดำ�เนินวิจัยและผลการวิจัยผ่านเว็บไซต์

		

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	วิิชาชีีพดนตรีีกัับความเจ็็บป่่วย การป้้องกััน
2 (2-0-4)
		
และการบำำ�บััดรัักษา
กรณีศึกษาสภาวะความเจ็บป่วยอันเกิดจากการประกอบ
วิชาชีพดนตรี ลักษณะเบื้องต้นของอาการ การบำ�บัดและการรักษา
เบื้องต้น ผลที่มีต่อวิชาชีพและสภาวะทางจิตใจ และการป้องกัน
ความเจ็บป่วยอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพดนตรี
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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.

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
รวม 26 หน่วยกิต

111 101	ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 1					 3 (1-4-4)
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทักษะการฟัง และทักษะการปฏิบัติ
คีย์บอร์ด รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์
องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบตั บิ นคียบ์ อร์ด และสามารถ
บอกองค์ประกอบของดนตรีผ่านการฟังและการแสดงบทเพลงได้
เนอื้ หาวิชาประกอบด้วย ขัน้ คู่ บันไดเสียง โหมด ทรัยแอดในตำ�แหน่ง
พื้นต้นและตำ�แหน่งพลิกกลับครั้งที่  1 การประสานเสียงขั้นพื้นฐาน
ในระบบเสียงไดอาโทนิก การเขียนเสียงประสานสี่แนว แนวเบส
ตัวเลข โน้ตนอกคอร์ด เคเดนซ์ และอัตราจังหวะธรรมดา
		
		
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	ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 2				
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 1
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทักษะการฟัง และทักษะการปฏิบัติ
คีย์บอร์ด รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์
องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบตั บิ นคียบ์ อร์ด และสามารถ
บอกองค์ประกอบของดนตรีผ่านการฟังและการแสดงบทเพลงได้
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เนื้ อ หาวิ ช าประกอบด้ ว ย  การประสานเสี ย งแบบอิ ง กุ ญ แจเสี ย ง
ทรัยแอดไดอาโทนิก คอร์ดทบเจ็ดทุกการพลิกกลับ การเขียนเสียง
ประสานสี่แนว อัตราจังหวะธรรมดา และอัตราจังหวะผสม

		

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	ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 3				
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 2
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทักษะการฟังและทักษะการปฏิบัติ
คีย์บอร์ด รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์
องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบตั บิ นคียบ์ อร์ด และสามารถ
บอกองค์ประกอบของดนตรีผ่านการฟังและการแสดงบทเพลงได้
เนื้อหาวิชาประกอบด้วย  การประสานเสียงแบบโครมาติก คอร์ด
โดมินันท์ระดับสอง, คอร์ดแปรในบันไดเสียงไมเนอร์ การเปลี่ยน
กุญแจเสียง การเขียนเสียงประสานสี่แนว อัตราจังหวะธรรมดา
อัตราจังหวะผสม อัตราจังหวะซ้อน และสังคีตลักษณ์เบื้องต้น
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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

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	ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 4				
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 3
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทกั ษะการฟัง และทักษะการปฏิบตั คิ ยี บ์ อร์ด
รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความ
รู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบัติบนคีย์บอร์ด และสามารถบอก
องค์ ป ระกอบของดนตรี ผ่ า นการฟั ง และการแสดงบทเพลงได้
เนื้อหาวิชาประกอบด้วย  การประสานเสียงแบบโครมาติก คอร์ด
โดมินันท์ระดับสอง คอร์ดแปรในบันไดเสียงไมเนอร์ คอร์ดยืม
คอร์ดแนวนอน คอร์ดนิอาโพลิตัน และคอร์ดคู่หกออกเมนเทด
การเปลี่ยนกุญแจเสียง การเขียนเสียงประสานสี่แนว อัตราจังหวะ
ผสม และอัตราจังหวะซ้อน สังคีตลักษณ์ โมทีฟและการพัฒนาโมทีฟ
		

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	ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 1			
2 (2-0-4)
ประวัติศาสตร์ดนตรีตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคเรอเนอซองส์
ผ่านสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง 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	ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 2			
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
ประวัติศาสตร์ดนตรีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่  17 จนถึงสมัย
ศตวรรษที่ 18 ผ่านสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง 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	ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 3			
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 2
ประวัตศิ าสตร์ดนตรีตงั้ แต่สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงสมัยกลาง
ศตวรรษที่ 20 ผ่านสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
		

Western Music History 3
Prerequisite : Pass Western Music History 2.
Western music history from the 19th century to the mid20th century through various states of societies and changes.

111 108	ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 4			
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 3
ประวั ติ ศ าสตร์ ด นตรี ร่ ว มสมั ยผ่ า นสภาพสั ง คมและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง 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

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 1				
1 (0-2-1)
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ท างดนตรี ที่ มุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นดนตรี เ พื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ชุ ม ชน
โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชน

		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

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 2				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 1
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ท างดนตรี ที่ มุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นดนตรี เ พื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ชุ ม ชน
โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชน
ที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรี
เพื่อประชาสังคม 1 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น

		

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

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 3				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 2
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้ า นดนตรี เ พื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ชุ ม ชน โดยมี
ความสอดคล้ อ งกั บ สภาวะ และความต้ อ งการของกลุ่ ม ชุ ม ชน
ที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรี
เพื่อประชาสังคม 2 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น

		

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

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 4				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 3
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมี
ความสอดคล้ อ งกั บ สภาวะ และความต้ อ งการของกลุ่ ม ชุ ม ชน
ที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรี
เพื่อประชาสังคม 3 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น

		

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

การขัับร้้องประสานเสีียง 1				
1 (0-2-1)
การศึ ก ษาบทเพลงประสานเสี ย งและเทคนิ ค การใช้ เ สี ย ง
ประกอบด้วย ท่ายืน การหายใจ การวางเสียง การออกเสียง
อั ก ขระวิ ธี การแสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก การฝึ ก ซ้ อ มร้ อ งเพลง
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ทักษะการร้องประสานเสียง ประกอบด้วย
การจัดความสมดุล การปรับเสียงให้เข้ากับผู้อื่น และการใช้สีสัน

		

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

การขัับร้้องประสานเสีียง 2				 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการขับร้องประสานเสียง 1
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเพลงขับร้องประสานเสียง
และเทคนิ ค การใช้ เ สี ย ง ประกอบด้ ว ย ท่ า ยืน การหายใจ
การวางเสียง การออกเสียงอักขระวิธี การแสดงอารมณ์ความรู้สึก
การฝึ ก ซ้ อ มร้ อ งเพลงแบบเดี่ย วและแบบกลุ่ ม  ทั ก ษะการร้ อ ง
ประสานเสียง ประกอบด้วย การจัดความความสมดุล การปรับเสียง
ให้เข้ากับผู้อื่น และการใช้สีสัน

		

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

จำ�นวน 59 หน่วยกิต

111 201	ทัักษะวิิชาเอก 1					
3 (0-3-6)
พั ฒ นาการทั ก ษะเครื่องดนตรี เ อกกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน
เป็นรายบุคคล โดยเน้นศึกษาบทเพลงและแบบฝึกหัดที่ฝึกพื้นฐาน
สำ � คั ญ สำ � หรั บ เครื่องดนตรี เ อก หลั ก การพื้ น ฐานในการบรรเลง
เครื่องดนตรี บทบาทและหน้าทีข่ องนักดนตรีทงั้ ในฐานะของนักแสดง
ดนตรี เ ดี่ย วและนั ก แสดงดนตรี ป ระกอบ การตี ค วามบทเพลง
และทักษะการแสดงต่อหน้าผู้ชม
		

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	ทัักษะวิิชาเอก 2						
3 (0-3-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 1
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 1 การฝึกทักษะเครื่องดนตรี
เอกในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเทคนิกการบรรเลงซึ่งพบใน
บทเพลงและแบบฝึกหัดที่ยากขึ้น
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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.

111 203	ทัักษะวิิชาเอก 3							 3 (0-3-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 2
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 2 ทักษะเครื่องดนตรีเอก
ในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนำ�
ความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการฟังจากการเรียนชั้นปีที่  1 มาช่วย
ในการตีความบทเพลง
		

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	ทัักษะวิิชาเอก 4					
3 (0-3-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 3
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 3 ทักษะเครื่องดนตรีเอก
ในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนำ�
ความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการฟังจากการเรียนชั้นปีที่  1 มาช่วย
ในการตีความบทเพลง
		

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	ทัักษะวิิชาเอก 5						
3 (0-3-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 4
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 4 ทักษะเครื่องดนตรีเอก
ในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนำ�
ความรู้ดา้ นการประสานเสียง สังคีตลักษณ์ และประวัตศิ าสตร์ดนตรี
มาช่วยในการตีความบทเพลง
		

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	ทัักษะวิิชาเอก 6						
3 (0-3-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 5
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 5 ทักษะเครื่องดนตรีเอก
ในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนำ�
ความรู้ดา้ นการประสานเสียง สังคีตลักษณ์ และประวัตศิ าสตร์ดนตรี
มาช่วยในการตีความบทเพลง และการเตรียมโครงการการแสดง
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
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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.

111 207	ทัักษะวิิชาเอก 7						
3 (0-3-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 6
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 6 ทักษะเครื่องดนตรีเอก
ในระดั บ ที่ย ากขึ้ น และใช้ บ ทเพลงจากหลายยุ ค สมั ย  โดยเน้ น
การบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ด้านดนตรีเพื่อเตรียมการแสดงปัจฉิม
นิทัศน์ของนักศึกษา
		

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	ทัักษะวิิชาเอก 8							 3 (0-3-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 7
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 7 ทักษะเครื่องดนตรีเอก
ในระดั บ ที่ย ากขึ้ น และใช้ บ ทเพลงจากหลายยุ ค สมั ย  โดยเน้ น
การบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ด้านดนตรี และอาจรวมถึงศาสตร์
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการแสดงปัจฉิมนิทัศน์ของนักศึกษา
		

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

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 1					 1 (0-2-1)
ทักษะการแสดงดนตรีกลุ่มเล็กร่วมกับนักดนตรีคนอื่น ๆ
โดยไม่ใช้วาทยกร  แบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสมกับการเล่น
วงแชมเบอร์ ใ นระดั บ พื้ น ฐาน บทบาทและหน้ า ที่ ข องนั ก ดนตรี
ในฐานะผู้บรรเลงเดี่ยวและสมาชิกของวง

		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

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 2					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 1
เนื้อหาต่อจาก วิชาการบรรเลงรวมวง 1 ทักษะการแสดง
ดนตรีในวงแชมเบอร์ แบบฝึกหัดและบทเพลงทีเ่ หมาะสมกับการเล่น
วงแชมเบอร์ในระดับสูงขึ้น บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรีในฐานะ
ผู้บรรเลงเดี่ยวและสมาชิกของวง

		

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

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 3				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 2
เนื้อหาต่อจาก วิชาการบรรเลงรวมวง 2 ทักษะการแสดง
ดนตรีในวงแชมเบอร์ แบบฝึกหัดและบทเพลงทีเ่ หมาะสมกับการเล่น
วงแชมเบอร์ในระดับสงู ขึน้ ; บทบาทและหน้าทีข่ องนักดนตรีในฐานะ
ผู้บรรเลงเดี่ยวและสมาชิกของวง

		

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

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 4					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 3
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 3 ระดับบทเพลงที่มี
ความยากขึ้น ยุคเพลงและการแสดงดนตรีที่เข้มข้นขึ้น บทบาท
และหน้ า ที่ ข องนั ก ดนตรี ทั้ ง ในฐานะนั ก แสดงเดี่ย วและสมาชิ ก
ในวงดนตรี

		
		

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.

93

111 213

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 5				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 4
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 4 ระดับบทเพลงที่มี
ความยากขึ้น ยุคเพลงและการแสดงดนตรีที่เข้มข้นขึ้น บทบาทและ
หน้าทีข่ องนักดนตรีทงั้ ในฐานะนักแสดงเดี่ยวและสมาชิกในวงดนตรี

		

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

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 6				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 5
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 5 ระดับบทเพลงที่มี
ความยากขึ้นและจากหลายยุคสมัย

		

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

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 1				
1 (0-2-1)
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่ม
ขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีรว่ มกับนักดนตรีกลุม่ ใหญ่และวาทยากร

		

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

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 1
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่ม
ขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร

		

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

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 3				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 2
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่ม
ขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร

		
		

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

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 4				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 3
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่ม
ขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร
		
		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

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 5				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 4
วิธกี ารบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุม่ ขนาดใหญ่
การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร  การแสดง
ในตำ�แหน่งที่มีความละเอียดและยากขึ้น รวมถึงการได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง

		

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

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 6				
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 5
วิธกี ารบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุม่ ขนาดใหญ่
ธรรมชาติของการแสดงดนตรีร่วมกันของเครื่องดนตรีหลากหลาย
ชนิด การแสดงในตำ�แหน่งที่มีความละเอียดและยากขึ้น รวมถึง
การได้มีส่วนร่วมในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง
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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.

111 221	ชั่่�วโมงการแสดง 1						
1 (0-2-1)
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจำ�อาทิตย์ของนักศึกษา และ/
หรือ ชมการแสดงคอนเสิรตท
์ ไี่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผู้สอน การวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
		

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	ชั่่�วโมงการแสดง 2							 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 1
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจำ�อาทิตย์ของนักศึกษา และ/
หรือ ชมการแสดงคอนเสิรตท
์ ไี่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผู้สอน การวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
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	ชั่่�วโมงการแสดง 3						
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 2
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจำ�อาทิตย์ของนักศึกษา และ/
หรือ ชมการแสดงคอนเสิรตท
์ ไี่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผู้สอน การวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
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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	ชั่่�วโมงการแสดง 4							 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 3
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจำ�อาทิตย์ของนักศึกษา และ/
หรือ ชมการแสดงคอนเสิรตท
์ ไี่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผู้สอน การวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
		

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	ชั่่�วโมงการแสดง 5							 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 4.
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจำ�อาทิตย์ของนักศึกษา และ/
หรือ ชมการแสดงคอนเสิรตท
์ ไี่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผู้สอน การวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
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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.

111 226

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 1				 1 (0-2-1)
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น

		

Collaborative Piano 1
Piano performance accompanying other instrument(s),
including performing with other pianist(s), to enhance
collaborative skills with other musicians.

111 227

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 2			
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 1
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น

		

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

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 3				 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 2
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
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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

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 4				 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 3
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น

		

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

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 5			
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 4
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
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

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 6				 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 5
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
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

การศึึกษาภาคบริิบท 1					 2 (1-2-3)
ปฐมนิ เ ทศเกี่ย วกั บ กลุ่ ม รายวิ ช า หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาด้านดนตรี การทำ�งานร่วมกันแบบสหวิทยาการ  บทนำ�
เข้าสู่เรื่องปัจจัยทางดนตรี บทนำ�เข้าสู่เรื่องการวิเคราะห์ วิธีการ
ฝึกซ้อมและการบันทึกการฝึกซ้อม
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

การศึึกษาภาคบริิบท 2					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 1
การสื่อสารดนตรี กรณีศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับบทเพลง
ของตนเอง; การเขียนบท; วิดีโอสั้นเกี่ยวกับโปรแกรมการแสดง
(ส่วนบุคคล/ เดี่ยว)
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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

การศึึกษาภาคบริิบท 3					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 2
วิจารณญาณการแสดง แนวคิดของความเป็นเลิศทางด้าน
ดนตรี ปัญหาในการซ้อมและการแสดง (ส่วนบุคคลและกลุ่ม) เช่น
การฝึกเขียน อเล็กแซนเดอร์เทคนิค และการตีความ การฝึกซ้อม
เพื่อการแสดง จิตวิทยาการแสดงดนตรี

		

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

การศึึกษาภาคบริิบท 4					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 3
การเป็นนักดนตรีในศตวรรษที่  21, กรณีศึกษา, ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ  เช่น การเขียนประวัติ การทำ�เว็บไซต์
และการจัดการโครงการ; การจัดโปรแกรมและดูแลคอนเสิ ร์ ต 
(กลุ่ม) การนำ�เสนอในรูปแบบคอนเสิร์ต (ภายนอกสถาบันกัลยาฯ)
และการทำ�งานร่วมกันแบบสหวิทยาการ
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Contextual Studies 4
Prerequisite : Pass Contextual Studies 3.
Being 21 st 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

การศึึกษาภาคบริิบท 5					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 4
การพัฒนาความคิดเกี่ยวกับการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
การจัดโปรแกรมและดูแลคอนเสิรต 
์ (ส่วนบุคคล/ เดี่ยว) การทำ�งาน
ร่วมกันแบบสหวิทยาการ (ส่วนบุคคล/ เดี่ยว)
Contextual Studies 5
Prerequisite : Pass Contextual Studies 4.
Developing ideas for recital, concert programming and
curating (Individual); interdisciplinary collaboration (individual).

111 237

โครงการการแสดงของนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3		 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 5
การจัดการแสดง การนำ�เสนอการแสดงของนักศึกษาชัน้ ปีท่ ี 3

		

Junior Recital Project
Prerequisite : Pass Contextual Studies 5.
Project management; Junior Recital presentation.
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111 238	ปััจฉิิมนิิทััศน์์ 1						
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาโครงการการแสดงของนักศึกษาชัน้ ปีท่ ี 3
การค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกันแบบสหวิทยาการ 
ประวัตศิ าสตร์ดนตรี ทฤษฎีดนตรีและการวิเคราะห์ การประพันธ์เพลง
วิธกี ารสอน หรือหัวข้ออนื่ ๆ ทีน่ �ำ ไปสกู่ ารนำ�เสนองานปัจฉิมนิทศั น์
		

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	ปััจฉิิมนิิทััศน์์ 2						
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาปัจฉิมนิทัศน์ 1
การนำ � เสนอการค้ น คว้ า หั ว ข้ อ เกี่ย วกั บ การทำ � งานร่ ว มกั น แบบ
สหวิทยาการ  ประวัติศาสตร์ดนตรี ทฤษฎีดนตรีและการวิเคราะห์
การประพันธ์เพลง วิธกี ารสอน หรือหัวข้ออื่น ๆ การจัดการคอนเสิรต์
การนำ�เสนองานปัจฉิมนิทัศน์ การผลิตเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ
		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
111 301

		

111 302

		
		

111 303

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 7					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 6
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 6 ระดับบทเพลงทีม่ คี วามยากขึน้
และการรวมกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายมากขึ้น
Chamber Music 7
Prerequisite: Pass Chamber Music 6.
Continue from Chamber Music 6; more advanced repertoires
with more variety of instrument combination.

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 8					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 7
วิ ช าต่ อ เนื่ อ งจากการบรรเลงรวมวง 7 ระดั บ บทเพลง
ที่มีความยากขึ้น การรวมกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลาย
และจากหลายยุคสมัย
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.

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 7					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 6
วิธกี ารบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุม่ ขนาดใหญ่
ธรรมชาติของการแสดงดนตรีร่วมกันของเครื่องดนตรีหลากหลาย
ชนิด การแสดงในตำ�แหน่งที่มีความเข้มข้นและยากขึ้น รวมถึง
การได้มีส่วนร่วมในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง
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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

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 8					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 7
วิธกี ารบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุม่ ขนาดใหญ่
ธรรมชาติของการแสดงดนตรีร่วมกันของเครื่องดนตรีหลากหลาย
ชนิด การแสดงในตำ�แหน่งที่มีความเข้มข้นและยากขึ้น รวมถึง
การได้มีส่วนร่วมในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง

		

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

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 7				 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 6
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น

		

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

การบรรเลงเปีียโนประกอบ 8				 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 7
การบรรเลงเปี ย โนประกอบเครื่องดนตรี ป ระเภทอื่ น
และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะ
การบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น

		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	ทัักษะวิิชารอง 1						
2 (1-2-3)
ฝึกปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีโท (รวมถึงการขับร้องและการประพันธ์
เพลง)โดยการเรียนเดี่ยว การฝึกหัดบทเพลงและแบบฝึกหัดต่าง ๆ
โดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลง
เครื่องดนตรี บันไดเสียง อาร์เพจจิโอ การอ่านโน้ต  แนวทาง
ในการตีความบทเพลง และทักษะการแสดงต่อหน้าผู้ชม
		
		
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	ทัักษะวิิชารอง 2						
2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชารอง 1
วิชาต่อเนอื่ งจากทักษะวิชารอง 1 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึน้
		
		
Minor Skill 2
Prerequisite : Pass Minor Skill 1.
A continuation of Minor Skill 1 in a more advanced
and difficult level.

111 309	ทัักษะวิิชารอง 3						
2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชารอง 2
วิชาต่อเนอื่ งจากทักษะวิชารอง 2 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึน้
		

Minor Skill 3
Prerequisite : Pass Minor Skill 2.
A continuation of Minor Skill 2 in a more advanced
and difficult level.

111 310	ทัักษะวิิชารอง 4						
2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชารอง 3
วิชาต่อเนอื่ งจากทักษะวิชารอง 3 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึน้
		

Minor Skill 4
Prerequisite : Pass Minor Skill 3.
A continuation of Minor Skill 3 in a more advanced
and difficult level.

111 311

การขัับร้้องประสานเสีียง 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการขับร้องประสานเสียง 2
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การศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม เกี่ย วกั บ บทเพลงขั บร้ อ งประสานเสี ยง
และเทคนิคการใช้เสียง ประกอบด้วย ท่ายืน การหายใจ การวางเสียง
การออกเสียงอักขระวิธี การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การฝึกซ้อม
ร้ อ งเพลงแบบเดี่ย วและแบบกลุ่ม  ทั ก ษะการร้ อ งประสานเสี ย ง
ประกอบด้วย  การจัดความความสมดุล การปรับเสียงให้เข้ากับผู้อนื่
และการใช้สสี นั

		

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

การขัับร้้องประสานเสีียง 4			
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการขับร้องประสานเสียง 3.
การศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม เกี่ย วกั บ บทเพลงขั บร้ อ งประสานเสี ยง
และเทคนิคการใช้เสียง ประกอบด้วย ท่ายืน การหายใจ การวางเสียง
การออกเสียงอักขระวิธี การแสดงอารมณ์ความรู้สกึ การฝึกซ้อม
ร้ อ งเพลงแบบเดี่ย วและแบบกลุ่ม  ทั ก ษะการร้ อ งประสานเสี ย ง
ประกอบด้วย  การจัดความความสมดุล การปรับเสียงให้เข้ากับผู้อนื่
และการใช้สสี นั

		

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.

109

111 313

การออกเสีียงสำำ�หรัับการขัับร้้อง				 2 (1-2-3)
การใช้ สั ท อั ก ษรสากล การถอดตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษ
ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาลาติน
ไปสู่สัทอักษรสากล (IPA) การออกเสียง สัทอักษรสากลที่ถูก
ถอดอักษรออกมา

		

Diction for Singers
Usage of International Phonetic Alphabet; transliteration
of English, Italian, German, French, and Latin to IPA;
pronunciation of transliterated IPA.

111 314	ปฏิิบััติิการอุุปรากร						
2 (1-2-3)
การศึกษาบทเพลงอุปรากร  บูรณาการการร้อง การแสดง
รูปแบบ ประเพณี ข องการแสดงอุ ป รากร  การเตรี ย มบทบาท 
ฉาก และองค์
		

Opera Workshop
Exploring operatic repertoire; integration of operatic
singing, acting, styles, and tradition; preparation of roles,
scenes and acts.

111 315

แนวปฏิิบััติิการแสดงดนตรีี 				 2 (1-2-3)
แนวทางในการบรรเลงบทเพลงในยุคต่าง ๆ ประวัติศาสตร์
การปฏิ บั ติ แนวคิ ด ข้ อ จำ � กั ด และความนิ ย มของเครื่องดนตรี
และแนวทางเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม

		

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

การอำำ�นวยเพลง						
2 (1-2-3)
พื้ น ฐานและเทคนิ ค การกำ � กั บ วงดนตรี เ บื้ อ งต้ น  รวมถึ ง
การอ่านสกอร์เพลง การจัดรูปแบบวงดนตรี ระบบและธรรมชาติ
ของเครื่องดนตรี และการตีความบทเพลง

		

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

กลวิิธีีการสอนดนตรีี 1					 2 (1-2-3)
พื้นฐานการสอน กลวิธีการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี
การสร้างความเป็นครูพื้นฐาน การสร้างและเขียนคำ�อธิบายรายวิชา
ด้านการปฏิบัติดนตรี

		

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

กลวิิธีีการสอนดนตรีี 2					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชากลวิธีการสอนดนตรี 1
การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ในหั ว ข้ อ ของกลวิ ธี ก ารสอน
จิ ต วิ ทย าการสอนดนตรี การสร้ า งและเขี ย นคำ � อธิ บ ายรายวิ ช า
ด้านการปฏิบัติดนตรี และการประเมินผล การฝึกสอน ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรีปฏิบัติ
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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

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 5					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 4
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ท างดนตรี ที่ มุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นดนตรี เ พื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ชุ ม ชน
โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชน
ที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรี
เพื่อประชาสังคม 4 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น

		

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

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 6					 1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 5
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ท างดนตรี ที่ มุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นดนตรี เ พื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ชุ ม ชน
โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชน
ที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรี
เพื่อประชาสังคม 5 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
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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

การศึึกษาดนตรีีร่่วมสมััย 					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
แนวคิด เทคนิค วิธีการประพันธ์ การตีความ และแนวทาง
ในการปฏิบัติบทประพันธ์ในศตวรรษที่ 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

ดนตรีีโลก							
2 (2-0-4)
การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีจากกลุม่ วัฒนธรรมต่าง ๆ ของโลก
ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีในแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ และ
ความเจริญและความเสื่อมของภาวะดนตรี ปรัชญา กระบวนการ
ถ่ายทอด พิธีกรรม คุณค่าทางสังคม เครื่องดนตรี การประสมวง
ดนตรี ระเบียบวิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรี บุคคลสำ�คัญ ทฤษฎีทาง
ดนตรี บทเพลง และศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี

		

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

วรรณกรรมดนตรีี						
2 (2-0-4)
การศึ ก ษาบทประพั น ธ์ ที่ สำ � คั ญตั้ ง แต่ ศต วรรษที่  16
จนถึงปัจุบัน โดยมุ่งเน้นที่วรรณกรรมดนตรีสำ�หรับวงออร์เคสตรา
เพลงร้อง คีย์บอร์ด และเครื่องสาย

		

Music Literature
Study of important music repertoires from the 16th
century to the present, focusing on symphonic, vocal,
keyboard, and string literature.

111 324

ดนตรีีไทย 							
2 (1-2-3)
ความรู้พื้นฐานดนตรีไทย ระบบเสียง พื้นผิวดนตรี รูปแบบ
และอัตลักษณ์ และทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

		Thai Music
Fundamental knowledge of Thai music; tuning, texture,
form and basic performing skills.

111 325	หััวข้้อพิิเศษทางดนตรีี 1					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การสัมมนาหรือบรรยายหัวข้อพิเศษที่กำ�หนดขึ้นนอกเหนือ
จากรายวิ ช าในหลั ก สูตรดุ ริย างคศาสตร์ ซ่ึง เป็ น หั ว ข้ อ ที่เ กี่ย วข้ อ ง
กับดนตรี
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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	หััวข้้อพิิเศษทางดนตรีี 2					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาหัวข้อพิเศษทางดนตรี 1
การสัมมนาหรือบรรยายหัวข้อพิเศษที่กำ�หนดขึ้นนอกเหนือจาก
รายวิชาในหลักสูตรดุรยิ างคศาสตร์ซงึ่ เป็นหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับดนตรี
		

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

ดนตรีีวิิทยาเบื้้�องต้้น					
2 (2-0-4)
ความหมาย ทีม่ า ขอบเขต แนวคิด และพัฒนาการของดนตรี
วิทยา กระบวนการวิจัยทางด้านดนตรีวิทยา ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี
การวิเคราะห์ การวิจัยเอกสารทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ
ของเครื่องดนตรี ประติ ม านวิ ทย า แนวทางการปฏิ บั ติ ด นตรี
และสุนทรียศาสตร์

		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

มานุุษยดนตรีีวิิทยาเบื้้�องต้้น				 2 (2-0-4)
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ในเชิงมานุษยดุริยางค
วิทยา พัฒนาการขององค์ความรู้ของวิชามานุษยดุริยางควิทยา
และผลต่อความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการดนตรีโลก กระบวนการ
วิจัยและแนวคิดด้านมานุษยดุริยางควิทยา และผลงานของมานุษย
ดุรยิ างควิทยาทีโ่ ดดเด่น การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง มานุษยดุรยิ างค
วิทยาในการพัฒนางานดนตรีในอนาคต

		

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

การตีีความผ่่านคีีตปฏิิภาณ				 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การวิเคราะห์และตีความบทเพลงเชิงสร้างสรรค์ผ่านการ
วิ เ คราะห์ เ สี ย งประสาน พื้ น ฐานการฟั ง จากบทเพลงตั ว อย่ า ง
และการสร้างสรรค์ท�ำ นองใหม่จากเสียงประสานของบทเพลงตัวอย่าง

		

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

การวิิเคราะห์์แนวเพลง 					 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของบทเพลงในยุคต่าง ๆ โดย
เปรียบเทียบบทประพันธ์ของคีตกวีทสี่ �ำ คัญในต่างยุคสมัย พัฒนาการ
และแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างรูปแบบทางดนตรีที่แตกต่างกัน

		

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	สัังคีีตลัักษณ์์และการวิิเคราะห์์				 2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การวิเคราะห์คตี ลักษณ์และโครงสร้างของบทเพลง การพัฒนา
โมทีฟ ประโยคเพลง ประโยคใหญ่ ทำ�นองหลักและการแปร สังคีต
ลักษณ์ 2 และ 3 ตอน รอนโด โซนาตา และคีตลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
และแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ย วกั บ การประพั น ธ์ บ ทเพลง โพลิ โ ฟนิ ก
ในต้นศตวรรษที่ 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

การเรีียบเรีียงเสีียงวงดนตรีี 1 				 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 2
ความรู้ เ กี่ย วกั บ เครื่องดนตรี ใ นวงออร์ เ คสตรา รวมถึ ง
เครื่องดนตรีทดเสียง ช่วงเสียง สีสันเสียง วิธีการเล่นและคำ�ศัพท์
การเรียบเรียงเสียงวงดนตรีเบื้องต้นสำ�หรับวงขนาดเล็ก

		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

การเรีียบเรีียงเสีียงวงดนตรีี 2				 2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการเรียบเรียงเสียงวงดนตรี 1
การเรี ย บเรี ย งเสี ย งขั้ น สู ง สำ � หรั บ วงดนตรี ห ลายขนาด
ตั้งแต่วงเชมเบอร์จนถึง วงออร์เคสตรา

		

Orchestration 2
Prerequisite : Pass Orchestration 1.
Advanced orchestration for various combinations of
instruments, from chamber groups to orchestras.

111 334

การประพัันธ์์							
2 (1-2-3)
การประพั น ธ์ ด นตรี เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและทักษะทางดนตรี ประกอบกับ
แนวความคิดต่าง ๆ เพื่อสร้างงานประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย
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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

การประพัันธ์์อิิสระ						
2 (1-2-3)
การประพั น ธ์ ด นตรี ผ่ า นการใช้ คี ต ปฏิ ภ าณเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี
และแนวความคิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น การเสี่ย งทาย  เพื่ อ สร้ า งงาน
ประพั น ธ์ ด นตรี ร่ ว มสมั ย  โดยไม่ กำ � หนดรูปแบบหรือข้ อ จำ � กั ด
ของเครื่องดนตรีที่ใช้

		

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
		

เทคโนโลยีีการบัันทึึกเสีียง
2 (1-2-3)
และการผลิิตงานสร้้างสรรค์์ทางเสีียง			
การใช้ห้องบันทึกเสียง อุปกรณ์และเทคโนโลยีการอัดเสียง
กระบวนการบั น ทึ ก เสี ย ง การปรั บ แต่ ง ผสมสั ญญ าณ ตั ด ต่ อ
และผลิตข้อมูลเสียง

		

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

การแสดงร่่วมกัับเทคโนโลยีี				
2 (1-2-3)
ปฏิบตั กิ ารการแสดงดนตรีรว่ มกับเทคโนโลยี สอื่ ภาพดิจติ อล
และซอฟแวร์ ระบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบเสียง และการแสดง
คีตปฏิภาณร่วมกับเทคโนโลยี

		Performing with Technology
Performing with technology workshop; digital visual
media and software; interactive system, sound design, and
musical improvisation with technology.

111 338

การแต่่งทำำ�นองสอดประสานในระบบสปีีชีีส์์
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การแต่ ง ทำ � นองสอดประสานโดยการจำ � แนกประเภท
ความสัมพันธ์ของเสียงเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ การแต่งทำ�นอง
สอดประสานแบบ 1:1 2:1 4:1 ลิเกเชอร์ และ ฟลอริด การแต่ง
ทำ�นองสอดประสาน 2-4 เสียงโดยการเติมแนวเสียงเหนือ และ/
หรือใต้ทำ�นองที่ให้มา		
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

การแต่่งทำำ�นองสอดประสานในระบบอิิงกุุญแจเสีียง 2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การแต่งทำ�นองสอดประสานสำ�หรับ 2-4 เสียง ในรูปแบบ
ซึ่ง เป็ น ที่นิย มในช่ ว ง ครึ่ง แรกของ ศตวรรษที่  18 โดยเฉพาะ
ในงานของ เจ เอส บาค การเขียนท่อนดนตรี สวีทส์ แคนอน
อินเว็นชัน และฟิวก์

		

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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1

แผนการศึกษา

(แผนการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 201

ทัักษะวิิชาเอก 1

3 (0-3-6)

111 209

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 1

1 (0-2-1)

111 215
หรืือ 111 226

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 1
หรืือ การบรรเลงเปีียโนประกอบ 1

1 (0-2-1)

111 221

ชั่่�วโมงการแสดง 1

1 (0-2-1)

111 101

ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 1

3 (1-4-4)

111 105

ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 1

2 (2-0-4)

111 113

การขัับร้้องประสานเสีียง 1

1 (0-2-1)

111 232

การศึึกษาภาคบริิบท 1

2 (1-2-3)

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

รวมจำำ�นวน
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18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 202

ทัักษะวิิชาเอก 2

3 (0-3-6)

111 210

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 2

1 (0-2-1)

111 216
หรืือ 111 227

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 2
หรืือ การบรรเลงเปีียโนประกอบ 2

1 (0-2-1)

111 222

ชั่่�วโมงการแสดง 2

1 (0-2-1)

111 102

ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 2

3 (1-4-4)

111 106

ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 2

2 (2-0-4)

111 114

การขัับร้้องประสานเสีียง 2

1 (0-2-1)

111 233

การศึึกษาภาคบริิบท 2

2 (1-2-3)

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

รวมจำำ�นวน

18
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แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 203

ทัักษะวิิชาเอก 3

3 (0-3-6)

111 211

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 3

1 (0-2-1)

111 217
หรืือ 111 228

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 3
หรืือ การบรรเลงเปีียโนประกอบ 3

1 (0-2-1)

111 223

ชั่่�วโมงการแสดง 3

1 (0-2-1)

111 103

ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 3

3 (1-4-4)

111 107

ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 3

2 (2-0-4)

111 109

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 1

1 (0-2-1)

111 234

การศึึกษาภาคบริิบท 3

2 (1-2-3)

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

111 301
- 111 339

รายวิิชาวิิชาเฉพาะ กลุ่่�มวิิชาเลืือก

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

รวมจำำ�นวน
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20

2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 204

ทัักษะวิิชาเอก 4

3 (0-3-6)

111 212

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 4

1 (0-2-1)

111 218
หรืือ 111 229

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 4
หรืือ การบรรเลงเปีียโนประกอบ 4

1 (0-2-1)

111 224

ชั่่�วโมงการแสดง 4

1 (0-2-1)

111 104

ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี 4

3 (1-4-4)

111 108

ประวััติิศาสตร์์ดนตรีีตะวัันตก 4

2 (2-0-4)

111 110

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 2

1 (0-2-1)

111 235

การศึึกษาภาคบริิบท 4

2 (1-2-3)

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

111 301
- 111 339

รายวิิชาวิิชาเฉพาะ กลุ่่�มวิิชาเลืือก

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

รวมจำำ�นวน

20
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3
แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 205

ทัักษะวิิชาเอก 5

3 (0-3-6)

111 213

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 5

1 (0-2-1)

111 219
หรืือ 111 230

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 5
หรืือ การบรรเลงเปีียโนประกอบ 5

1 (0-2-1)

111 225

ชั่่�วโมงการแสดง 5

1 (0-2-1)

111 111

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 3

1 (0-2-1)

111 236

การศึึกษาภาคบริิบท 5

2 (1-2-3)

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

111 301
- 111 339

รายวิิชาวิิชาเฉพาะ กลุ่่�มวิิชาเลืือก

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

รวมจำำ�นวน

128

17

ภาคการศึกษาที่ 2
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 206

ทัักษะวิิชาเอก 6

3 (0-3-6)

111 214

การบรรเลงรวมวงเล็็ก 6

1 (0-2-1)

111 220
หรืือ 111 231

การบรรเลงรวมวงใหญ่่ 6
หรืือ การบรรเลงเปีียโนประกอบ 6

1 (0-2-1)

111 112

ดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม 4

1 (0-2-1)

111 237

โครงการการแสดงของ
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3

2 (1-2-3)

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 110 405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101
- 111 339

รายวิิชาเลืือกเสรีี

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

รวมจำำ�นวน

14
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แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 207

ทัักษะวิิชาเอก 7

3 (0-3-6)

111 238

ปััจฉิิมนิิทััศน์์ 1

3 (1-4-4)

110 101 - 111
405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101 - 111
339

รายวิิชาเลืือกเสรีี

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

รวมจำำ�นวน
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10

4
ภาคการศึกษาที่ 2
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

111 208

ทัักษะวิิชาเอก 8

3 (0-3-6)

111 239

ปััจฉิิมนิิทััศน์์ 2

3 (1-4-4)

110 101 - 111
405

รายวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

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

110 101 - 111
339

รายวิิชาเลืือกเสรีี

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

รวมจำำ�นวน

10
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
ชื่่�อหลัักสููตร
ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

หลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรมหาบััณฑิิต
Master of Music Program

ชื่่�อปริิญญา
ชื่่�อเต็็มภาษาไทย
	ชื่่�อย่่อภาษาไทย
	ชื่่�อเต็็มภาษาอัังกฤษ
	ชื่่�อย่่อภาษาอัังกฤษ

ดุุริิยางคศาสตรมหาบััณฑิิต
ดศ.ม.
Master of Music
M.M.

รููปแบบของหลัักสููตร			
หลัักสููตรปริิญญาโท 2 ปีี ระบบทวิิภาค
ภาษาที่่�ใช้้ 			ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
การรัับเข้้าศึึกษา			 รัับนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิ
การให้้ปริิญญา			 ปริิญญาเดีียว
สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/ เห็็นชอบหลัักสููตร
ได้้พิิจารณากลั่่�นกรองโดยคณะกรรมการพิิจารณาหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตร
มหาบััณฑิิต (หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2562) ให้้ความเห็็นชอบในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 3/2561
วัันที่่� 5 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้้รัับอนุุมััติิ/ เห็็นชอบจากสภาสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา ในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 4/2561 วัันที่่� 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
1) นักวิชาการด้านดนตรี
2) นักดนตรีเชิงบูรณาการ
3) ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
4) อาจารย์ด้านดนตรี
5) ผู้ประกอบการด้านดนตรี
6) นักวิชาการละครและดนตรี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสำ�คัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่่�งผลิิ ตบัั ณ ฑิิ ตที่่� มีี ค วามเชี่่� ย วชาญและเข้้ า ใจในดนตรีี อ ย่่ า งลึึ ก ซึ้้� ง
มีีความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษาดนตรีีทั้้�งในฐานะศาสตร์์และศิิลป์์
มีีศัักยภาพในการค้้นคว้้า วิิจััย  และสร้้างความรู้้�ใหม่่รวมทั้้�งสามารถบููรณาการ
องค์์ความรู้้�เพื่่�อสร้้างสรรค์์ดนตรีีเชิิงนวััตศิิลป์์ที่่�มีีคุุณค่่า และสอดคล้้องกัับบริิบท
ของความเปลี่่�ยนแปลงขององค์์ความรู้้�ในปััจจุุบััน โดยสามารถประยุุกต์์ใช้้ดนตรีี
ในเชิิงบููรณาการ เพื่่�อสร้้างสรรค์์และพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ

ความสำ�คัญของหลักสูตร
หลัักสููตรนี้้�มุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนาผู้้�เรีียน ทั้้�งในมิิติิของความรู้้� การวิิจััย  และการ
สร้้างสรรค์์ดนตรีีเชิิงนวััตศิิลป์์ เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและความเข้้าใจ
อย่่างลึึกซึ้้�งในด้้านดนตรีีเชิิงบููรณาการ รวมทั้้�งสามารถประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ได้้
อย่่างสอดคล้้องกัับบริิบทของความเปลี่่�ยนแปลงในด้้านสัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ
และเทคโนโลยีี อย่่างเต็็มตามศัักยภาพของผู้้�เรีียน โดยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนพััฒนา
ตนเองไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างประโยชน์์ให้้กัับสัังคมและประเทศชาติิได้้
อย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านศาสตร์์ของดนตรีีเชิิงบููรณาการ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่่� อ ผลิิ ตบัั ณ ฑิิ ตที่่� มีี ค วามรู้้�และเชี่่� ย วชาญทางด้้ า นดนตรีี เ ชิิ ง บููรณาการ 
ที่่�มีีศัักยภาพในการค้้นคว้้า วิิจััย  และเปิิดกว้้างทางความคิิดในการสร้้างสรรค์์
ทางด้้ า นดนตรีี เ ชิิ ง บููรณาการ  และมีี ทัั ก ษะในการเรีี ย นรู้้�พัั ฒ นาตนเองได้้
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และสามารถประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ค วามรู้้�ให้้ เ ข้้ า กัั บ บริิ บ ทของความ
เปลี่่�ยนแปลงในด้้านสัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจและเทคโนโลยีี รวมทั้้�ง
สามารถบููรณาการองค์์ ค วามรู้้�เพื่่� อ สร้้ า งสรรค์์ ด นตรีี เ ชิิ ง นวัั ตศิิ ล ป์์ ที่่� ส ร้้ า ง
ประโยชน์์ให้้กัับสัังคม และประเทศชาติิได้้อย่่างยั่่�งยืืน
2. เพื่่� อ ผลิิ ตผ ลงานวิิ จัั ย  สร้้ า งสรรค์์ นวัั ต กรรม หรืือสร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�ใหม่่
ทางด้้ า นดนตรีี  ร วมทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม การบููรณาการองค์์ ค วามรู้้�ทางด้้ า นดนตรีี
กัับศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. เพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�ของการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาการในศาสตร์์ของดนตรีี
เชิิ ง บููรณาการ ที่่� ค รอบคลุุ ม การสร้้ า งสรรค์์ ใ นมิิ ติิ ต่่ า ง ๆ ทางด้้ า นดนตรีี
ทั้้�งในระดัับประเทศและนานาชาติิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีีความเชี่่ย� วชาญและเข้้าใจในด้้านดนตรีีอย่่างลึึกซึ้้�ง สามารถเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
อย่่างต่่อเนื่่�อง และสามารถพััฒนาตนเองผ่่านการสัังเกต  ศึึกษา ค้้นคว้้า
คิิ ด วิิ เ คราะห์์ และแก้้ ปัั ญ หาทางวิิ ช าการหรืือวิิ ช าชีี พ  ตามบริิ บ ทของ
ความเปลี่่�ยนแปลงในด้้านสัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีีได้้
อย่่างสร้้างสรรค์์
2. เปิิดกว้้างทางความคิิด มีีความเข้้าใจถึึงความเชื่่อ� มโยงของศาสตร์์ทางด้้านดนตรีี
ผ่่านการแสดงดนตรีี การประพัันธ์์ การจััดวางนิิทรรศการเสีียง หรืือการค้้นคว้้า
วิิจััยสร้้างสรรค์์อื่่�น ๆ ทางด้้านดนตรีี และสามารถบููรณาการองค์์ความรู้้�
ทางด้้านดนตรีีกัับการทำำ�งานร่่วมกัับศาสตร์์สาขาอื่่�น ๆ ได้้
3. เป็็ น ผู้้�นำำ� ในการสร้้ า งสรรค์์ อ งค์์ ค วามรู้้�ใหม่่ ท างด้้ า นดนตรีี เ ชิิ ง บููรณาการ
และนวััตศิลิ ป์์ ที่่ส� ามารถสร้้างแรงบัันดาลใจและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่น� ในการสร้้าง
ประโยชน์์ให้้กัับสัังคม และประเทศชาติิจากองค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีของตน
ได้้อย่่างเหมาะสม
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การดำ�เนินการหลักสูตร
วัน – เวลาในการดำ�เนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หมายเหตุุ : ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาของแต่่ละภาคการศึึกษาอาจปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามที่่�สถาบัันฯ กำำ�หนดต่่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้าง

แผน ก

หน่วยกิต

แบบ ก1

แบบ ก2

36

39

หน่่วยกิิต

จำำ�นวนหน่่วยกิิต
รายวิิชาเรีียน

-

27

หน่่วยกิิต

รายวิิชาบัังคัับ

6*

12

หน่่วยกิิต

รายวิิชาเฉพาะ

-

9

หน่่วยกิิต

รายวิิชาเลืือก

-

6

หน่่วยกิิต

36

12

หน่่วยกิิต

จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม
ตลอดหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิต
วิิทยานิิพนธ์์

* ศึึกษาเพิ่่�มเติิมโดยไม่่นัับหน่่วยกิิต
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คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชาบังคับ
200 101

จำ�นวน 12 หน่วยกิต

การรู้้�และตีีความสััญลัักษณ์์ทางดนตรีี		
3 (3-0-6)
ระบบการบั น ทึ ก สั ญ ลั ก ษณ์ ท างดนตรี ใ นแต่ ล ะยุ ค สมั ย 
การตี ค วามสั ญ ลั ก ษณ์ กั บ การปฏิ บั ติ ก ารจั ด แสดง และนำ � เสนอ
ดนตรี แ ละงานสร้ า งสรรค์ ใ นสาขาที่ เ กี่ย วข้ อ ง การบูรณาการ 
การสื่ อ สาร  ดนตรี แ ละเสี ย งผ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์  ตั ว อย่ า งแนวคิ ด
ของศิลปินสร้างสรรค์และนักดนตรี
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	ปรััชญา วััฒนธรรม และสุุนทรีีย์์ศาสตร์์		
3 (3-0-6)
บริบทในการสร้างสรรค์ดนตรีในสังคมปัจจุบัน การวิเคราะห์
วิ พ ากษ์ ป รากฏการณ์ ก ารสร้ า งสรรค์ ด นตรี ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ สั ง คม
และวัฒนธรรม ผ่านงานสร้างสรรค์และแนวคิดของนักดนตรี ศลิ ปิน
นั ก แสดงและนั ก ทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ทย า และวั ฒ นธรรมศึ ก ษา
การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างสรรค์ดนตรีในมุมมองของคุณค่า
ทางสุนทรีย์ศาสตร์ สังคม การเมือง และปรัชญา
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

วิิธีีวิิจััยทางดนตรีี					 3 (3-0-6)
แนวคิดและวิธีในการตั้งคำ�ถาม และประเด็นค้นคว้าวิจัย
ในเชิงสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสร้างสรรค์ การอ้างอิง
วิ ธี วิ ทย าในการวิ จั ย  การใช้ เ ครื่องมื อ การศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ
และปริมาณ การประเมินผล วิเคราะห์ผล กระบวนการและแนวทาง
ที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ การดำ � เนิ น การศึ ก ษาวิ ทย านิ พ นธ์ ต ามหั ว ข้ อ
ของนั ก ศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโครงร่ า งวิ ทย านิ พ นธ์
และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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

การศึึกษาการบููรณาการด้้านดนตรีี		
3 (1-2-6)
แนวทางและตัวอย่างในการสร้างสรรค์ดนตรีที่บูรณาการ
ร่ ว มกั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ การปฏิ บั ติ ก ารโครงการศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม
การบูรณาการดนตรี กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ภายใต้ ก ารดู แ ลและให้
คำ�ปรึกษาโดยคณาจารย์
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
201 201

จำ�นวน 6 หน่วยกิต

ทัักษะวิิชาเอกดนตรีีขั้้�นสููง 1 			
3 (1-2-6)
ปฏิ บั ติ ก ารทั ก ษะวิ ช าเอก การปฏิ บั ติ เ ครื่องดนตรี หรือ
การประพันธ์ หรือ การสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี หรือ หัวข้อ
การศึกษาทางด้านดนตรีวิทยาที่อาจารย์และนักศึกษาตกลงร่วมกัน
ค้ น คว้ า และเขี ย นรายงาน ศึ ก ษาเชิ ง วิ พ ากษ์ บ นหั ว ข้ อ ที่ เ ลื อ ก
ภายใต้การดูแลและให้คำ�ปรึกษาโดยอาจารย์
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 practicebased assignments; under the supervision of an advisor.

201 202

ทัักษะวิิชาเอกดนตรีีขั้้�นสููง 2 			
3 (1-2-6)
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า ทั ก ษะวิ ช าเอกขั้ น สู ง 1
ที่ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ก ารทั ก ษะวิ ช าเอก การปฏิ บั ติ เ ครื่องดนตรี
หรือ การประพันธ์ หรือ การสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี หรือ หัวข้อ
การศึกษาทางด้านดนตรีวิทยา โดยสร้างความเชื่อมโยงกับรายวิชา
อื่น ๆ ที่เรียนในหลักสูตร และเตรียมพร้อมสำ�หรับการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลและให้คำ�ปรึกษาโดยอาจารย์
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

ทัักษะวิิชาเอกดนตรีีขั้้�นสููง 3 		 3 (1-2-6)
การศึ ก ษาต่ อ เนื่อ งจากรายวิ ช า ทั ก ษะวิ ช าเอกขั้ น สู ง 2
โดยศึกษา ค้นคว้า และปฏิบตั กิ ารทักษะวิชาเอก การปฏิบตั เิ ครื่อง
ดนตรี หรือ การประพันธ์ หรือ การสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี หรือ
หั ว ข้ อ การศึ ก ษาทางด้ า นดนตรี วิ ทย า โดยสร้ า งความเชื่อ มโยง
กับหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดแู ลและให้ค�ำ ปรึกษา
โดยอาจารย์
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
202 101

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หััวข้้อการศึึกษาการวิิเคราะห์์ดนตรีี
2 (2-0-4)
การวิเคราะห์ดนตรีทป่ี ระพันธ์ในยุคต่าง ๆ การจัดการด้านโมทีฟ 
เสียงประสาน จังหวะ พนื้ ผิวดนตรี สังคีตลักษณ์ และการเรียบเรียง
Topics in Music Analysis
Analysis of selected music from different eras; motivic
treatment, harmony, rhythm, texture, form and arrangement.

202 102

หััวข้้อการศึึกษาแนวปฏิิบััติิการแสดง		
2 (2-0-4)
แนวปฏิบัติการแสดงดนตรีในยุคต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล
ปฐมภู มิ อาทิ โน้ ต ลายมื อ ต้ น ฉบั บ โน้ ตที่ คั ด ลอกด้ ว ยลายมื อ
และตำ�ราดนตรีที่สำ�คัญ การเปรียบเทียบโน้ตจากสำ�นักพิมพ์ต่าง ๆ
การรวบรวมข้อมูลจากจดหมายเหตุ บทวิจารณ์ดนตรี และบทความ
จากวารสารดนตรี เพอื่ ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการตีความบทเพลง
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการแสดงดนตรีในแต่ละยุค
สมัยและในแต่ละท้องถิ่น
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

หััวข้้อการศึึกษาประวััติิศาสตร์์ดนตรีี
2 (2-0-4)
บริ บ ททางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งสรรค์
จัดแสดง และรับรู้ดนตรี ในปัจจุบัน แนวคิดในการสร้างสรรค์ดนตรี
ความเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี รวมถึงศิลปะในแขนงอื่น ๆ ผ่านแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ได้แก่บทวิจารณ์ดนตรี และบันทึกเสียงสมัยก่อน รวมถึงข้อมูล
ทุติยภูมิ อาทิ จดหมายเหตุ และบทวิเคราะห์
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	หััวข้้อการศึึกษาดนตรีีเอเชีีย และดนตรีีโลก
2 (2-0-4)
การเปรียบเทียบประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และบทบาทหน้าที่
ของดนตรีเชิงลึกในภูมภิ าคเอเชียและภูมภิ าคอนื่ ๆ โดยมุง่ เน้นให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ทส่ี �ำ คัญของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกบั ผู้คน
ในสังคมผ่านแนวความคิดทีส่ ง่ ผลต่อ วิถกี ารดำ�เนินชีวต 
ิ โครงสร้าง
สังคมทีส่ อดคล้องกับการเมอื ง นโยบายทางเศรษฐกิจ สุนทรียศาสตร์
และการพัฒนาของดนตรีในลักษณะของการทำ�งานดนตรีขา้ มวัฒนธรรม
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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

202 105

หััวข้้อการศึึกษากลวิิธีีการสอนดนตรีี		
2 (2-0-4)
กลวิธกี ารสอนดนตรีแบบต่าง ๆ จิตวิทยาการสอน พัฒนาการ
ของเด็ก วางแผนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพทัง้ สำ�หรับ
การสอนรายบุคคลและการสอนกลุม่  ฝึกฝนทักษะการสอนของตัวเอง
ให้ เ หมาะกั บ เด็ ก นั ก เรี ย นแต่ ล ะคน และเรี ย นรู้ บ ทเพลงสำ � หรั บ
การสอนตั้งแต่ในระดับเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง อีกทั้งยังเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้วยการเข้าชมการสอนแล้วนำ�มารายงานในชั้นเรียน
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

ดนตรีีกัับสื่่�อภาพยนตร์์							
2 (1-2-3)
ทฤษฎีและปรัชญาในการบูรณาการสื่อภาพยนตร์กับดนตรี
ศึกษาตัวอย่างแนวคิดที่สำ�คัญ  และปฏิบัติการการผลิตสื่อดนตรี
กับภาพยนตร์ ภายใต้การดูแลและให้คำ�ปรึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
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.

143

202 107
		

ดนตรีี การออกแบบสื่่�ออิินเตอร์์แอคทีีฟ	
2 (1-2-3)
และศิิลปะเสีียง
ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิด และสุนทรีย์ศาสตร์ของงาน
ศิลปะเสียง ผ่านตัวอย่างของศิลปิน นักดนตรี ที่สำ�คัญ  การปฏิบัติ
การโครงการสร้างสรรค์ศลิ ปะเสียง ภายใต้การดแู ลและให้ค�ำ ปรึกษา
โดยอาจารย์ผู้สอน
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

การรัับรู้้�ดนตรีี
				 2 (2-0-4)
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของศาสตร์ทางด้านดนตรี
และการรับรู้ ทฤษฎี แนวคิด ของการรับรู้ทว่ งทำ�นอง เสียงประสาน
สีสนั และรูปแบบทางดนตรี รวมถึงความเชอื่ มโยงกับการรับรู้การ
เคลอื่ นไหว และภาษา โดยครอบคลุมถึงดนตรีในมิติ และประเภทต่าง 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
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ดนตรีี สัังคม และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
2 (1-2-3)
พั ฒ นาการของการบูรณาการศาสตร์ ท างด้ า นดนตรี กั บ
การสร้างเสริมสุขภาพ และดนตรีในการสร้างสังคมดุลยภาพ แนวคิด
และทิศทางการพัฒนาของศาตร์ นวัตกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั

และโครงการปฏิบัติการการบูรณาการศาสตร์ทางด้านดนตรีกับการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และสังคมดุลยภาพ

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

เรื่่�องคััดเฉพาะทางดนตรีี 			 2 (1-2-3)
หัวข้อพิเศษที่กำ�หนดขึ้นนอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตร 
ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดนตรี หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น
ภายใต้การดูแลและให้คำ�ปรึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
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	ทััศนมิิติิดนตรีีนานาชาติิ 			 2 (1-2-3)
ปรากฏการณ์ทางดนตรีในสังคมปัจจุบัน หัวข้อการศึกษา
อิ ส ระซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจและมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาโลกทั ศ น์ ข องผู้ เ รี ย น
ในระดับนานาชาติ และการปฏิบัติการโครงการ  ภายใต้การดูแล
และให้คำ�ปรึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
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

วิิทยานิิพนธ์์ 					 36 หน่่วยกิิต
การวิจัยในระดับสูงที่เป็นการค้นคว้า และสร้างความรู้ใหม่
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในศาสตร์ ข องดนตรี ใ นระดั บ นานาชาติ
ตามรูปแบบและวิธีการวิจัย  ภายใต้การกํากับดูแล การควบคุม
และการให้ คํ า ปรึ ก ษา ของคณะกรรมการควบคุ ม วิ ทย านิ พ นธ์
การสอบความก้ า วหน้ า วิ ทย านิ พ นธ์  ทํ ารายงานวิ ทย านิ พ นธ์
และทําการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามข้อกำ�หนดของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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	วิิทยานิิพนธ์์ 					 12 หน่่วยกิิต
การวิจยั ในหัวข้อด้านดนตรีตามรูปแบบและวิธกี ารวิจยั ภายใต้
การกํากับดูแล การควบคุม และการให้คาํ ปรึกษา ของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทํารายงาน
วิทยานิพนธ์ และทําการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามข้อกำ�หนด
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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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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แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1

1

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

200 102

ปรััชญา วััฒนธรรม
และสุุนทรีีย์์ศาสตร์์

S/U

203 101

วิิทยานิิพนธ์์

9

รวมจำำ�นวน

9

ภาคการศึกษาปลาย
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

200 103

วิิธีีวิิจัยท
ั างดนตรีี

S/U

203 101

วิิทยานิิพนธ์์

9

รวมจำำ�นวน
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9

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

203 101

วิิทยานิิพนธ์์

9

รวมจำำ�นวน

9

ภาคการศึกษาปลาย
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

203 101

วิิทยานิิพนธ์์

9

รวมจำำ�นวน

9
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แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

200 101

การรู้้�และตีีความบัันทึึก
สััญลัักษณ์์ทางดนตรีี

3 (3-0-6)

200 102

ปรััชญา วััฒนธรรม
และสุุนทรีีย์์ศาสตร์์

3 (3-0-6)

201 201

ทัักษะวิิชาเอกดนตรีีขั้้�นสููง 1

3 (1-2-6)

รวมจำำ�นวน

9

ภาคการศึกษาปลาย
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

200 103

วิิธีีวิิจัยท
ั างดนตรีี

3 (3-0-6)

200 104

การศึึกษาการบููรณาการด้้านดนตรีี

3 (1-2-6)

201 202

ทัักษะวิิชาเอกดนตรีีขั้้�นสููง 2

3 (1-2-6)

202 101
- 202 111

วิิชาเลืือก

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

รวมจำำ�นวน
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11

2
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

201 203

ทัักษะวิิชาเอกดนตรีีขั้้�นสููง 3

3 (1-2-6)

202 101
- 202 111

วิิชาเลืือก

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

203 102

วิิทยานิิพนธ์์

3

รวมจำำ�นวน

10

ภาคการศึกษาปลาย
รหััสวิิชา

ชื่่�อรายวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

203 102

วิิทยานิิพนธ์์

9

รวมจำำ�นวน

9
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แนวทางการจัดทำ�วิทยานิพนธ์
หลัักสููตรดุุริยิ างคศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา เปิิดโอกาส
ให้้นัักศึึกษาได้้สำำ�รวจแนวทางใหม่่ ๆ ทางดนตรีี โดยหลัักสููตรถููกออกแบบมา
เพื่่อ� ช่่วยให้้นักั ศึึกษามีีความรู้้�และทัักษะทางดนตรีีอย่่างลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้น� ผ่่านกระบวนการ
ตั้้�งคำำ�ถาม ทำำ�ความเข้้าใจ และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นซึ่่�งกัันและกััน นอกจากนี้้�
หลัักสููตรยัังออกแบบมาให้้การเรีียนภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิมีีความสััมพัันธ์์
ซึ่่ง� กัันและกััน โดยแต่่ละรายวิิชาที่่ศึ� กึ ษาในภาคการศึึกษานั้้น� ๆ จะส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ซึ่่ง� กัันและกััน
หลัักสููตรนี้้� ให้้ความสำำ�คััญกัับ Creative Practice และการวิิจััยอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน การเผยแพร่่ผลงานจึึงเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�เราตระหนัักถึึง และคาดหวััง
ให้้นัักศึึ กษาทุุ กคนนำำ�เสนอผลงานของตนเองผ่่ านการแสดงหรืือสื่่� อสาธารณะ
ประเภทอื่่�น ๆ อาทิิ การจััดนิิทรรศการ ดนตรีีบำำ�บััด เวิิร์์กช็็อป วิิทยุุกระจายเสีียง
พอดคาสต์์ สื่่�อออนไลน์์ ฯลฯ

152

ขอบเขตการวิจัย
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1 นั้้�น จะได้้เรีียนรู้้�แนวทางในการสำำ�รวจและค้้นคว้้าวิิจััย
อัันหลากหลาย ผ่่านการฝึึกฝนดนตรีีเชิิงสร้้างสรรค์์ ในรายวิิชา “การรู้้�และตีีความ
สััญลัักษณ์์ทางดนตรีี” “ปรััชญา วััฒนธรรม และสุุนทรีียศาสตร์์” และ “การศึึกษา
การบููรณาการด้้ า นดนตรีี ” ควบคู่่� ไ ปกัั บ การศึึ ก ษาวิิ ช าเลืือกตามความถนัั ด
และความสนใจของตนเอง เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถออกแบบโครงการวิิทยานิิพนธ์์
ของตนเองในช่่วงภาคการศึึกษาปลายของชั้้�นปีีที่่� 1 ได้้ โดยอาจจะแบ่่งประเภท
ของงานวิิจััยตามความสนใจของนัักศึึกษาออกเป็็น 7 กลุ่่�มย่่อยได้้ ดัังนี้้�
1. Art of interpretation เช่่น การตีีความการปฏิิบััติิดนตรีีผ่่านบริิบททาง
ประวััติศิ าสตร์์ (Historically/ Contextually Informed Performance Practice)
2. Creative Practices เช่่น การประพัันธ์์เพลง (Composition) การแสดงดนตรีี
(Performance) การแสดงคีีตปฏิิภาณ (Improvisation) และดนตรีีทดลอง
(Experimental Practice)
3. Innovation and Design เช่่น อุุโฆษวิิทยา (Acoustics) การออกแบบเครื่่อ� ง
ดนตรีี (Instrumental Design) และการสร้้างสรรค์์สื่่�ออิินเตอร์์แอคทีีฟ 
(Interactive platforms)
4. Interdisciplinary Studies เช่่ น การแสดงดนตรีี แ บบมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
(Collaborative Performances) งานศิิลปะสื่่�อผสม (Cross-media Art)
และการสร้้างสรรค์์ผลงานสหวิิชาชีีพ (Multi-disciplinary)
5. Learning & Teaching เช่่น กลวิิธีีการสอน (Pedagogy) แนวคิิดทาง
การสอน (Teaching Approach) และการออกแบบประสบการณ์์
(Experience Design)
6. Music and Community เช่่ น การมีี ส่่ ว นร่่ ว มทางสัั ง คม (Social
Engagement) ดนตรีีในพื้้�นที่่�สาธารณะ (Music in Public Spaces) และดนตรีี
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี (Music and Well-being)
7. Culture and Aesthetics เช่่ น การสำำ�ร วจบริิ บ ททางดนตรีี ความรู้้�
ความเข้้าใจ และการรัับรู้้�ทางดนตรีี (Investigation of Musical Contexts,
Cognition and Perception) ดนตรีีกัับความหลายหลายและความแตกต่่าง
ทางวัั ฒ นธรรม (Diversity and Interculturality) หรืือวิิ วัั ฒ นาการ
และพััฒนาการทางดนตรีี (Evolution and Developments)
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การนำ�เสนอผลงานวิจัย
นอกจากการนำำ�เสนอผลงานวิิจัยที่่
ั เ� ป็็นรููปเล่่มวิิทยานิิพนธ์์ที่่นั� กั ศึึกษาจะต้้อง
เขีียนเพื่่�อบรรยายแนวทางการวิิจััยและสรุุปผลการวิิจััยของตนเองแล้้ว นัักศึึกษา
ยัังสามารถนำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ของตนในภาคการศึึกษาสุุดท้้าย (Graduate Recital)
ควบคู่่�กัันไปได้้ ด้้วยวิิธีีการที่่�หลากหลาย โดยอาจจะเป็็นการผสมผสานวิิธีีการ
นำำ�เสนอผลงานในรููปแบบต่่างๆ ดัังนี้้�
สามารถเลืือกวิิธีีการนำำ�เสนอผลงานด้้วยการแสดงได้้หลาก
การแสดง
(Performance) หลายวิิธีี ไม่่ว่า่ จะเป็็นการจััดการแสดงในที่่�สาธารณะหรืือการ
แสดงผ่่านสื่่อ� ออนไลน์์ การแสดงสดหรืือการแสดงที่่�ได้้บันั ทึึก
ไว้้ล่่วงหน้้า (Real-time or Non Real-time) เป็็นต้้น

สิ่่�งประดิิษฐ์์
(Creation)

Fixed Media Composition, Acoustic and Electronic
Music, Mixed Media, Trans-Media Projects

นิิทรรศการ
(Exhibition)

Site-Specific Installations, Physical or Virtual/ Interactive
Platforms

สื่่�อออนไลน์์
(Online
Resources)

Website, Database, Radio/ Internet Broadcast,
Podcasts, Video Channel, Application Design

การศึึกษาหรืือ การจัั ด สัั ม มนาเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร  (Public workshops)
การมีีส่่วนร่่วม การออกแบบประสบการณ์์ (Experience Design)
ทางสัังคม
(Educational–
Community
Engagement)
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แผนการจัดทำ�วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1
ช่่วงเวลา

กิิจกรรม /
การดำำ�เนิินการ

รายละเอีียด

ก่่อนเปิิด
ภาคการศึึกษา
1 เดืือน

การปฐมนิิเทศ
นัักศึึกษาใหม่่ และ
กิิจกรรมเตรีียมความ
พร้้อมก่่อนเข้้าศึึกษา

คณาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตรชี้้�แจง
รายละเอีียดต่่างๆ รวมถึึงแนะนำำ�
รายวิิชาที่่�จะต้้องศึึกษา จากนั้้�น
นัักศึึกษาเข้้าพบอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
เพื่่�อเลืือกอาจารย์์ผู้้�สอนทัักษะวิิชา
เอกดนตรีีขั้้�นสููง
อาจจะมีีการสััมมนาหรืืออบรม
ระยะสั้้�นเพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ก่่อนเข้้าศึึกษา

ก่่อนเปิิด
ภาคการศึึกษา
2 สััปดาห์์

ลงทะเบีียนเรีียน

ลงทะเบีียนเรีียน 2 วิิชาหลััก
และ 1 วิิชาเฉพาะ (แบบ สกว.
ทบ.001)

สััปดาห์์ที่่� 9

สััปดาห์์โครงการ
พิิเศษ (Project
Week)

เข้้าร่่วมกิิจกรรมสััปดาห์์โครงการ
พิิเศษในสถานะของผู้้�ช่่วยจััด
กิิจกรรมหรืือผู้้�ประสานงาน

สััปดาห์์ที่่� 12

นำำ�เสนอโครงงานหรืือผลงานจาก
กิิจกรรมแนะแนว
และนำำ�เสนอผลงาน รายวิิชาทัักษะวิิชาเอกดนตรีีขั้้น� สููง 1
นัักศึึกษา หลัักสููตร
ดุุริิยางคศาสตร
มหาบััณฑิิต 
(Postgraduate Day)
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ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 1
ช่่วงเวลา

กิิจกรรม /
การดำำ�เนิินการ

รายละเอีียด

ก่่อนเปิิด
ภาคการศึึกษา
2 สััปดาห์์

ลงทะเบีียนเรีียน

ลงทะเบีียนเรีียน 2 วิิชาหลััก
1 วิิชาเฉพาะ และ 1 วิิชาเลืือก

สััปดาห์์ที่่� 9

สััปดาห์์โครงการ
พิิเศษ (Project
Week)

นัักศึึกษาทั้้�งรุ่่�นร่่วมเป็็นเจ้้าภาพ
จััดสััมมนา 1 หััวข้้อ

สััปดาห์์ที่่� 12

ส่่งโครงร่่าง
วิิทยานิิพนธ์์
(ฉบัับร่่าง)

ส่่งโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ (ฉบัับร่่าง)
รวมถึึงบททบทวนวรรณกรรม
และภาคผนวก รวมแล้้วประมาณ 
7-12 หน้้า
ส่่งแบบคำำ�ร้้องอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์ร่่วม

สััปดาห์์ที่่� 16

เตรีียมสอบ
วััดคุุณสมบััติิ
(Qualifying
Examination)

ส่่งโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์
(ฉบัับสมบููรณ์์) และวิิดีีโอ
นำำ�เสนอผลงาน

สอบวััดคุุณสมบััติิ สอบวััดคุุณสมบััติิโดยอาจารย์์ประจำำ�
ปลายเดืือน
หลัักสููตร 2 คน และกรรมการ
พฤษภาคม/
ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิภายนอก 1 คน
ต้้นเดืือนมิิถุนุ ายน
เดืือนมิิถุุนายน

ส่่งโครงร่่าง
วิิทยานิิพนธ์์
(ฉบัับสมบููรณ์์)

ส่่งโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ (ฉบัับสมบููรณ์์)
ที่่�ได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขหลัังจากสอบ
วััดคุุณสมบััติิเรีียบร้้อยแล้้ว

157

ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2
ช่่วงเวลา

กิิจกรรม /
การดำำ�เนิินการ

รายละเอีียด

ก่่อนเปิิด
ภาคการศึึกษา
2 สััปดาห์์

ลงทะเบีียนเรีียน

ลงทะเบีียนเรีียน 1 วิิชาเฉพาะ
2 วิิชาเลืือก และวิิทยานิิพนธ์์
3 หน่่วยกิิต (แบบ สกว.ทบ.001)

สััปดาห์์ที่่� 8

ส่่งความคืืบหน้้า
วิิทยานิิพนธ์์
ครั้้�งที่่� 1

รายงานโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์
ที่่�ประกอบด้้วยเค้้าโครงโดยรวม
หรืือภาพรวม (Overview) ของเนื้้�อหา
วิิทยานิิพนธ์์ที่่�จะทำำ� ต่่ออาจารย์์
ที่่�ปรึึกษา (แบบ สกว.บฑศ.010)

สััปดาห์์ที่่� 9

สััปดาห์์โครงการ
พิิเศษ (Project
Week)

นัักศึึกษาจััดหััวข้้อสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ าร 
(Work Shop) ตามความสมััครใจ
โดยอาจจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทดลอง
หรืือวิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษาก็็ได้้

สััปดาห์์ที่่� 12

ส่่งบทคััดย่่อ
(Abstract)

สำำ�หรัับตีีพิิมพ์์รายงานสืืบเนื่่�องการ
ประชุุมวิิชาการ (Proceedings)

สััปดาห์์ที่่� 16

ส่่งหััวข้้อ
และโครงการ
วิิทยานิิพนธ์์

ประกอบด้้วยบทนำำ� บททบทวน
วรรณกรรม วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย 
พร้้อมยกตััวอย่่าง (แบบ สกว.
บฑศ.005)

เดืือนธัันวาคม

สอบหััวข้้อ
และโครงการ
วิิทยานิิพนธ์์

สอบหััวข้้อและโครงการวิิทยานิิพนธ์์
โดยอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร 2 คน
และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิภายนอก
1 คน
ขอแต่่งตั้้�งอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์
(สกว.บฑศ.007)
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ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
ช่่วงเวลา

กิิจกรรม /
การดำำ�เนิินการ

รายละเอีียด

ก่่อนเปิิด
ภาคการศึึกษา
2 สััปดาห์์

ลงทะเบีียนเรีียน

ลงทะเบีียนวิิทยานิิพนธ์์ 6 หน่่วยกิิต 
(แบบ สกว.ทบ.001)

สััปดาห์์ที่่� 2

ส่่งบทความวิิจัยั
ฉบัับเต็็ม

สำำ�หรัับตีีพิิมพ์์รายงานสืืบเนื่่�อง
การประชุุมวิิชาการ (Proceedings)

สััปดาห์์ที่่� 9

สััปดาห์์โครงการ
พิิเศษ (Project
Week)

นัักศึึกษานำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ในการ
ประชุุมวิิชาการและนำำ�เสนอผลงานวิิจัยั
ด้้านดนตรีีบููรณาการและนวััตศิิลป์์
ระดัับชาติิ

สััปดาห์์ที่่� 12

ส่่งเล่่ม
วิิทยานิิพนธ์์
ให้้กรรมการ
ภายนอก

ยื่่�นคำำ�ร้้องขอสอบวิิทยานิิพนธ์์
(สกว.บฑศ.011)

สััปดาห์์ที่่� 16-18 สอบวิิทยานิิพนธ์์

เดืือนมิิถุุนายน
- กรกฎาคม

เป็็นการสอบแบบเปิิดให้้บุุคคลภายนอก
เข้้าชมได้้ ตามเงื่่�อนไขของเกณฑ์์
มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา

ต้้องส่่งภายใน 45 วััน หลัังจากสอบ
ส่่งเล่่ม
วิิทยานิิพนธ์์ฉบัับ วิิทยานิิพนธ์์ (สกว.บฑศ.014)
สมบููรณ์์
ส่่งแบบขอแจ้้งสำำ�เร็็จการศึึกษา
และคืืนเงิินประกััน (สกว.บฑศ.015)
นัักศึึกษาแจ้้ง
จบการศึึกษา
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กระบวนการการติดต่อฝ่ายทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
สำำ�หรัับนัักศึึกษาปกติิ
• รัับทราบปฏิิทิินการศึึกษาของสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
(วัันลงทะเบีียนรายวิิชาและชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม)
• ลงทะเบีียนรายวิิชาในระบบ : http://www.reg.pgvim.ac.th/login.php  
ในระหว่่างเวลาที่่�กำ�ำ หนด ในปฏิิทิินการศึึกษา (วัันลงทะเบีียนรายวิิชา
และชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม)
• งานทะเบีียนพิิมพ์์ใบลงทะเบีียน และแจ้้งให้้นักั ศึึกษาทราบว่่าต้้องมารัับในวัันใด
• ตรวจสอบแบบลงทะเบีียนว่่ารายวิิชาถููกต้้องสมบููรณ์์ ลงนามของนัักศึึกษา
และให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาลงนาม
• นำำ�แบบลงทะเบีียนมายื่่�นชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาที่่�แผนกการเงิิน
และบััญชี นั
ี ักศึึกษาจะได้้รัับใบเสร็็จรัับเงิินเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐาน
ในระหว่่างเวลาที่่�กำ�ำ หนดในปฏิิทิินการศึึกษา (วัันลงทะเบีียนรายวิิชา
และชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม)
• นำำ�แบบลงทะเบีียนมายื่่�นที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียน
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ติิดปััญหาในการเข้้าระบบด้้วยเงื่่�อนไขต่่าง ๆ
• รัับทราบปฏิิทิินการศึึกษาของสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
(วัันลงทะเบีียนรายวิิชาและชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม)
• ติิดต่่อแผนกทะเบีียนหรืือแผนกการเงิินและบััญชีี โดยด่่วน
• ลงทะเบีียนรายวิิชาในระบบ http://www.reg.pgvim.ac.th/login.php
ในระหว่่างเวลาที่่�กำ�ำ หนดให้้เป็็นวัันลงทะเบีียนล่่าช้้า (บางกรณีี)
• งานทะเบีียนพิิมพ์์ใบลงทะเบีียน และแจ้้งให้้นักั ศึึกษาทราบว่่าต้้องมารัับในวัันใด
• ตรวจสอบแบบลงทะเบีียนว่่ารายวิิชาถููกต้้องสมบููรณ์์ ลงนามของนัักศึึกษา
และให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาลงนาม
• นำำ�แบบลงทะเบีียนมายื่่�นชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาและค่่าปรัับที่่�แผนก
การเงิินและบััญชีี นัักศึึกษาจะได้้รัับใบเสร็็จรัับเงิินเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐาน
• นำำ�แบบลงทะเบีียนมายื่่�นที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียน
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ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา
•
•
•
•

กรอกรายวิิชาที่่�ต้้องการจะเพิ่่�มลงในแบบเพิ่่�มรายวิิชา (สกว.ทบ.002)
อาจารย์์ประจำำ�วิิชาลงนามในแบบเพิ่่�มรายวิิชาให้้ตรงตามวิิชาที่่�รัับผิิดชอบ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาลงนามแบบเพิ่่�มรายวิิชา (สกว.ทบ.002)
นำำ�แบบเพิ่่�มรายวิิชามายื่่�นเจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียนตามวัันที่่�กำำ�หนดในปฏิิทิิน
การศึึกษา (วัันเพิ่่�ม/ ถอนรายวิิชา)
• ตรวจสอบและติิดตามรายวิิชาที่่�เพิ่่�ม ภายใน 7 วัันทำำ�การ

ขั้นตอนการถอนรายวิชา
•
•
•
•

กรอกรายวิิชาที่่�ต้้องการจะเพิ่่�มลงในแบบถอนรายวิิชา (สกว.ทบ.003)
อาจารย์์ประจำำ�วิิชาลงนามในแบบถอนรายวิิชาให้้ตรงตามวิิชาที่่�รัับผิิดชอบ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาลงนามแบบถอนรายวิิชา (สกว.ทบ.003)
นำำ�แบบถอนรายวิิชามายื่่�นเจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียนตามวัันที่่�กำ�ำ หนดในปฏิิทิิน
การศึึกษา (วัันเพิ่่�ม/ ถอนรายวิิชา)
• ตรวจสอบและติิดตามรายวิิชาที่่�ถอน ภายใน 7 วัันทำำ�การ

ขั้นตอนการส่งใบบันทึกการแก้ไขเกรด
• การดำำ�เนิินการแก้้ไขเกรด ให้้ดำ�ำ เนิินการภายใน 14 วัันนัับจากวัันเปิิดภาคเรีียน
• กรอกรายละเอีียดในแบบบัันทึึกการแก้้ไขเกรด (สกว.ทบ.017)
• นำำ�แบบบัันทึึกการแก้้ไขเกรดให้้อาจารย์์ประจำำ�วิิชา และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
• นำำ�แบบคำำ�ร้้องยื่่�นต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียนเพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบเสนอ
ต่่อประธานหลัักสููตร คณบดีี รองอธิิการบดีี และอธิิการบดีีตามลำำ�ดัับต่่อไป
• ตรวจสอบและติิดตามการแก้้ไขเกรด ภายใน 7 - 14 วัันทำำ�การ

ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
• กรอกรายละเอีียดในแบบคำำ�ร้้องขอเทีียบโอนรายวิิชาและหน่่วยกิิต
(สกว.ทบ.014)
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•

นำำ�แบบคำำ�ร้อ้ งขอเทีียบโอนรายวิิชาและหน่่วยกิิต แนบใบรายงานผลการศึึกษา
และคำำ�อธิิบายรายวิิชายื่่�นที่่�อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา เพื่่�อลงนามในแบบคำำ�ร้้อง
• นำำ�แบบคำำ�ร้้องยื่่�นต่่อสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ เพื่่�อดำำ�เนิินการเสนอต่่อ
ประธานหลัักสููตร คณบดีี รองอธิิการบดีี และอธิิการบดีีตามลำำ�ดัับต่่อไป
• ตรวจสอบและติิดตามการเทีียบโอนรายวิิชาและหน่่วยกิิตภายใน 7 - 20
วัันทำำ�การ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
•
•
•
•

กรอกรายละเอีียดลงในแบบคำำ�ร้้องขอหนัังสืือรัับรอง (สกว.ทบ.012)
นำำ�แบบคำำ�ร้้องยื่่�นชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมที่่�แผนกการเงิินและบััญชีี
นำำ�แบบคำำ�ร้้องยื่่�นที่่�ชำ�ร
ำ ะค่่าธรรมเนีียมเรีียบร้้อยแล้้วที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียน
ตรวจสอบและติิดตาม ภายใน 7 - 14 วัันทำำ�การ

ขั้นตอนการยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
• กรอกรายละเอีียดลงในแบบคำำ�ร้้องขอผ่่อนผัันค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
(สกว.ทบ.005)
• นำำ�แบบคำำ�ร้อ้ ขอผ่่อนผัันค่่าธรรมเนีียมการศึึกษางยื่่น� ที่่สำ� �นั
ำ กั วิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์
ภายในระยะเวลาการลงทะเบีียนรายวิิชาเท่่านั้้�น เพื่่�อดำำ�เนิินการเสนอ
ต่่อประธานหลัักสููตร คณบดีี รองอธิิการบดีี และอธิิการบดีี ตามลำำ�ดับั ต่่อไป
• นำำ�แบบคำำ�ร้้องยื่่�นที่่�ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมเรีียบร้้อยแล้้วที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียน
• ตรวจสอบและติิดตาม ภายใน 7 - 14 วัันทำำ�การ

ขั้นตอนยื่นหนังสือคำ�ร้องทั่วไป
• กรอกรายละเอีียดลงในแบบคำำ�ร้้องทั่่�วไป (สกว.ทบ.009)
• นำำ�แบบคำำ�ร้้องทั่่�วไป แนบเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องยื่่�นที่่�สำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์  
เพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบเสนอต่่อประธานหลัักสููตร คณบดีี รองอธิิการบดีี
และอธิิการบดีีตามลำำ�ดัับต่่อไป
• ตรวจสอบและติิดตาม ภายใน 7 - 14 วัันทำำ�การ
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ขัน้ ตอนการขอสำ�เร็จการศึกษา และขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
• กรอกรายละเอีียดลงในแบบคำำ�ร้้องขอสำำ�เร็็จการศึึกษา และขอรัับเงิินคืืน
ค่่าประกัันของเสีียหาย (สกว.ทบ.010) พร้้อมแนบรููปถ่่ายขนาด 1 นิ้้�ว
หรืือ 1.5 นิ้้�ว (แต่่งกายชุุดพิิธีีการถููกระเบีียบ) จำำ�นวน 5 รููป
• นำำ�แบบคำำ�ร้้องขอสำำ�เร็็จการศึึกษา และขอรัับเงิินคืืนค่่าประกัันของเสีียหาย 
ไปตรวจสอบตามกลุ่่�มงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนัักศึึกษา กลุ่่�มงานห้้องสมุุด  
กลุ่่�มงานพััสดุุ กลุ่่�มงานการเงิิน และงานทะเบีียน เพื่่�อลงนามความถููกต้้อง
ครบถ้้วน
• เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบเอกสารคำำ�ร้้องขอสำำ�เร็็จการศึึกษา และขอรัับเงิินคืืน
ค่่าประกัันของเสีียหายเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารสถาบัันอนุุมััติิ
• เจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียนแจ้้งวัันรัับคืืนค่่าประกัันของเสีียหาย
• นัักศึึกษามารัับภายใน 7 – 14 วัันทำำ�การ

ขั้นตอนการขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
• กรอกรายละเอีียดลงในแบบคำำ�ร้้องขอรัับปริิญญา (สกว.ทบ.011)
• นำำ�แบบคำำ�ร้้องขอรัับปริิญญา พร้้อมชำำ�ระค่่าขึ้้�นทะเบีียนรัับปริิญญาบััตร 
และค่่าเข็็มวิิทยฐานะ ที่่�แผนกการเงิินและบััญชีี
• เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบความถููกต้้องแบบคำำ�ร้้องขอรัับปริิญญา และดำำ�เนิินเสนอ
คณบดีี ผู้้�อำำ�นวยการ รองอธิิการบดีี และอธิิการบดีีตามลำำ�ดัับต่่อไป
• ตรวจสอบและติิดตาม ภายใน 7 - 14 วัันทำำ�การ
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แบบคำ�ร้องต่าง ๆ
สกว.ทบ.001
สกว.ทบ.002
สกว.ทบ.003
สกว.ทบ.004
สกว.ทบ.005
สกว.ทบ.006
สกว.ทบ.007
สกว.ทบ.008
สกว.ทบ.009
สกว.ทบ.010
สกว.ทบ.011
สกว.ทบ.012
สกว.ทบ.013
สกว.ทบ.014
สกว.ทบ.015
สกว.ทบ.016
สกว.ทบ.017

แบบลงทะเบีียน
แบบเพิ่่�มรายวิิชา
แบบถอนรายวิิชา
แบบคำำ�ร้้องขอเทีียบโอนรายวิิชาและหน่่วยกิิต 
ภายในสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
แบบคำำ�ร้อ้ งขอผ่่อนผัันชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการลงทะเบีียนวิิชาเรีียน
แบบคำำ�ร้้องขอลาพัักการศึึกษา
แบบคำำ�ร้้องขอกลัับเข้้าศึึกษา
แบบคำำ�ร้้องขอลาออกจากสถานภาพนัักศึึกษา
แบบคำำ�ร้้องทั่่�วไป
แบบคำำ�ร้้องขอสำำ�เร็็จการศึึกษาและขอรัับเงิินคืืน
ค่่าประกัันของเสีียหาย
แบบคำำ�ร้้องขอรัับปริิญญา
คำำ�ร้้องขอหนัังสืือรัับรอง
คำำ�ร้้องขอทำำ�บััตรประจำำ�ตััวนัักศึึกษา
แบบคำำ�ร้้องเทีียบโอนหน่่วยกิิตจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น
แบบคำำ�ร้้องขอลาหยุุดเรีียน
คำำ�ร้้องขอลงทะเบีียนเรีียนโดยมีีหน่่วยกิิตเกิินกว่่า
หรืือน้้อยกว่่ากำำ�หนด
แบบฟอร์์มการส่่งคะแนนแก้้ไข

สถานที่่�ติิดต่่อด้้านงานทะเบีียน
สำำ�นัักงานสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ชั้้�น 2 อาคารอำำ�นวยการ
โทรศััพท์์ 02 447 8597 (1101)
นายกฤณ พงษ์์นิิทรััพย์์ นัักวิิชาการศึึกษา
*กรุุณาแต่่งกายชุุดนัักศึึกษาก่่อนมาติิดต่่อทุุกครั้้�ง*
สามารถดาวน์์์�โหลดแบบคํําํํร้้องต่่าง ๆ ได้้
ผ่่่�านทางเว็็็�บไซต์์์� shorturl.at/foAPQ
หรืือ QR Code
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3
ด้านกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
•
•
•
•
•
•
•

กิิจการนัักศึึกษา
ทุุนการศึึกษา
การแนะแนวและให้้คำ�ำ ปรึึกษา
การให้้บริิการด้้านสุุขภาพของนัักศึึกษา
การศึึกษาวิิชาทหาร
องค์์การนัักศึึกษา
การบริิการอื่่�น ๆ
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กิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ด้ า นดนตรี โ ดยพั น ธกิ จ ของสถาบั น ที่ต้ อ งการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาดนตรี ที่ เ ป็ น เลิ ศ 
การบริการสังคม และการเป็นหน่วยงานวิจัย  และสร้างสรรค์ อีกทั้งการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑตท
ิ พี่ งึ ประสงค์ผา่ นคุณค่าองค์กร อันได้แก่
ความรักในดนตรี ความสง่างาม การมีศักดิ์ศรีในตน การมีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถประสานความแตกต่างและความอ่อนน้อมถ่อมตน คุณลักษณะ
เหล่านี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของสถาบันด้วยการจัดกิจกรรม
ที่จะนำ�ไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไป พันธกิจที่สำ�คัญของสถาบัน
ที่จะสามารถสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คอื การผลิตบัณฑตท
ิ มี่ คี วามสามารถทางด้านดนตรี
ที่เป็นเลิศ  อีกทั้งยังเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณค่า กิจการนักศึกษามุ่งเน้น
ที่จะสร้างพลัง หนุ่มสาว โดยหลอมรวมความรู้ของศิลปะการดนตรีนี้ ให้กลายเป็น
พลังของสังคม
งานด้านกิจการนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังตระหนักถึง
การสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษานอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังท้าทายความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากห้องเรียน สกู่ ารประยุกต์ใช้ได้จริง เพอื่ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑติ
ทีพ่ งึ ประสงค์ และพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการเป็นผู้ใฝ่รูต้ ลอดชีวติ
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เน้นให้นักศึกษาทำ�กิจกรรมไปพร้อมกัน
กับการเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาจะสามารถนำ�ความรู้จากการเรียน
การสอนในชัน้ เรียนไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั จิ ริงผ่านกิจกรรมของสถาบัน และกิจกรรม
ของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีที่สถาบันฯ ได้วางแผน
การดำ � เนิ น การให้ มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น โดยจั ด เป็ น พื้ น ที่ ก ารจั ด แสดง
และแนวดนตรี ที่ ห ลากหลาย ที่ พ ร้ อ มจะให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ดลอง และปลู ก ฝั ง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่พร้อมจะนำ�ไปสู่มิติแห่งการสร้างสรรค์ผ่านงานดนตรี

กิจกรรมในด้านบริการวิชาการดนตรีต่อสาธารณะ
นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาต้ อ งสำ � นึ ก คุ ณ ของแผ่ น ดิ น
ดังพันธกิจของสถาบันฯ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีรูปแบบการจัดกิจกรรม
ในลักษณะการให้บริการกับสังคม กิจกรรมทางด้านดนตรีที่เน้นการประยุกต์
และประสาน ผ่านการสร้างสรรค์ดนตรีให้เข้ากับบริบททางความคิดกับชุมชน
ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม ขนบประเพณี นักศึกษา
สามารถนำ � ความรู้ และกระบวนการทางความคิ ด ด้ า นดนตรี ม าบูรณาการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

กิจกรรมอื่น ๆ
โครงการและกิจ กรรมของสถาบันฯ มุ่งเน้นการพั ฒ นาศั กยภาพให้ แ ก่
นักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำ�ปรึกษาตลอดการดำ�เนินงานของนักศึกษา
เป็นการฝึกฝนทักษะด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการ  ส่งเสริมศักยภาพในทาง
ความคิดและการตัดสินใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และใช้สติปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และมีเหตุมีผล
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ทุนการศึกษา
ประเภทของทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่
1. ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
2. ทุุนเรีียนดีี
3. ทุุนฉุุกเฉิิน
4. ทุุนการศึึกษาที่่�ได้้รัับบริิจาคจากบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล
5. ทุุนสนัับสนุุนนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ไม่่ปกติิ

นักศึกษาที่ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็็นผู้้�ที่่�ได้้ลงทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาสามััญระดัับปริิญญาบััณฑิิต
1.2 มีีความประพฤติิดีี สุุภาพเรีียบร้้อย ไม่่เคยมีีประวััติิกระทำำ�ผิิดวิินััย
และไม่่เคย ถููกสั่่�งพัักการศึึกษา
2. คุุณสมบััติิเฉพาะของทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาแต่่ละประเภท
2.1 ทุุนการศึึกษา สำำ�หรัับนัักศึึกษาทุุกชั้้�นปีีที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
- ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ในการศึึกษา
(รายได้้รวมผู้้�ปกครองไม่่เกิิน 240,000 บาทต่่อปีี)
- มีีค่่าระดัับเฉลี่่�ยสะสมไม่่ตํ่่�ากว่่า 2.50 เว้้นแต่่เป็็นผู้้�ที่่�เข้้าศึึกษา
ในภาคการศึึกษาแรก
- ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับ ระเบีียบ และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
นัักศึึกษาครบถ้้วน
- ต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ตามที่่�สถาบัันกำำ�หนด
- มีีคุุณสมบััติิอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
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2.2 ทุุนเรีียนดีี
- มีีความสามารถเป็็นเลิิศทางดนตรีี
- ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับ ระเบีียบ และประกาศ 
ที่่�เกี่่�ยวกัับนัักศึึกษาครบถ้้วน
- ต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ตามที่่�สถาบัันกำำ�หนด
- มีีคุณ
ุ สมบััติิอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
2.3 ทุุนฉุุกเฉิิน
สำำ� หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาซึ่่� ง ประสบอุุ บัั ติิ เ หตุุ ห รืือเหตุุ ก ารณ์์ ร้้ า ยแรง
ที่่�มีีผลต่่อฐานะทางเศรษฐกิิจ จนอาจเป็็นผลกระทบต่่อการศึึกษา
ของนัักศึึกษา
2.4 ทุุนการศึึกษาที่่�ได้้รัับบริิจาคจากบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล
การพิิจารณาให้้ทุนุ การศึึกษาให้้เป็็นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์ของผู้้�บริิจาค
2.5 ทุุนสนัับสนุุนนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ไม่่ปกติิ
ทุุ นที่่� สนัั บสนุุ นต่่ อวิิ กฤตการณ์์ ที่่� ไม่่ สามารถควบคุุ ม ได้้ ต่่อตัั วตัั ว
นัั ก ศึึ ก ษา โดยสถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ ณาจะพิิ จ ารณา
ให้้ความช่่วยเหลืือตามความสมควร
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ทุนภายนอก
การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 (กยศ.)
คุณสมบัติ นักศึกษา ที่สามารถกู้ยืมได้
1. รายได้้ครอบครััวไม่่เกิิน 360,000 บาทต่่อปีี
2. อายุุในขณะที่่�ยืืมเงิินเมื่่�อนัับรวมกัับระยะเวลาปลอดหนี้้� 2 ปีี
และเวลาผ่่อน ชำำ�ระอีีก 15 ปีี รวมกัันแล้้วต้้องไม่่เกิิน 60 ปีี
3. ทำำ�ประโยชน์์ต่่อสัังคม/ สาธารณะ (จิิตอาสา)
4. เป็็นผู้้�มีีสััญชาติิไทย 
5. ไม่่เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีในสาขาใดมาก่่อน
6. ไม่่เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงานและรัับเงิินเดืือนหรืือค่่าจ้้างประจำำ�ในหน่่วยงานของรััฐ
หรืือเอกชนในลัักษณะเต็็มเวลา
7. ไม่่เป็็นบุุคคลล้้มละลาย
8. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ได้้รัับโทษจำำ�คุุกโดยคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดให้้จำำ�คุุก
เว้้นแต่่ เป็็นความผิิดประมาท/ ลหุุโทษ
9. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ที่่ผิ� ดิ นััดชำำ�ระหนี้้กั� บั กองทุุน เว้้นแต่่ได้้ชำ�ร
ำ ะครบถ้้วนแล้้ว

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน
1.
2.
3.
4.

ผู้้�กู้้�ยืืมลงทะเบีียนรัับรหััสผ่่าน ได้้ที่่� https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
ผู้้�กู้้�ยืืมยื่่�นแบบคำำ�ขอกู้้�ยืืมเงิิน
ผู้้�กู้้�ยืืมบัันทึึกค่่าเล่่าเรีียน และ/ หรืือ ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
ผู้้�กู้้�ยืืมทำำ�สััญญายืืมเงิิน

นัักศึึกษาสามารถหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ได้้ที่่�
www.studentloan.or.th
โทร. 0 2016 4888
ผู้้�ประสานงานสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ติิดต่่อ
คุุณสิิรวิิชญ์์ ธารไพฑููรย์์  นัักวิิชาการศึึกษา (กิิจการนัักศึึกษา)
โทร. 0 2447 8597 ต่่อ 1132
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การแนะแนวและให้คำ�ปรึกษา
ในช่ ว งนี้เ ป็ น เวลาแห่ ง การเปลี่ย นแปลง ทำ � ให้ นัก ศึ ก ษาต้ อ งมี วุฒิภ าวะ
การตัดสินใจในการดำ�เนินชีวิต  อีกทั้งการปรับตัวส่สู ภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่
การวางตั ว ในบริ บ ททางสั ง คมที่ เ ปลี่ย นไปจากช่ ว งเวลาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
อีกทั้งครอบครัวที่อาจไกลห่าง ตลอดจนความวิตกกังวลในระหว่างการศึกษา
อาจเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนได้ ทางสถาบันดนตรีฯ จึงมีการให้บริการ
แนะแนวให้คำ�ปรึกษาเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ และแนะแนวทางในการลด
ความวิตกกังวลและหาทางออกของปัญหาได้อย่างเหมาะสมให้กบั นักศึกษาทุกระดับ
เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของสถาบัน โดยจัดให้มีบริการ ดังนี้

1. การแนะแนวให้คำ�ปรึกษา
1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ในช่วง
เวลาทำ�การ  หรือถ้าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถแจ้งผ่านบุคลากร
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ เพื่อให้ทันท่วงทีต่อการแก้้ไขปัญหา
1.2 กิจการนักศึกษา นอกจากการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนักศึกษา
ยังสามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ผ่านงานกิจการนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา
ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และสังคม
นักศึกษาสามารถเขียนใบคำ�รอ้ งทัว่ ไปผ่านทางสำ�นักวิชาฯ หรือ งานกิจการนักศึกษา
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
1.3 นั ก จิ ต วิ ท ยาให้ คำ �ป รึ ก ษา การให้ คำ � ปรึ ก ษาจากนั ก จิ ต วิ ทย า
ที่ทางสถาบันฯ จัดให้มนี กั จิตวิทยาเข้ามาบริการให้ค�ำ ปรึกษาประจำ�เดอื นละ 1 ครัง้
โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปรึกษา ได้ที่  studentaffairs@
pgvim.ac.th โดยใช้ชอื่ เรื่อง “ลงชื่อเข้ารับการปรึกษานักจิตวิทยา ประจำ�เดือน …...”
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2. การอบรมพัฒนานักศึกษา
สถาบั น จั ด อบรมความรู้ ใ นทั ก ษะการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า น
รายวิชา/ กิจกรรม/ โครงการ ที่จัดตลอดทั้งปีโดยสำ�นักวิชาและสถาบันฯ เพื่อให้
นักศึกษาได้ท�ำ งานจริงกับมอื อาชีพ โดยการเรียนรู้ผา่ นการปฏิบตั งิ านจริงในวิชาชีพ
ทางดนตรีทุก ๆ ด้าน อาทิ กิจกรรม Master Class สำ�หรับเครื่องมือเอกต่าง ๆ
การฝึกเพิม่ พูนประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาชีพทางด้านดนตรีฯ ทีน่ กั ศึกษาสนใจ

3. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มลู ข่าวสารแหล่งงาน และเป็นแม่ขา่ ยในการรับสมัคร
บัณฑตท
ิ จี่ ะกำ�ลังสำ�เร็จการศึกษา และองค์กรทีม่ คี วามร่วมมอื กับสถาบันฯ สามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ที่กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศ Facebook: PGVIM Student

4. บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ
สถาบั น ฯ ให้ บ ริ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต ผ่านช่องทางการติดต่อ
ระหว่างสถาบันและนักศึกษาโดยเครือข่ายสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ และโซเชียล
มีเดีย ในช่องทางต่าง ๆ

“ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแล
เอาใจใส่นักศึกษา ”
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การให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษา
บริการด้านสุขภาพอนามัย
1. บริการตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน นักศึกษาสามารถเบิกยาได้จากเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานสถาบันฯ หรือสำ�นักงานสำ�นักวิชา
2. บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นำ�ส่งโรงพยาบาลเมื่อป่วยอาการหนัก
หรือฉุกเฉิน และจำ�เป็นต้องได้รับการรักษากับแพทย์
3. บริการจัดทำ�ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา โดยต้นปีการศึกษาจะมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศ  “เก็บค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
นักศึกษา” โดยเมื่อนักศึกษา ประสบอุบัติเหตุสามารถแจ้งตามขั้นตอน
โดยยื่นบัตรประจำ�ตัวประกันอุบัติเหตุ แก่สถานพยาบาลที่นักศึกษา
เข้ารับบริการ เพื่อขอใช้สิทธิ (ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้พกบัตรฯ สามารถ
เก็บใบเสร็จการเข้ารับการรักษาเพอื่ ยื่นแก่ตวั แทนประกันภัยในภายหลังได้
แต่ต้องแจ้งหลังจากประสบอุบัติเหตุไม่เกิน 160 วันหรือภายใน 30 วัน
หากเกิดเหตุร้ายแรง)
4. ทางสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั เครื่องออกกำ�ลังกายสำ�หรับสมาชิก
ของสถาบันฯ ใว้ในห้อง L104 และนอกจากนัน้ ในบริเวณใกล้เคียงสถาบัน
ยังมีสวนหลวงพระรามแปดสำ�หรับการเดินวิ่งเพื่อบริหารร่างหรือใช้งาน
ตามแต่ความสนใจ
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การศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาทหาร
ในปีีการศึึกษา 2564 การให้้บริิการส่่งนัักศึึกษาเข้้าศึึกษาวิิชาทหารยัังอยู่่ใ� น
ระหว่่างการดำำ�เนิินการขอเปิิดเป็็นศููนย์์ฝึกึ โดยคาดการณ์์ว่า่ จะสามารถเปิิดศููนย์์ฝึกึ
และส่่งนัักศึึกษาเข้้ารัับการศึึกษาวิิชาทหารได้้ในปีีการศึึกษา 2565 เป็็นต้้นไป
นัักศึึกษาที่่�มีีความต้้องการขอเข้้ารัับการศึึกษาในวิิชาทหาร โปรดติิดตามข่่าวสาร
ที่่�ทางสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาจะแจ้้งให้้ทราบต่่อไป
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การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
เมื่่�อมีีอายุุครบ 21 ปีี สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ไม่่ผ่่านการเรีียนและฝึึกวิิชาทหาร
ในชั้้�นปีีที่่� 3 มีีอายุุครบ 21 - 25 ปีี ศึึกษาอยู่่�ในระดัับปริิญญาตรีีให้้ดำำ�เนิินการ
ยื่่� น หลัั ก ฐานขอผ่่ อ นผัั น ให้้ เ สร็็ จ สิ้้� น ภายในเดืือนตุุ ล าคม ก่่ อ นปีี ที่่� ต้้ อ งเข้้ า รัั บ
การตรวจเลืือก งานกิิ จ การนัั ก ศึึ ก ษา สำำ�นัั ก งานสถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา
มีีเอกสารที่่�ต้้องเตรีียมพร้้อมทั้้�งลงนามกำำ�กัับสำำ�เนาถููกต้้อง จำำ�นวน 3 ชุุด ดัังนี้้�
1.  สำำ�เนาใบสำำ�คััญ สด.9
2.  สำำ�เนาใบสำำ�คัญ 
ั สด.35
3.  หนัังสืือรัับรองการเป็็นนัักศึึกษา
4.  สำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน
5.  สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
6.  สำำ�เนาบััตรนัักศึึกษา

การขอผ่อนผันการเรียกพล
ให้้นัักศึึกษาที่่�จบการเรีียนและฝึึกวิิชาทหารในชั้้�นปีีที่่� 3 ขึ้้�นไป ยื่่�นหลัักฐาน
ขอผ่่อนผัันการเรีียกพล เพื่่�อตรวจสอบสภาพฝึึกวิิชาทหาร ทดลองความพรั่่�งพร้้อม
และการระดมพลได้้ ณ  งานกิิจการนัักศึึกษา สำำ�นักั งานสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
พร้้อมหลัักฐานที่่�รัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง จำำ�นวน 2 ชุุด ดัังนี้้�
1.  สำำ�เนาใบสำำ�คััญ สด.8
2.  สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
3.  สำำ�เนาบััตรนัักศึึกษา
4.  หมายเรีียกพลให้้เข้้าฝึึก
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องค์การนักศึกษา
องค์์การนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา มีีชื่่�อย่่อว่่า "อกว." (Princess
Galyani Vahdna Institute of Music Student Organization - PGVS) องค์์การ
นัักศึึกษามีีหน้้าที่่�บริิหารกิิจกรรมนัักศึึกษาของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาให้้
สอดคล้้องกัับคุุณภาพมาตรฐานและเป้้าหมายและพัันธกิิจของสถาบััน จึึงกำำ�หนด
ให้้มีีองค์์การนัักศึึกษาเพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ เช่่น จััดกิิจกรรม และ
โครงการร่่วมกัับสถาบััน กิิจกรรมนัักศึึกษา ทั้้�งนี้้�องค์์การนัักศึึกษาและกรรมการ
ขององค์์การนัักศึึกษานั้้�นได้้มาจากการเลืือกตั้้�ง

โครงสร้างองค์การนักศึกษาประกอบไปด้วย
กรรมการประเภทผู้้�แทนนัักศึึกษาทั่่�วไปซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งจาก นัักศึึกษา
ทุุกชั้้�น จำำ�นวน 3 คน กรรมการประเภทผู้้�แทนนัักศึึกษาแต่่ละชั้้�นปีี ซึ่่�งได้้รัับ
การเลืือกตั้้�งจากนัักศึึกษาของแต่่ละชั้้�นปีีชั้้�นปีีละ 2 คน

นายกองค์การฯ
อุปนายกองค์การฯ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ
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หน้าที่และวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา
1. รัักษาไว้้ซึ่่�งผลประโยชน์์ส่่วนรวมของนัักศึึกษา
2. รัักษาไว้้ซึ่่�งความมั่่�นคงของสถาบัันนัักศึึกษา
3. ส่่งเสริิมพัันธไมตรีีกัับสถาบัันต่่าง ๆ และถืือหลัักเสมอภาค
ในการปฏิิบััติิต่่อกััน
4. รัักษาความเป็็นธรรมในสัังคม ผลประโยชน์์ของชาติิ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์เป็็นประมุุข
ภายใต้้ขอบเขตของกฎหมาย
5. ส่่งเสริิมกิิจกรรมหลัักสููตร ปลููกฝัังและรัักษาไว้้ซึ่่�งวััฒนธรรม
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี และเอกลัักษณ์์ความดีีงามของไทย
เผยแพร่่ชื่่�อเสีียง เกีียรติิคุุณของสถาบััน
6. กำำ�กัับและติิดตามชมรมนัักศึึกษาในการทำำ�กิิจกรรม
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ชมรมนักศึกษา
นอกจากการกิิ จ กรรมในด้้ า นการเรีี ย นการสอน และกิิ จ กรรมหลัั ก
ของสถาบัันฯ ทางสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ยัังมีีการสนัับสนุุนชมรมนัักศึึกษา
เพื่่�อเข้้ามาบริิการสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�มีีความสนใจในกิิจกรรม อื่่�น ๆ ที่่�อยากจะ
จััดตั้้�งกลุ่่�มที่่�มีีความสนใจร่่วมกััน ในปีีการศึึกษา 2563 ที่่�ผ่่านมา ทางนัักศึึกษา
สถาบัันฯ ได้้มีีการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันของ 3 ชมรมหลัักได้้แก่่
1. ชมรมกีี ฬ า ชมรมที่่� เ กิิ ด จากการรวมกลุ่่�มของนัั ก ศึึ ก ษาที่่� มีี ใ จรัั ก ใน
การออกกำำ�ลังั กาย ไม่่ว่า่ จะเป็็น การเล่่นกีีฬาชนิิดต่่าง ๆ อาธิิ ฟุตซ
ุ อลล์์ แบดมิินตััน
2. ชมรมศิิ ลปวัั ฒ นธรรม เพื่่� อ ที่่� จ ะเป็็ น สื่่� อ กลางในการรวมกลุ่่�มของ
นัั ก ศึึ ก ษาสถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาที่่� มีี ค วามสนใจในด้้ า นดนตรีี ต่่ า ง ๆ
ที่่�นอกเหนืือจากดนตรีีคลาสสิิกได้้ศึึกษาวััฒนธรรมดนตรีีอื่่�น ๆ
3. ชมรมดูู (สารค) ดีี เป็็นชมรมที่่�เปิิดพื้้�นที่่�ให้้นักั ศึึกษาทั้้�งในระดัับปริิญญา
บััณฑิิตและบััณฑิิตศึึกษา รวมไปถึึงบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีคี วามสนใจมาร่่วมชม สื่่อ� วีีดิทัิ ศน์
ั ์
สารคดีี ภาพยนตร์์ ในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่อ� ศึึกษาและแลกเปลี่่ย� นทััศนะหลัังการรัับชม
เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�หรืือมุุมมองใหม่่ ๆ แก่่ผู้้�เข้้าร่่วม
ทั้้�งนี้้�หากนัักศึึกษามีีความสนใจในด้้านอื่่�น นัักศึึกษาสามารถ กรอกใบ
สมััครชมรม (สกว.กนศ. 002) แล้้วส่่งได้้ที่่�อาคารอำำ�นวยการชั้้�น 2 ก่่อนวัันที่่�
31 สิิงหาคม 2564
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ชมรมศิษย์เก่า
ในส่่ ว นบทบาทหลัั ง จบการศึึ ก ษาแล้้ ว  ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า ของสถาบัั น ฯ ได้้ จัั ด ตั้้� ง
“ชมรมศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า ” มีี ห น้้ า ที่่� ใ นการขัั บ เคลื่่� อ นกลุ่่�มบัั ณ ฑิิ ต โดยสร้้ า งเครืือข่่ า ย
ความเป็็นสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และส่่งเสริิมกิิจกรรมในการพััฒนานัักศึึกษา
รุ่่�นน้้ อ งให้้ เ ติิ บ โตและพร้้ อ มรัั บ การก้้ า วข้้ า มการเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาอย่่ า งเข็็ ม แข็็ ง
โดยในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมาชมรมศิิษย์์เก่่าได้้มีีบทบาทในการให้้คำำ�แนะนำำ�ต่่าง ๆ
และถ่่ายทอดประสบการณ์์หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา รวมทึึงทิิศทางในการดำำ�เนิินชีีวิิต
หลัังจบการศึึกษาจากสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

การบริการอื่น ๆ
โรงอาหาร
โรงอาหารของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาตั้้�งอยู่่� ณ ชั้้�น 1 ศููนย์์การเรีียนรู้้�
และสัันทนาการ โดยมีีการควบคุุมความสะอาด รสชาติิ และราคาที่่มี� คี วามเหมาะสม
บริิการแก่่นัักศึึกษา อาจารย์์ บุุคลากรของสถาบัันฯ และบุุคคลภายนอก

การรักษาความปลอดภัย
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และองค์์กรที่่�อยู่่�บริิเวณเดีียวกัันกัับสถาบััน
มีีเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยจำ�ำ นวนมากเพื่่�อดููแลความปลอดภััย  24 ชั่่�วโมง
อีีกทั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา มีีระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�ทัันสมััย  เช่่น
ระบบเปิิด - ปิิดประตูู ระบบกล้้องวงจรปิิด เป็็นต้้น
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การขออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา
นัั ก ศึึ ก ษาควรมีี ก ารติิ ด ต่่ อ ประสานงานล่่ ว งหน้้ า เพื่่� อ ตรวจสอบเวลา
และความพร้้อมของการใช้้สถานที่่� ทั้้�งสถานที่่�ภายในสถาบัันฯ หรืือนอกสถาบัันฯ
หลัั ง จากโครงการของนัั ก ศึึ ก ษาอนุุ มัั ติิ แ ล้้ ว ให้้ ทำำ� หนัั ง สืือ ขอความอนุุ เ คราะห์์
ผ่่านงานด้้านกิิจการนัักศึึกษา (กรณีีภายนอกสถาบัันฯ) ในกรณีีที่่�ใช้้สถานที่่�
ภายในสถาบััน นัักศึึกษาต้้องกรอกแบบฟอร์์มขออนุุญาตใช้้สถานที่่�ของสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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การยืม - คืน เครื่องดนตรี สำ�หรับนักศึกษา
1. ตรวจสอบเกณฑ์์และสถานะพร้้อมเขีียนใบคำำ�ร้้อง
2. ยื่่�นใบคำำ�ร้้องที่่�เจ้้าหน้้าที่่�และรอคณบดีีอนุุมััติิ
3. รอติิดต่่อกลัับเรื่่�องการอนุุมััติิ ถ้้าผ่่านไป ข้้อ 4. ไม่่ผ่่าน
   ให้้พิิจารณาข้้อ 1 ใหม่่
4. รัับเครื่่�องและคืืนก่่อน 2 ทุ่่�มทุุกวััน ที่่�ตู้้�ล๊๊อกเกอร์์
5. คืืนเครื่่�องเมื่่�อครบกำำ�หนดถ้้าต้้องการยืืมต่่อเริ่่�มทำำ� ข้้อ 1 ใหม่่
สามารถอ่่านเกณฑ์์หรืือติิดต่่อเพื่่�อสอบถามเพิ่่�มได้้ที่่�
คุุณสมมาตร ยัังเยี่่�ยม
sommart.y@pgvim.ac.th
อ่่านประกาศเพิ่่�มเติิมที่่� QR Code

การขอคำ�ปรึกษาและข้อร้องเรียน
นัั ก ศึึ ก ษาสามารถขอคำำ� ปรึึ ก ษาและเขีี ย นข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นต่่ า ง ๆ ผ่่ า นทาง
ช่่องทางดัังนี้้�
1.  กล่่องรัับความคิิดเห็็น (ตั้้�งอยู่่�ในห้้องสมุุด และสำำ�นัักวิิชาการฯ)
2.  E – mail : studentaffairs@pgvim.ac.th
3.  องค์์การนัักศึึกษา
4.  เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านงานกิิจการนัักศึึกษา
5.  อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
6.  ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา
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ระบบและกลไกการให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษา

สำำ�นัักวิิ ชาและสถาบัั นมีี ระบบอาจารย์์ ที่่� ปรึึ กษาให้้ กัับนัั กศึึ ก ษา เพื่่� อให้้
คำำ�ปรึึกษาทางด้้านวิิชาการและการใช้้ชีวิี ติ แก่่นักั ศึึกษา โดยกำำ�หนดให้้เป็็นภาระงาน
ของอาจารย์์รวมถึึงกำำ�หนดช่่วงเวลาในการให้้คำ�ำ ปรึึกษาให้้กัับนัักศึึกษาแต่่ละคน
หากนัักศึึกษามีีความต้้องการจะอ่่านรายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิมเกี่่�ยวกัับด้้านการบริิการนัักศึึกษา สามารถเข้้าไปได้้ที่่�
student resources
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4
ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ
และปฏิทินการศึกษา
• ข้้อบัังคัับสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาบััณฑิิต
และบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ. 2562
• ประกาศสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
เรื่่อ� งเกณฑ์์มาตรฐานการทดสอบภาษา
อัังกฤษของนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา
• ข้้อบัังคัับสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ว่่าด้้วยธรรมนููญนัักศึึกษา พ.ศ. 2556
• ข้้อบัังคัับสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ว่่าด้้วยวิินัยนั
ั กั ศึึกษา พ.ศ. 2556
• ข้้อบัังคัับสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ว่่าด้้วยเครื่่อ� งแบบ เครื่่อ� งหมาย และเครื่่อ� ง
แต่่งกายของนัักศึึกษา พ.ศ. 2556
• ข้้อบัังคัับว่่าด้้วยอััตราค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับ
การศึึกษาระดัับปริิญญาบััณฑิิต
และบััณฑิิตศึึกษา
• ประกาศสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
เรื่ิิอ� งอััตราค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
และธรรมเนีียมการลงทะเบีียนวิิชาเรีียน
ระดัับปริิญญาบััณฑิิตและบััณฑิิตศึึกษา
• ข้้อบัังคัับว่่าด้้วยทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา
สำำ�หรัับนัักศึึกษา พ.ศ. 2556
• ข้้อบัังคัับว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การให้้ปริิญญา

•

•
•

•

•

•

ประกาศนีียบัตรชั้้
ั น� ต่่าง ๆ อนุุปริิญญา
วุุฒิบัิ ตร 
ั ประกาศนีียบัตร 
ั และเกีียรติบัิ ตร 
ั
พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
กำำ�หนดปริิญญาในสาขา และอัักษรย่่อ
สำำ�หรัับสาขาวิิชา ของสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา พ.ศ. 2556
ข้้อบัังคัับว่่าด้้วยการใช้้และเงื่อ�่ นไข
การใช้้ครุุยวิทย
ิ ฐานะ เข็็มวิิทยาฐานะ
และครุุยประจำำ�ตำ�ำ แหน่่ง พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
เรื่่อ� งกำำ�หนดลัักษณะ ชนิิด ประเภท 
และส่่วนประกอบของครุุยวิทย
ิ ฐานะ
เข็็มวิิทยฐานะ และครุุยประจำำ�ตำ�ำ แหน่่ง
ประกาศสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติั ิ
ในการให้้บริิการโสตทััศนููปกรณ์์
แก่่นักั ศึึกษาโดยไม่่เก็็บค่่าธรรมเนีียม
ประกาศสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติั ิ
ในการให้้บริิการครุุภัณฑ์
ั ด์ นตรีี
แก่่นักั ศึึกษาโดยไม่่เก็็บค่่าธรรมเนีียม
ปฏิิทินิ การศึึกษา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2556
เพื่่� อ ให้้ กิิ จ กรรมของนัั ก ศึึ ก ษาสถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาดำำ� เนิิ น ไป
ด้้ ว ยความเรีี ย บร้้ อ ย  อาศัั ยอำำ� นาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (13)
แห่่งพระราชบััญญััติิสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาในการประชุุมครั้้�งที่่� 12/2556 เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม พ.ศ. 2556
จึึงวางข้้อบัังคัับไว้้ดัังต่่อไปนี้้�

ข้อ 1 ข้้อบัังคัับนี้้�เรีียกว่่า “ข้้อบัังคัับสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาว่่าด้้วย
ธรรมนููญนัักศึึกษาพ.ศ. 2556
ข้อ 2 ข้้อบัังคัับนี้้�ให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศเป็็นต้้นไป
ข้อ 3 ในข้้อบัังคัับนี้้�
“ธรรมนููญ” หมายความว่่ า ธรรมนููญนัั ก ศึึ ก ษาสถาบัั น ดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา
“สถาบััน” หมายความว่่า สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“อธิิการบดีี” หมายความว่่า อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“นัักศึึกษา” หมายความว่่า นัักศึึกษาที่่�กำำ�ลังั ศึึกษาในระดัับปริิญญา
ตรีีของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“องค์์การนัักศึึกษา” หมายความว่่า หน่่วยงานนัักศึึกษาซึ่่�งมีีหน้้าที่่�
บริิหารกิิจกรรม นัักศึึกษาของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“คณะกรรมการบริิหาร” หมายความว่่า คณะกรรมการบริิหาร
องค์์การนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“กรรมการ” หมายความว่่า กรรมการบริิหารองค์์การนัักศึึกษา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“ปีีการศึึกษา” หมายความว่่า ระยะเวลาตั้้�งแต่่วันั เปิิดภาคการศึึกษา
ต้้นของปีีหนึ่่�งจนถึึงวัันก่่อนวัันเปิิดภาคการศึึกษาต้้นของปีีถัดั ไป และ
ให้้ใช้้ปีี พ.ศ. ของวัันเปิิดภาคการศึึกษาต้้นเป็็นชื่่�อ สำำ�หรัับปีีการ
ศึึกษานั้้�น ทั้้�งนี้้� วัันเปิิดภาคการศึึกษาต้้นของแต่่ละปีีการศึึกษา ให้้
เป็็นไปตามปฏิิทิินการ ศึึกษาที่่�สถาบัันประกาศกำำ�หนด
ข้อ 4 ให้้ อ ธิิ ก ารบดีี รัั ก ษาการตามข้้ อ บัั ง คัั บ นี้้� และให้้ มีี อำำ� นาจในการ
ออกระเบีียบเพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของข้้อบัังคัับนี้้�
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หมวด 1
บททั่่�วไป
ข้อ 5 สถาบัั น จะจัั ด ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาได้้ รัั บ การศึึ ก ษาอย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการอุุดมศึึกษา และเกณฑ์์มาตรฐานอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการจััดการศึึกษาที่่�เป็็นความจริิงและถููกต้้อง
มีีระบบอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งรัับทราบข้้อมููล
เกี่่� ย วกัั บ ผลการศึึ ก ษา ได้้ รัั บ บริิ ก ารสวัั ส ดิิ ก ารและสวัั ส ดิิ ภ าพ
ระหว่่างอยู่่�ในสถาบััน
ข้อ 6 สิิทธิิและหน้้าที่่�ของนัักศึึกษา
(1) มีีสิิทธิิและหน้้าที่่�เท่่าเทีียมกัันภายใต้้ขอบเขตของกฎหมาย
กฎ และระเบีี ย บของสถาบัั น และมีี ค วามเสมอภาคที่่� จ ะ
ได้้รัับความยุุติิธรรมและผลประโยชน์์ร่ว่ มกััน
(2) มีี สิิ ทธิิ แ ละเสรีี ภ าพเท่่ า เทีี ย มกัั น ในการลงคะแนนเสีี ย ง
แสดงประชามติิ และเสนอตััวเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งในตำำ�แหน่่ง
ต่่าง ๆ ของคณะกรรมการบริิหาร
(3) มีี สิิ ทธิิ แ ละเสรีี ภ าพเท่่ า เทีี ย มกัั น ในการเสนอเรื่่� อ งราว
เสนอความคิิดเห็็นต่่อองค์์การนัักศึึกษาและคณะกรรมการ
บริิหาร
(4) มีี สิิ ทธิิ แ ละเสรีี ภ าพเท่่ า เทีี ย มกัั น ในการเสนอเรื่่� อ งราว
ร้้องทุุกข์์ หรืืออุุทธรณ์์ต่่อสถาบััน
(5) ปฏิิ บัั ติิ ต ามธรรมนููญนัั ก ศึึ ก ษานี้้� อ ย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด ในกรณีี
ที่่� เ ห็็ น ว่่ า การปฏิิ บัั ติิ ต ามธรรมนููญนัั ก ศึึ ก ษาข้้ อ ใดเป็็ น การ
ไม่่ชอบธรรมมีี สิ ิ ทธิ ิ เ สนอความเห็็ น ต่่ อ องค์์การนัักศึึกษา
หรืือสถาบัั น เพื่่�อพิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไป
(6) ให้้ความร่่วมมืือต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์การนัักศึึกษา
(7) ต้้ อ งไปเลืือกตั้้� ง คณะกรรมการบริิ ห ารตามหลัั ก เกณฑ์์
และวิิธีีการที่่�ธรรมนููญนี้้�กำำ�หนด
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หมวด 2
องค์์การนัักศึึกษา
ข้อ 7 ให้้มีีองค์์การนัักศึึกษาของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาคณะหนึ่่�ง
“อกว.” และมีีชื่่�อภาษาอัังกฤษว่่า Princess Galyani Vadhana
Institute of Music Student Organization เรีียกโดย ย่่อว่่า “PGVS”
ประกอบด้้วยนัักศึึกษาทั้้�งปวงที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีีของ
สถาบััน โดยมีีวัตถุ
ั ุประสงค์์ดัังต่่อไปนี้้�
(1) รัักษาไว้้ซึ่่�งผลประโยชน์์ส่่วนรวมของนัักศึึกษา
(2) รัักษาไว้้ซึ่่�งความมั่่�นคงของสถาบัันนัักศึึกษา
(3) ส่่งเสริิมสััมพัันธไมตรีีกัับสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ และถืือหลััก
เสมอภาค ในการปฏิิบััติิต่่อกััน
(4) รัั ก ษาความเป็็ น ธรรมในสัั ง คม ผลประโยชน์์ ข องชาติิ
และการปกครองในระบอบ ประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริย์ิ ์
เป็็นประมุุข ภายใต้้ ขอบเขตของกฎหมาย
(5) ส่่ ง เสริิ ม กิิ จ กรรมเสริิ ม หลัั ก สููตร  ปลููกฝัั ง และรัั ก ษาไว้้ ซึ่่� ง
วัั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนีี ย มประเพณีี และเอกลัั ก ษณ์์
อัันดีีงามของไทย
(6) รัักษาบทบััญญัติั ิของข้้อบัังคัับนี้้�
(7) เผยแพร่่ชื่่�อเสีียงเกีียรติิคุุณของสถาบััน

หมวด 3
คณะกรรมการบริิหารองค์์การนัักศึึกษา
ข้อ 8 ให้้มีคี ณะกรรมการบริิหารองค์์การนัักศึึกษาคณะหนึ่่�ง เรีียกชื่่อ� ภาษา
อัังกฤษว่่า Student Administrative Committee ประกอบด้้วย
(1) กรรมการประเภทผู้้�แทนนัักศึึกษาทั่่�วไป ซึ่�ง่ ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
จากนัักศึึกษาทุุกชั้้�นปีีจำำ�นวนสามคน
(2) กรรมการประเภทผู้้�แทนนัั ก ศึึ ก ษาแต่่ ล ะชั้้� น ปีี ซึ่่� ง ได้้ รัั บ
การเลืือกตั้้�งจากนัักศึึกษาของแต่่ละชั้้�นปีีนั้้�น ชั้้�นปีีละสองคน
ให้้ อ ธิิ ก ารบดีี ห รืือผู้้�ที่่� อ ธิิ ก ารบดีี มอบหมายเรีี ย กประชุุ ม
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กรรมการตาม (1) และ (2) เพื่่�อเลืือกกัันเองให้้ได้้มาซึ่่�งนายก
องค์์การนัักศึึกษา อุุปนายกองค์์การนัักศึึกษา เหรััญญิิกเลขานุุการ
และกรรมการตำำ�แหน่่งอื่่น� ๆ ตามความเหมาะสม ให้้คณะกรรมการ
บริิหาร มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละหนึ่่�งปีีการศึึกษา ทั้้�งนี้้�
กรรมการที่่�พ้น้ จากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รับั การเลืือกตั้้ง� ใหม่่ได้้
ข้อ 9 นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระตามข้้อ 8 กรรมการบริิหารพ้้น
จากตำำ�แหน่่งเมื่่อ�
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สำำ�เร็็จการศึึกษา หรืือพ้้นสภาพนัักศึึกษาของสถาบััน
(4) ถููกถอดถอนโดยมติิไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในห้้า
ของคณะกรรมการบริิหาร
(5) ถููกลงโทษทางวิินััยนัักศึึกษาตั้้�งแต่่โทษภาคทััณฑ์์ขึ้้�นไป
ข้อ 10 หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการได้้มาซึ่่�งกรรมการตามข้้อ 8 ให้้เป็็นไป
ตามระเบีียบที่่อ� ธิิการบดีีกำ�ำ หนดโดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการ
บริิหารสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ข้อ 11 ให้้คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�บริิหารการจััดกิิจกรรมนัักศึึกษา
ของสถาบัันให้้เป็็นไปตามนโยบายและแนวทางที่่�สถาบัันกำำ�หนด
และให้้อธิิการบดีีแต่่งตั้้�งอาจารย์์ตามความเหมาะสม เป็็นที่่�ปรึึกษา
ของคณะกรรมการบริิหาร  เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�ในการ
ปฏิิบััติิงาน
ข้อ 12 คณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
(1) บริิหารกิิจกรรมทั้้�งปวงเกี่่�ยวกัับนัักศึึกษา  
(2) พิิจารณาและวางแผนการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ขององค์์การบริิหาร
(3) วางหลัั ก เกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี ก ารปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น งาน
ขององค์์การบริิหาร โดยเสนอต่่อสถาบััน ทั้้�งนี้้�จะต้้องไม่่ขััด
หรืือแย้้งกัับข้้อบัังคัับ ระเบีียบ และประกาศของสถาบััน
(4) ดำำ� เนิิ น การเลืือกตั้้� ง คณะกรรมการบริิ ห ารชุุ ด ถัั ด ไป หรืือ
เลืือกตั้้�งกรรมการแทน กรรมการที่่�ว่่างลงตามข้้อ 9  
(5) เรีียกประชุุมนัักศึึกษาทั้้ง� หมดในสถาบััน เพื่่อ� ชี้้แ� จงเรื่่อ� งต่่าง ๆ
ตามที่่เ� ห็็นสมควร
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(6) ดำำ� เนิิ น การพิิ จ ารณาจัั ด ทำำ� งบประมาณและโครงการของ
องค์์การนัักศึึกษา เสนอสถาบัันให้้ความเห็็นชอบ
(7) ให้้ ค วามร่่ ว มมืือในการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมส่่ ว นขององค์์ ก าร
นัักศึึกษา และสถาบััน
(8) พิิ จ ารณาเสนอความเห็็ น ในการจัั ด ตั้้� ง และยุุ บ เลิิ ก ชมรม
ต่่ อ อธิิการบดีี

หมวด 4
การประชุุมของคณะกรรมการบริิหาร
ข้อ 13 การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารให้้ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
(1) ให้้นายกองค์์การนัักศึึกษาเป็็นผู้้�เรีียกประชุุมคณะกรรมการ
บริิหาร ในกรณีีฉุุกเฉิิน หรืือจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน กรรมการจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสี่่�ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด อาจร้้องขอ
ต่่ออธิิการบดีี   เพื่่�อพิิจารณาให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ
บริิหารได้้
(2) ให้้นายกองค์์การนัักศึึกษาเป็็นประธานในที่่�ประชุุม ในกรณีี
ที่่�นายกองค์์การนัักศึึกษา ไม่่อยู่่�หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
ให้้อุปุ นายกองค์์การนัักศึึกษาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุม
แทนนายกองค์์การนัักศึึกษาในกรณีีที่่� นายกองค์์การนัักศึึกษา
และอุุปนายกองค์์การนัักศึึกษาไม่่อยู่่ห� รืือไม่่อาจปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้   
ให้้กรรมการเลืือก กรรมการคนหนึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธาน
ที่่ป� ระชุุม
ข้อ 14 วิิธีีปฏิิบัติั ิในการเรีียกประชุุมให้้ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
(1) การนัั ด ประชุุ ม ให้้ เ ลขานุุ ก ารแจ้้ ง เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร
เป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า สามวััน เว้้นแต่่นายกองค์์การ
นัักศึึกษาเห็็นเป็็นเรื่่�องฉุุกเฉิินหรืือจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนอาจให้้นััด
ประชุุมโดยวิิธีีการอื่่�นได้้
(2) ให้้เลขานุุการส่่งระเบีียบวาระการประชุุม พร้้อมกัับหนัังสืือ
นััดประชุุมให้้กรรมการทุุกคน และอาจส่่งเอกสารประกอบ
การประชุุ ม ตามที่่� เ ห็็ น ว่่ า จำำ� เป็็ น และสมควรด้้ ว ยก็็ ไ ด้้
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ข้อ 15

ข้อ 16

ข้อ 17

ข้อ 18
ข้อ 19

ข้อ 20

การส่่งระเบีียบวาระการประชุุมกัับเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องอาจจะส่่ง
โดยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็็ได้้
การจััดระเบีียบวาระการประชุุม ให้้จััดลำำ�ดัับดัังต่่อไปนี้้�
15.1 เรื่่�องแจ้้งเพื่่�อทราบ
15.2 เรื่่�องรัับรองรายงานการประชุุม  
15.3 เรื่่�องสืืบเนื่่�อง หรืือค้้างพิิจารณาจากการประชุุมครั้้�งก่่อน  
15.4 เรื่่�องเสนอเพื่่�อพิิจารณา  
15.5 เรื่่�องอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)
ให้้กรรมการเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิเสนอเรื่่�องเข้้าระเบีียบวาระการประชุุม
โดยการเสนอเรื่่�องเข้้าระเบีียบวาระการประชุุม ให้้ทำำ�เป็็นหนัังสืือ
ถึึงนายกองค์์การนัักศึึกษาล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่าห้้าวััน เว้้นแต่่เป็็น
เรื่่� อ งฉุุ ก เฉิิ น หรืือจำำ� เป็็ น เร่่ ง ด่่ ว น นายกองค์์ ก ารนัั ก ศึึ ก ษา
อาจพิิจารณานำำ�เข้้าระเบีียบวาระการประชุุมได้้ตามที่่�เห็็นสมควร 
หากนายกองค์์ ก ารนัั ก ศึึ ก ษาเห็็ น ว่่ า ไม่่ ส มควรนำำ� เสนอเรื่่� อ งใด
เข้้าระเบีียบวาระการประชุุม อาจไม่่นำำ�เรื่่�อง ดัังกล่่าวเสนอเป็็น
วาระการประชุุมก็็ได้้ โดยให้้มีีหนัังสืือแจ้้ง ให้้ผู้้�เสนอเรื่่�องทราบ
โดยไม่่ชัักช้้า
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาเฉพาะ
เรื่่อ� งที่่�มีอี ยู่่ใ� น ระเบีียบวาระการประชุุม และต้้องดำำ�เนิินการพิิจารณา
ตามลำำ�ดับั ของระเบีียบวาระการประชุุมที่่�จัดั ไว้้ เว้้นแต่่ที่่ป� ระชุุมจะมีี
มติิเป็็นอย่่างอื่่�น ในกรณีีที่่�ประธานในที่่�ประชุุมเห็็นว่่าเรื่่�องใดเป็็น
เรื่่�องเร่่งด่่วน จะนำำ�มาพิิจารณาก่่อนก็็ได้้ ประธานในที่่ป� ระชุุมโดย 
ความเห็็นชอบของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร อาจปรัับปรุุง
การจััดระเบีียบวาระการประชุุม ทั้้�งในเรื่่�องการจััดลำำ�ดัับและหััวข้้อ
เรื่่�องของระเบีียบวาระการประชุุม ได้้ตามความเหมาะสม
ให้้มีีการลงลายมืือชื่่�อกรรมการและผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคน
ในการประชุุมต้้องมีีกรรมการจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด จึึงเป็็นองค์์ประชุุมเมื่่�อพ้้นกำำ�หนดการประชุุมไป
ครึ่่�งชั่่�วโมงแล้้ว ถ้้ากรรมการยัังไม่่ครบองค์์ประชุุม ประธานอาจสั่่�ง
ให้้เลื่่�อนการประชุุมไปก็็ได้้
ในการประชุุม ถ้้ากรรมการจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
กรรมการที่่�มาประชุุม มีีมติิให้้ประชุุมลัับ ก็็ให้้ประชุุมลัับในการ
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ข้อ 21
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ประชุุมลัับ ผู้้�ที่่�จะอยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือที่่�อื่่�นใดที่่�อาจฟัังการประชุุมได้้
ได้้แก่่ กรรมการ และผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากประธานเท่่านั้้�น
ประธานมีีอำำ�นาจปรึึกษาที่่�ประชุุมในปััญหาใด ๆ เตืือน ห้้ามปราม
ให้้งด การอภิิปราย ในเรื่่�องที่่�กำำ�ลัังพิิจารณา สั่่�งพัักการประชุุม
เลื่่�อนการประชุุม หรืือเลิิกการประชุุมได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
ในกรณีีที่่จ� ะต้้องมีีมติิของคณะกรรมการบริิหารในเรื่่อ� งใด ถ้้าในเรื่่อ� ง
นั้้�นไม่่มีีผู้้�ใดคััดค้้านและไม่่มีีผู้้�เห็็นเป็็นอย่่างอื่่�น ก็็ให้้ถืือว่่าที่่�ประชุุม
เห็็นชอบ ถ้้าเป็็นกรณีีที่่�จะต้้องออกเสีียงลงคะแนน ให้้ประธาน
ขอให้้ที่่�ประชุุมลงมติิและให้้ ถืือเสีียงข้้างมากของกรรมการที่่�มา
ประชุุมในครั้้�งนั้้�น ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างการลงมติิจะต้้องมีีกรรมการอยู่่�
ในที่่�ประชุุมเพื่่อ� พิิจารณา และลงมติิในแต่่ละเรื่่อ� งไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธาน
ออกเสีียงชี้้�ขาด และให้้กระทำำ�เป็็นการเปิิดเผยโดยจะให้้เหตุุผล
หรืือไม่่ก็็ได้้
การออกเสีียงลงคะแนนให้้กระทำำ�เป็็นการเปิิดเผย เว้้นแต่่ที่่�ประชุุม
มีีมติิให้้กระทำำ�  เป็็นการลัับ จึึงให้้ลงคะแนนลัับวิิธีีการลงคะแนน
เปิิ ด เผยและวิิ ธีี ก ารลงคะแนนลัั บ ให้้ ป ระธานเป็็ น ผู้้�กำำ� หนด
ตามความเห็็นชอบของที่่�ประชุุม
เมื่่� อ ได้้ นัั บ คะแนนเสีี ย งเสร็็ จ แล้้ ว ให้้ ป ระธานประกาศมติิ ต่่ อ
ที่่�ประชุุมทัันทีี
ในการนัับคะแนนเสีียงครั้้ง� ใด ถ้้ากรรมการร้้องขอและที่่�ประชุุมมีีมติิ
ให้้ มีี ก ารนัั บ คะแนนเสีี ย งใหม่่  ก็็ ใ ห้้ มีี ก ารนัั บ คะแนนเสีี ย งใหม่่
ภายหลัั ง การประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห ารครั้้� ง ใดเสร็็ จ สิ้้� น ลง
ให้้เลขานุุการจััดทำำ�รายงานการประชุุมเพื่่อ� เสนอคณะกรรมการบริิหาร
รัับรองในการประชุุมครั้้�งต่่อไป โดยให้้เลขานุุการลงลายมืือชื่่�อ
ในรายงานการประชุุมที่่�ได้้รับั รองแล้้ว และให้้มีกี ารเผยแพร่่เป็็นการ
ทั่่�วไป เว้้นแต่่รายงานการประชุุมลัับที่่�มีมี ติิของคณะกรรมการบริิหาร
มิิให้้เปิิดเผยหรืือข้้อความที่่�ห้้ามโฆษณา กรรมการมีีสิิทธิิขอแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมรายงานการประชุุมให้้ตรงตามที่่�เป็็นจริิงได้้ การจะแก้้ไขได้้
หรืือไม่่นั้้น�  สุุดแล้้วแต่่มติิที่่ป� ระชุุมจะพิิจารณาวิินิจิ ฉััยชี้้ข� าด รายงาน
การประชุุมที่่�ยัังมิิได้้มีีการรัับรองเพราะเหตุุที่่ว� าระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ของประธานสิ้้น� สุุดลงตามวาระหรืือโดยกรณีี อื่น�่ ใด ให้้เลขานุุการบัันทึึก
เหตุุนั้้น� ไว้้และรัับรองความถููกต้้องของรายงานการประชุุมนั้้น�

หมวด 5
ชมรม
ข้อ 26 การขอจััดตั้้�งชมรมกิิจกรรมนัักศึึกษา ให้้กลุ่่�มนัักศึึกษาผู้้�ประสงค์์จะ
จัั ด ตั้้� ง ชมรมยื่่� น หนัังสืือขอจััดตั้้�งและข้้อกำำ�หนดการบริิหารชมรม
ตามแบบที่่ส� ถาบัันกำำ�หนด พร้้อมด้้วยรายละเอีียดต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับ
ชมรมที่่�ขอจััดตั้้�งต่่อคณะกรรมการบริิหาร ทั้้�งนี้้�ชมรมที่่�จะจััดตั้้�ง
ขึ้้น� ใหม่่ต้้องมีีวััตถุุประสงค์์ของชมรมอย่่างชััดเจน และไม่่ซํ้้�าซ้้อน
กัับวััตถุุประสงค์์หลัักของชมรมที่่�ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นก่่อนหน้้า
ข้อ 27 ชมรมจะตั้้�งขึ้้�นได้้ต่่อเมื่่�อมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านใด
ด้้านหนึ่่�งโดยเฉพาะ คืือ
(1) ชมรมกีี ฬ า จะต้้ อ งมีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ เผยแพร่่ ค วามรู้้�แก่่
นัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับกีีฬาวิิธีีการเล่่นที่่�ถููกต้้องสำำ�หรัับกีีฬาแต่่ละ
ประเภทตลอดจนปลููกฝัังให้้นัักศึึกษามีีนํ้้�าใจเป็็นนัักกีีฬา
(2) ชมรมศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม จะต้้ อ งมีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ อนุุ รัั ก ษ์์
ส่่ ง เสริิ ม เผยแพร่่ แ ลกเปลี่่� ย นและพัั ฒ นาศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม
และขนบธรรมเนีี ย มประเพณีี ไ ทยเพื่่� อ ปลููกฝัั ง ค่่ า นิิ ย ม
ความภาคภููมิิ ใ จ และความซาบซึ้้� ง ในศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมไทย
แก่่นัักศึึกษา ตลอดจนการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ศิิลปวััฒนธรรม
ของนานาประเทศ
(3) ชมรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ จะต้้องมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้นัักศึึกษา มีีความคิิดริิเริ่่�มและสร้้างสรรค์์ ในการบำำ�เพ็็ญ
สาธารณะประโยชน์์ ในด้้านใดด้้านหนึ่่�ง เช่่น อาสาพััฒนา
ชนบท อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาเยาวชน เผยแพร่่ความรู้้�
สู่่� ช นบท  เพื่่� อ สร้้ า งสรรค์์ ค วามเจริิ ญ แก่่ ชุุ ม ชนและสัั ง คม
ตลอดจนการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก ความรัับผิิดชอบของนัักศึึกษา
ที่่�มีต่ี ่อสัังคม
ข้อ 28 ให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเสนอความเห็็นต่่ออธิิการบดีีเพื่่�อ
ให้้จััดตั้้�ง หรืือไม่่ให้้จััดตั้้�งชมรมภายในหกสิิบวััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับ
หนัังสืือขอจััดตั้้�ง และรายละเอีียดต่่าง ๆ อย่่างครบถ้้วนแล้้ว
ข้อ 29 การดำำ�เนิินงานและการบริิหารงานของแต่่ละชมรม ให้้เป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดการบริิหารชมรม ทั้้�งนี้้� ข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวจะต้้องไม่่ขััด
ต่่อธรรมนููญนัักศึึกษา ตลอดจนระเบีียบของสถาบััน
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ข้อ 30 ชมรมต้้องจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินกิิจกรรมในรอบปีีเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิหาร เพื่่อ� ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของชมรมก่่อน
ปิิดภาคการศึึกษาปลาย และให้้คณะกรรมการบริิหาร รายงานผล
การประเมิินดัังกล่่าวเสนอต่่ออธิิการบดีี ในกรณีีที่่�คณะกรรมการ
บริิหารเห็็นว่่าผลการประเมิินตามวรรคหนึ่่�งของชมรมใดมีีผลงาน
ในรอบปีี ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมายและวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ก ารจัั ด ตั้้� ง
ชมรมนั้้� น คณะกรรมการบริิ ห ารอาจมีี ม ติิ เ สนออธิิ ก ารบดีี เ พื่่� อ
พิิจารณาให้้ยุบุ เลิิกชมรมนั้้�นก็็ได้้ เมื่่อ� ยุุบเลิิกชมรมแล้้วให้้สำำ�นักั งาน
สถาบัันฯ ตรวจสอบ และดำำ�เนิินการโอนทรััพย์์สินิ ทั้้�งหมดของชมรม
เป็็นของสถาบัันฯ
หมวด 6
การเงิิน
ข้อ 31 งบประมาณในการดำำ�เนิินกิิจกรรมนัักศึึกษาได้้มาจากเงิินค่่าบำำ�รุุง
กิิจกรรมนัักศึึกษา ซึ่ง่� นัักศึึกษาชำำ�ระเป็็นส่่วนหนึ่่�งของค่่าธรรมเนีียม
การศึึ ก ษา และงบประมาณเหลืือจ่่ า ยทั้้� ง หมดจากปีี ก ารศึึ ก ษา
ที่่�ผ่่านมา
ข้อ 32 งบประมาณตามข้้อ 32 ให้้สถาบัันพิิจารณาจััดสรรแก่่องค์์การ
นัักศึึกษาเพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารการจััดกิิจกรรมนัักศึึกษา
ของสถาบัันให้้เป็็นไปตามนโยบายและแนวทางที่่�สถาบััน กำำ�หนดให้้
สถาบัันนำำ�เงิินงบประมาณตามวรรคหนึ่่�งฝากไว้้กับั ธนาคารพาณิิชย์์
หรืือสถาบัันการเงิินอื่่น� ตามที่่�สถาบัันเห็็นสมควร ชื่่อ� บััญชีี “เงิินบำำ�รุงุ
กิิจกรรมนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา”
ข้อ 33 ให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาจััดสรรงบประมาณส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็น
เงิินค่่าใช้้จ่า่ ยของคณะกรรมการบริิหาร และอีีกส่่วนหนึ่่�งเพื่่อ� เป็็นงบ
ประมาณค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับชมรมโดยคณะกรรมการ บริิหารจะต้้อง
เสนอแผนงานและงบประมาณประจำำ�ปีีของคณะกรรมการบริิหาร
และของชมรมต่่ออธิิการบดีีเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิงบ
ประมาณแล้้ว จึึงจะขอเบิิกจ่่ายได้้ต่่อไป
ข้อ 34 ปีี ง บประมาณสำำ� หรัั บ การใช้้ จ่่ า ยเงิิ น งบประมาณในการดำำ� เนิิ น
กิิจกรรมนัักศึึกษา ให้้มีรี ะยะเวลาตามปีีการศึึกษา
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ข้อ 35 ให้้อธิิการบดีีกำำ�หนดขั้้�นตอนการเสนอของบประมาณการกำำ�หนด
ระยะเวลาการดำำ�เนิินการจััดสรรและวิิธีพิี จิ ารณางบประมาณ ตลอด
จนกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี ารเบิิกจ่่ายและการยืืมเงิินทดรองจ่่าย ใน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมนัักศึึกษา
ข้อ 36 ให้้คณะกรรมการบริิหารจััดทำำ�สรุุปรายงานการเบิิก-จ่่ายงบประมาณ
เงิินบำำ�รุุง กิิจกรรมนัักศึึกษาประจำำ�ปีีการศึึกษา พร้้อมงบประมาณ
เหลืือจ่่ายเพื่่อ� เสนอต่่ออธิิการบดีี ไม่่น้อ้ ยกว่่าสิิบห้้าวัันก่่อนครบวาระ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประกาศ ณ วัันที่่� 25 ธัันวาคม พ.ศ. 2556

ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร
นายกสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างที่ศึกษา
อยู่ในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการใช้สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคม
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันนักศึกษาให้พ้นจาก สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนในสังคมสถาบัน
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญตั สิ ถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการประชุมครั้งที่ 
9/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้้อบัังคัับนี้้� “สถาบััน” หมายความว่่า สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
“อธิิการบดีี” หมายความว่่า อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“นัักศึึกษา” หมายความว่่า นัักศึึกษาสามััญตามข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ
การศึึกษาระดัับปริิญญาบััณฑิิต
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีมีอำ�นาจวินิจฉัยและสั่งการให้
ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ห็นสมควร และคำ�วินจิ ฉัยและสัง่ การนัน้ ให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
หมวด 1
วิินััยและการรัักษาวิินััย
ข้อ 5 นักศึกษาต้องรักษาวินัยและปฏิบัติตนตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศของสถาบัน และสำ�นักวิชาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ 6 วิินััยของนัักศึึกษา มีีดัังนี้้�
(1) ต้้องแต่่งกายให้้สุุภาพเรีียบร้้อยถููกต้้องตามข้้อบัังคัับสถาบััน
เกี่่�ยวกัับเครื่่�องแบบ และเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา
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(2) ต้้ อ งรัั ก ษาไว้้ ซึ่่� ง ความสามัั ค คีี ความสงบเรีี ย บร้้ อ ย
ชื่่�อเสีียง และเกีียรติิคุุณของสถาบััน
(3) ต้้องประพฤติิตนเป็็นสุุภาพชน ไม่่ประพฤติิในสิ่่�งที่่�
อาจนำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีีย  หรืือเสีียหายแก่่ตนเอง
บุุคคลอื่่�นหรืือสถาบััน
(4) ต้้องเชื่่อ� ฟัังคำำ�สั่่ง� และปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่ง� หรืือคำำ�ตักั เตืือน
ของอาจารย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ของสถาบััน
(5) ต้้องไม่่จงใจ หรืือเจตนาทำำ�ลายทรััพย์์สิินของสถาบััน
หรืือผู้้�อื่่�น
(6) ต้้ อ งไม่่ ดื่่� ม สุุ ร าหรืือของมึึ น เมาในสถาบัั น เมื่่� อ อยู่่�
ในชุุดเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา
(7) ต้้องไม่่เสพ หรืือครอบครอง หรืือขายหรืือจำำ�หน่่าย 
รวมทั้้�งเป็็นตััวแทนขาย  หรืือจำำ�หน่่ายซึ่่�งยาเสพติิด
หรืือสิ่่�งเสพติิดให้้โทษที่่�ผิิดกฎหมาย
(8) ต้้องไม่่เล่่นการพนัันหรืือทำำ�ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการพนััน
หรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง สนัับสนุุนการพนัันทุุกชนิิด
(9) ต้้ อ งไม่่ ก ระทำำ�ผิิ ด กฎหมายเกี่่� ย วกัั บ การลัั ก ทรัั พ ย์์
กรรโชกทรััพย์์ ฉ้้อโกง ยัักยอกทรััพย์์ ข่่มขู่่� บัังคัับ
ข่่มขืืนใจ รีีดไถบุุคคลอื่่�น หรืือทุุจริิตในเรื่่�องการเงิิน
(10) ต้้องไม่่ครอบครอง หรืือนำำ�อาวุุธปืืน หรืือวััตถุุอัันตราย
เข้้ามาในสถาบััน ซึ่่ง� อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดอัันตรายแก่่ชีวิี ติ
และทรััพย์์สิินของผู้้�อื่่�น
(11) ต้้องไม่่ประพฤติิผิิดศีีลธรรมอัันดีี กระทำำ�การลามก
อนาจาร หรืือกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศอัันเป็็นเหตุุ
ให้้เสื่่�อมเสีียแก่่สถาบัันอย่่างร้้ายแรง
(12) ต้้องไม่่ทะเลาะวิิวาท หรืือทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�น เป็็นเหตุุ
ให้้มีผู้้�ี ได้้รัับอัันตราย หรืือเป็็นเหตุุให้้เสื่่�อมเสีียต่่อชื่่�อ
เสีียงของสถาบััน
(13) ต้้องไม่่ทุุจริิตในการสอบ หรืือพยายามกระทำำ�การ
เช่่นว่่านั้้�น
(14) ต้้ อ งไม่่ จัั ด ทำำ�  เผยแพร่่ หรืือมีี ไ ว้้ ใ นครอบครองซึ่่� ง
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สิ่่�งวาด หรืือ สิ่่� ง เขีี ย น หรืือกระทำำ� การ
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อื่่�นใด อัันอาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่สถาบััน หรืือผู้้�อื่่�น
(15) ต้้องไม่่กระทำำ�การปลอมลายมืือชื่่�อผู้้�อื่่�น ปลอมเอกสารหรืือ
แก้้ไขข้้อความในเอกสารที่่�แท้้จริิง หรืือใช้้เอกสารเช่่นว่่านั้้�น
เป็็นหลัักฐานต่่อสถาบััน หรืือผู้้�อื่่�นที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีีย
หายแก่่สถาบัันหรืือผู้้�อื่่�น
(16) ต้้องไม่่กระทำำ�การอื่่น� ใดอัันก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่สถาบััน
หรืือผู้้�อื่่�น
ข้อ 7 โทษทางวิินััยมีี 4 สถาน คืือ
(1) ตัักเตืือนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
(2) ภาคทััณฑ์์
(3) ให้้พัักการศึึกษามีีกำำ�หนดไม่่เกิินหนึ่่�งปีีการศึึกษา
(4) ให้้พ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษา
นัักศึึกษาผู้้�ใดกระทำำ�ผิิดตามข้้อ 6 (1) (2) (3) และ (4) ให้้ตััก
เตืือนเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรหรืือให้้ลงโทษภาคทััณฑ์ ต
์ ามควรแก่่กรณีี
นัักศึึกษาผู้้�ใดกระทำำ�ผิิดตามข้้อ 6 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14) (15) และ(16) ให้้ลงโทษตามข้้อ 7 ให้้เหมาะสม
แก่่กรณีี ทั้้�งนี้้� โทษทางวิินััยตาม (3) และ (4) ให้้ถืือว่่าเป็็นโทษผิิด
วิินััยอย่่าง ร้้ายแรง
ข้อ 8 นัักศึึกษาผู้้�ใดกระทำำ�ผิดิ วิินััยตามที่่�บััญญัติั ไิ ว้้ในข้้อบัังคัับนี้้�จักั ต้้องได้้
รัับโทษทางวิินัย สำ
ั ำ�หรัับการลงโทษตัักเตืือนเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรให้้
ใช้้เฉพาะกรณีีกระทำำ�ผิิดวิินััย  เล็็กน้้อยหรืือมีีเหตุุอัันควรลดหย่่อน
ซึ่่�งยัังไม่่ถึึงกัับจะต้้องถููกลงโทษทำำ�ภาคทััณฑ์์ ให้้อธิิการบดีีเป็็นผู้้�มีี
อำำ�นาจสั่่�งลงโทษทางวิินััยตาม ข้้อ 7 สำำ�หรัับคณบดีีให้้มีีอำำ�นาจสั่่�ง
ลงโทษได้้เฉพาะโทษทางวิินััยตามข้้อ 7 (1) และ (2) แก่่นัักศึึกษา
ที่่�สัังกััดสำำ�นัักวิิชานั้้�น กรณีีที่่�นัักศึึกษากระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับ
การสอบ ให้้อธิิการบดีีหรืือคณบดีีมีีอำำ�นาจสั่่�ง ตััดสิิทธิิ การเข้้าสอบ
หรืือให้้อธิิการบดีีมีีอำำ�นาจสั่่�งงด ยัับยั้้�ง หรืือชะลอการเสนอชื่่�อ
เพื่่�อขออนุุมััติิปริิญญาบััตร  หรืือประกาศนีียบััตร ทั้้�งนี้้� นัักศึึกษา
อาจได้้รัับโทษทางวิินััยตามข้้อ 7 ด้้วย
ข้อ 9 นัักศึึกษาผู้้�ใดกระทำำ�ผิิดวิินััยตามข้้อ 6 ที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
อย่่างร้้ายแรงแก่่ทรััพย์์สิิน ชื่่�อเสีียง ชีีวิิต ร่่างกาย หรืือสิิทธิิอื่่�นใด
ของสถาบัันหรืือผู้้�อื่่�น ให้้ถืือว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััยอย่่างร้้ายแรง
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หมวด 2
การดำำ�เนิินการทางวิินััย
ข้อ 10 การดำำ�เนิินการทางวิินััยแก่่นัักศึึกษา ซึ่่�งมีีกรณีีอัันมีีมููลที่่�ควรกล่่าว
หาว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััย  ให้้สอบสวนเพื่่�อให้้ได้้ความจริิงและยุุติิธรรม
โดยไม่่ชัักช้้า
ข้อ 11 นัักศึึกษาผู้้�ใดถููกกล่่าวหาโดยมีีหลัักฐานตามสมควรว่่าได้้กระทำำ�ผิดิ
วิินััย  หรืือความ ปรากฏต่่ออธิิการบดีีหรืือคณบดีีว่่านัักศึึกษาผู้้�ใด
กระทำำ�ความผิิด ให้้อธิิการบดีีหรืือคณบดีี แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลััน เว้้นแต่่เป็็นความผิิดที่่�ปรากฏชััดแจ้้งในกรณีีดััง
ต่่อไปนี้้� จะไม่่สอบสวน หรืืองดการสอบสวนก็็ได้้
(1) กระทำำ�ผิิดอาญาจนต้้องคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดว่่าผู้้�นั้้�นกระทำำ�ผิิด
จนได้้รัับโทษ จำำ�คุุก หรืือโทษที่่�หนัักกว่่าจำำ�คุุก เว้้นแต่่เป็็นโทษ
สำำ�หรัับความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�โดยประมาท หรืือความผิิดลหุุโทษ
(2) กระทำำ�ผิิดวิินััยและได้้รัับสารภาพหรืือให้้ถ้้อยคำำ�เป็็นหนัังสืือ
ต่่ อ อธิิ ก ารบดีี หรืือคณบดีี หรืือให้้ ถ้้ อ ยคำำ� รัั บ สารภาพต่่ อ
คณะกรรมการสอบสวนและได้้มีีการบัันทึึกถ้้อยคำำ�รัับสารภาพ
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ในกรณีีที่่�มีีนัักศึึกษาของสำำ�นัักวิิชาใด
กระทำำ�ผิิดวิินััย  ให้้คณบดีีสำ�นั
ำ ักวิิชานั้้�นแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ขึ้้�นทำำ�การสอบสวนการกระทำำ�ผิิดวิินััยนั้้�น เมื่่�อการสอบสวนได้้
ความโดยแน่่ชััดว่่านัักศึึกษาได้้กระทำำ�ผิิดวิินััยจริิงและสมควร
ได้้ รัั บ การลงโทษตัั ก เตืือนเป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร  หรืือ
ภาคทัั ณฑ์์ ใ ห้้ ค ณบดีี สั่่� ง ลงโทษตามสมควรแก่่ ค วามผิิ ด
แต่่ ห ากเห็็ น สมควรให้้ ไ ด้้ รัั บ โทษพัั ก การศึึ ก ษา หรืือให้้ พ้้ น
สภาพการเป็็นนัักศึึกษา ให้้นำำ�เรื่่�องเสนออธิิการบดีีเพื่่�อวิินิิจฉััย
และสั่่�งลงโทษตามสมควรแก่่ความผิิด ในกรณีีที่่�นัักศึึกษา
มากกว่่าหนึ่่�งสำำ�นัักวิิชากระทำำ�ผิิดวิินััย  ให้้อธิิการบดีีแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการขึ้้� น ทำำ� การสอบสวนการกระทำำ�ผิิ ด วิิ นัั ยนั้้� น
เมื่่�อการสอบสวนได้้ความโดยแน่่ชััดว่่านัักศึึกษาได้้กระทำำ�ผิิด
วิิ นัั ย จริิ ง และสมควรได้้ รัั บ โทษ ให้้ อ ธิิ ก ารบดีี สั่่� ง ลงโทษ
ตามควรแก่่ความผิิด

233

ข้อ 12 คณะกรรมการสอบสวนตามข้้อ 11 ประกอบด้้วยประธานกรรมการ
และกรรมการจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าสามคน และให้้มีเี ลขานุุการจำำ�นวน
หนึ่่�งคน ดำำ�เนิินการสอบสวนโดยไม่่ชัักช้้าให้้แล้้วเสร็็จภายในหกสิิบ
วัันนัับแต่่วันั ที่่�ได้้รับั ทราบคำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้�ง กรรมการ ตามวรรคหนึ่่�งอาจ
ทำำ�หน้้าที่่� เป็็นเลขานุุการด้้วยก็็ได้้ และอาจให้้มีผู้้�ช่
ี ว่ ยเลขานุุการด้้วย
ก็็ได้้ ในกรณีีการสอบสวนดำำ�เนิินการไม่่แล้้วเสร็็จภายในกำำ�หนดเวลา
ให้้คณะกรรมการสอบสวนเสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผู้้�มีี
อำำ�นาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน ได้้ครั้้�งละไม่่เกิินสามสิิบวััน
ทั้้�งนี้้� เมื่่อ� รวมระยะเวลาการสอบสวนทั้้�งสิ้้�นแล้้วไม่่ควรเกิิน หนึ่่�งร้้อย
ยี่่�สิิบวััน
ข้อ 13 คณะกรรมการสอบสวนจะต้้ อ งแจ้้ ง ข้้ อ กล่่ า วหาและสรุุ ป พยาน
หลัั ก ฐานที่่� ส นัั บ สนุุ น  ข้้ อ กล่่ า วหาเท่่ า ที่่� มีี ใ ห้้ ผู้้�ถูู กกล่่ า วหาทราบ
โดยจะระบุุชื่่�อพยานหรืือไม่่ก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ ผู้้�ถููกกล่่าวหาชี้้�แจง
และมีี สิิทธิินำำ�พยานหลัักฐานต่่าง ๆ ทั้้�งพยานบุุคคล และพยาน
เอกสาร มาเสนอต่่อ คณะกรรมการสอบสวนเพื่่�อ พิิจารณาก่่อน
เสร็็จสิ้้�น การพิิจารณาของ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ 14 ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการสอบสวนซึ่่ง� แต่่งตั้้�งโดยคณบดีีพิจิ ารณาเห็็น
ว่่านัักศึึกษาที่่�ถููกกล่่าวหากระทำำ�ผิิดวิินััยอย่่างไม่่ร้้ายแรง ให้้คณบดีี
สั่่�งลงโทษตัักเตืือนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร หรืือลงโทษ ภาคทััณฑ์์
แก่่นัักศึึกษาในสัังกััดตามควรแก่่กรณีี แล้้วรายงานให้้อธิิการบดีี
ทราบโดยไม่่ชัักช้้า หากผลการสอบสวนปรากฏว่่ามีีมููลที่่�ควรกล่่าว
หาว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััยอย่่างร้้ายแรง ให้้คณบดีีรายงานกรณีีที่่�เป็็น
สาเหตุุและผลการสอบสวนมายัังอธิิการบดีีเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการสอบสวนวิินััยอย่่างร้้ายแรงต่่อไป
ข้อ 15 การลงโทษนัักศึึกษาที่่�กระทำำ�ผิิดวิินััยให้้ทำำ�เป็็นหนัังสืือและให้้ผู้้�สั่่�ง
ลงโทษแจ้้งสิิทธิใิ นการอุุทธรณ์์ รวมทั้้�งระยะเวลาสำำ�หรัับการอุุทธรณ์์
ไว้้ด้ว้ ย เมื่่อ� ได้้สั่่ง� ลงโทษนัักศึึกษาผู้้�ใดแล้้ว ให้้รีบี แจ้้งต่่อบิิดา มารดา
หรืือผู้้�ปกครองของนัักศึึกษาผู้้�นั้้�น แล้้วแต่่กรณีี เพื่่�อทราบ
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หมวด 3
การอุุทธรณ์์
ข้อ 16 นัักศึึกษาผู้้�ใดถููกสั่่�งลงโทษตามข้้อบัังคัับนี้้�และไม่่เห็็นด้้วยกัับคำำ�สั่่�ง
ลงโทษ นัักศึึกษาผู้้�นั้้�นมีีสิิทธิิอุุทธรณ์์ได้้ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวดนี้้� ในระหว่่างอุุทธรณ์์ให้้นัักศึึกษา ยัังคงได้้รัับ
โทษทางวิินััยต่่อไป
ข้อ 17 การอุุ ท ธรณ์์ คำำ�สั่่� ง ลงโทษ ให้้ อุุ ท ธรณ์์ ไ ด้้ สำำ� หรัั บ ตนเองเท่่ า นั้้� น
จะอุุทธรณ์์แทนคนอื่่�น หรืือมอบหมายให้้คนอื่่�นอุุทธรณ์์แทนตน
ไม่่ได้้ การอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งลงโทษให้้ผู้้�อุุทธรณ์์ทำำ�เป็็นหนัังสืือชี้้�แจง
ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง และเหตุุ ผ ลในการอุุ ท ธรณ์์ ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า ได้้ ถูู กลงโทษ
โดยไม่่ถููกต้้อง ไม่่เหมาะสมหรืือไม่่เป็็นธรรมอย่่างไร และลงลายมืือ
ชื่่�อของตนในหนัังสืือนั้้�นด้้วย
ข้อ 18 เพื่่�อประโยชน์์ในการอุุทธรณ์์ ผู้้�ประสงค์์จะอุุทธรณ์์มีีสิิทธิิขอตรวจ
หรืือคััดรายงานการสอบสวนได้้ ส่ว่ นบัันทึึกถ้้อยคำำ�พยานบุุคคลหรืือ
พยานหลัักฐานอื่่�น ให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของอธิิการบดีี หรืือคณบดีี
ผู้้�สั่่�งลงโทษแล้้วแต่่กรณีีที่่�จะอนุุญาตหรืือไม่่ โดยให้้คำำ�นึึงถึึงเหตุุผล
และความจำำ�เป็็น เป็็นกรณีี ๆ ไป
ข้อ 19 การอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งลงโทษ ให้้นัักศึึกษาผู้้�ถููกลงโทษทางวิินััยอุุทธรณ์์
ต่่ออธิิการบดีีภายในสิิบห้้าวัันนัับถััดจากวัันทราบคำำ�สั่่ง� หรืือควรทราบ
คำำ�สั่่�งลงโทษให้้ถืือเอาวัันที่่�นัักศึึกษาผู้้�ถููกลงโทษทางวิินััยได้้รัับแจ้้ง
คำำ�สั่่�งลงโทษเป็็นวัันทราบคำำ�สั่่�ง
ข้อ 20 ในกรณีีที่่�นัักศึึกษายื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งลงโทษตามข้้อ 19 ให้้อธิิการบดีี
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าสามคน
ทำำ�หน้้ าที่่� พิิจารณาอุุ ทธรณ์์ ดัังกล่่ าว โดยพิิ จารณา ให้้ แ ล้้ วเสร็็ จ
และนำำ�เสนออธิิการบดีีภายในสามสิิบวัันนัับถััดจากวัันที่่�ได้้รับั หนัังสืือ
อุุ ท ธรณ์์ ในกรณีี ที่่� ค ณะกรรมการพิิ จ ารณาอุุ ท ธรณ์์ ไ ม่่ ส ามารถ
พิิ จ ารณาให้้ แ ล้้ ว เสร็็ จ ได้้ ภ ายในกำำ� หนดเวลาตามวรรคหนึ่่� ง
ให้้ ป ระธานกรรมการพิิ จ ารณาอุุ ท ธรณ์์ ข อขยายเวลาพิิ จ ารณา
อุุทธรณ์์ต่่ออธิิการบดีี การขยายเวลาพิิจารณาอุุทธรณ์์ตามวรรค
สองให้้ อ ธิิ ก ารบดีี พิิ จ ารณาขยายเวลาได้้ อีี ก ไม่่ เ กิิ น สามสิิ บ วัั น
นัับถััดจากวัันครบกำำ�หนดระยะเวลา ทั้้�งนี้้� ให้้ขอขยายเวลาก่่อนสิ้้�น
สุุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่่�ง
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ข้อ 21 การพิิจารณาวิินิิจฉััยอุุทธรณ์์ของคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์
ตามข้้อ 20 ถ้้าคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์เห็็นว่่าการสั่่�งลงโทษ
ถููกต้้องและเหมาะสมกัับความผิิดแล้้ว ให้้เสนออธิิการบดีีเพื่่�อสั่่�ง
ยกอุุทธรณ์์ ถ้้าเห็็นว่่าการสั่่�งลงโทษไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่เหมาะสม
กัับความผิิด ให้้อธิิการบดีี นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิหารสถาบััน
พิิจารณาสั่่�งเพิ่่�มโทษ ลดโทษ หรืือยกโทษทางวิินััย แล้้วแต่่กรณีี
ข้อ 22 เมื่่�ออธิิการบดีี หรืือคณะกรรมการบริิหารสถาบััน ได้้พิิจารณา
วิินิิจฉััยอุุทธรณ์์แล้้วให้้แจ้้งให้้นัักศึึกษาผู้้�อุุทธรณ์์ทราบเป็็นหนัังสืือ
ถ้้ า นัั ก ศึึ ก ษาผู้้�อุุ ท ธรณ์์ ไ ม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ยกัั บ คำำ�สั่่� ง ของอธิิ ก ารบดีี หรืือ
คณะกรรมการบริิหารสถาบััน นัักศึึกษาผู้้�นั้้�นมีีสิิทธิิอุุทธรณ์์ต่่อ
สภาสถาบััน ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีี การที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับนี้้�
โดยอนุุโลมและให้้ถืือการพิิจารณาของสภาสถาบัันเป็็นยุุติิการแจ้้ง
ผลการพิิจารณาอุุทธรณ์์ตามวรรคหนึ่่�ง ให้้แจ้้งแก่่นักั ศึึกษาผู้้�อุุทธรณ์์
ด้้วยว่่านัักศึึกษาผู้้�อุุทธรณ์์สามารถใช้้สิิทธิ์์�ฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครอง
กลางได้้ ภ ายในเก้้ า สิิ บ วัั น นัั บ ถัั ด จากวัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ หนัั ง สืือแจ้้ ง ผล
การพิิจารณาอุุทธรณ์์

ประกาศ ณ วัันที่่� 19 กัันยายน พ.ศ. 2556

ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร
นายกสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2556

โดยที่่�เป็็นการสมควรกำำ�หนดให้้มีีเครื่่�องแบบ เครื่่�องหมาย และเครื่่�องแต่่ง
กายของนัักศึึกษา เพื่่�อแสดงถึึงเอกลัักษณ์์ ความภาคภููมิิ และความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยของสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา 18 (2)
และมาตรา 61 แห่่งพระราชบััญญัติั ิสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา พ.ศ. 2555 สภา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาในการประชุุมครั้้�งที่่� 6/2556 เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน
พ.ศ. 2556 จึึงออกข้้อบัังคัับไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
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ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5
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ข้้อบัังคัับนี้้เ� รีียกว่่า “ข้้อบัังคัับสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาว่่าด้้วยเครื่่อ� ง
แบบ เครื่่อ� งหมาย และเครื่่อ� งแต่่งกายของนัักศึึกษา พ.ศ. 2556”
ข้้อบัังคัับนี้้�ให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศเป็็นต้้นไป
ในข้้อบัังคัับนี้้�
“สถาบััน” หมายความว่่า สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
“นัักศึึกษา” หมายความว่่า นัักศึึกษาสามััญของสถาบััน
เครื่่�องแบบนัักศึึกษามีีสองแบบ คืือ
(1) เครื่อ�่ งแบบปกติิ เป็็นเครื่อ�่ งแบบที่่นั� กั ศึึกษาระดัับปริิญญาบััณฑิิต
ใช้้ในเวลาเรีียน หรืือเวลาอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่งานพิิธีีการ
(2) เครื่่�องแบบงานพิิธีีการ เป็็นเครื่่�องแบบที่่�นัักศึึกษาทุุกระดัับชั้้�น
ปริิญญาใช้้ในโอกาสที่่�มีงี านพิิธีขี องสถาบััน เช่่น งานปฐมนิิเทศ
นัักศึึกษาใหม่่ งานไหว้้ครูู งานพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร 
หรืือ งานรััฐพิิธีีหรืือตามที่่�สถาบัันกำำ�หนด
เครื่่�องแบบปกติิ
(1) นัักศึึกษาชาย
(1.1) เสื้้� อ เชิ้้� ตสีี ข าวแขนสั้้� น หรืือแขนยาวไม่่ พัั บ แขน ไม่่ มีี
ลวดลาย  ไม่่รััดรููป กระดุุมสีีขาวโดยให้้สอดชายเสื้้�อ
ไว้้ในกางเกง ตลอดเวลาอาจผููกเนคไท มีีตราสััญลัักษณ์์
ของสถาบััน หรืือ ตามแบบของสถาบััน
(1.2) กางเกงขายาวแบบสากล ทำำ�ด้้วยผ้้าสีีกรมท่่าหรืือสีีดำำ� 
ไม่่ มัั น เงา ไม่่ มีี ล วดลาย  ไม่่ รัั ด รููป ห้้ า มใช้้ ผ้้ า ยีี น
ผ้้าสัักหลาด หรืือผ้้าลููกฟููก
(1.3) เข็็ ม ขัั ด สีี ดำำ�ติิ ด หัั ว เข็็ ม ขัั ด ตราสัั ญลัั ก ษณ์์ ข องสถาบัั น
หรืือตาม แบบของสถาบััน
(1.4) ถุุงเท้้าสีีดำำ� หรืือสีีกรมท่่า
(1.5) รองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ� ไม่่เปิิดหััวรองเท้้า ไม่่มีีลวดลาย
(2) นัักศึึกษาหญิิง
(2.1) เสื้้�อเชิ้้�ตสีีขาวแขนสั้้�น ไม่่มีีลวดลาย เนื้้�อผ้้ามีีความหนา
พอสมควร ไม่่รััดรููป โดยให้้สอดชายเสื้้�อไว้้ในกระโปรง
ตลอดเวลาด้้านหน้้าผ่่าอกตรงโดยตลอด มีีสาบกว้้างพอ
ติิดกระดุุมโลหะสีีเงิินที่่�มีีตราสััญลัักษณ์์ ของสถาบััน
หรืือตาม แบบของสถาบััน มีีห้า้ กระดุุมรวมกระดุุมที่่�ติดิ

คอ และ กลััดเข็็มเครื่่�องหมายที่่�มีีตรา สััญลัักษณ์์ของ
สถาบัันหรืือตามแบบของสถาบัันที่่�อกเสื้้�อ เบื้้�องขวา
ในกรณีี ข องนัั ก ศึึ ก ษาหญิิ ง มุุ ส ลิิ ม อนุุ โ ลมให้้ ใ ช้้ เ ป็็ น
เสื้้�อแขนยาวได้้
(2.2) กระโปรงทำำ�ด้้วยผ้้าสีีกรมท่่าหรืือสีีดำำ�  ไม่่มัันเงา ไม่่มีี
ลวดลาย ไม่่รััดรููปกระโปรงไม่่มีีผ่่า ขอบกระโปรงอยู่่� 
ระดัับเอวความยาวของกระโปรงให้้ คลุุมเข่่า ห้้ามใช้้
ผ้้ายีีน ผ้้าสัักหลาด ผ้้าลููกฟููก ผ้้ายืืด ผ้้าลููกไม้้ หรืือผ้้า
กำำ�มะหยี่่� สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่�หนึ่่�ง ให้้ใช้้กระโปรง
แบบจีีบรอบ
(2.3) เข็็มขััดสีีดำำ�หรืือสีีนํ้้�าตาลเข้้มติิดหััวเข็็มขััดตราสััญลัักษณ์์
ของสถาบััน หรืือ ตามแบบของสถาบััน คาดทัับรอยต่่อ
ที่่�กระโปรงทัับเสื้้�อ
(2.4) รองเท้้าหุ้้�มส้้นหรืือมีีสายรััดส้้น แบบสุุภาพ สีีดำำ� สีีขาว
สีีนํ้้�าตาล หรืือสีีนํ้้�าเงิินเข้้ม
ข้อ 6 เครื่่�องแบบงานพิิธีีการ
(1) นัักศึึกษาชาย 
(1.1) เสื้้� อ เชิ้้� ตสีี ข าวแขนยาวไม่่ พัั บ แขน ไม่่ มีี ล วดลาย 
ไม่่รััดรููป กระดุุมสีีขาว ให้้สอดชายเสื้้�อไว้้ในกางเกง
ตลอดเวลา และ ผููกเนคไทมีี ตร าสัั ญลัั ก ษณ์์
ของสถาบััน หรืือตามแบบของสถาบััน
(1.2) กางเกงขายาวแบบสากล ทำำ�ด้้วยผ้้าสีีดำำ�  ไม่่มัันเงา
ไม่่มีี ลวดลาย ไม่่รััดรููป ห้้ามใช้้ผ้้ายีีน ผ้้าสัักหลาด
หรืือผ้้าลููกฟููก
(1.3) เข็็มขััดสีีดำำ�ติิดหััวเข็็มขััดตราสััญลัักษณ์์ของสถาบััน
หรืือ ตามแบบของสถาบััน
(1.4) ถุุงเท้้าสีีดำำ�
(1.5) รองเท้้าหนัังหุ้้�มส้้นสีีดำ� 
ำ ไม่่เปิิดหััวรองเท้้า ไม่่มีลี วดลาย
(2) นัักศึึกษาหญิิง
(2.1) เสื้้� อ เชิ้้� ตสีี ข าวแขนสั้้� น ไม่่ มีี ล วดลาย  เนื้้� อ ผ้้ า มีี
ความหนา ไม่่รััดรููปให้้สอดชายเสื้้�อไว้้ในกระโปรง
ตลอดเวลา ด้้านหน้้า ผ่่าอกตรงโดยตลอดมีีสาบ
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กว้้ า งพอติิ ด กระดุุ ม โลหะสีี เ งิิ น ที่่� มีี  ตร าสัั ญลัั ก ษณ์์
ของสถาบัันหรืือตามแบบของสถาบััน มีีห้้ากระดุุม
รวมกระดุุมที่่�ติิดคอ โดยให้้กลััดดุุมที่่�คอ และผููกโบว์์
ตามแบบที่่�สถาบัันกำำ�หนด และกลััดเข็็มเครื่่�องหมาย 
ที่่�มีตร
ี าสััญลักั ษณ์์สถาบัันหรืือ ตามแบบของสถาบัันที่่�
อกเสื้้�อเบื้้�องขวา
(2.2) กระโปรงทำำ�ด้้ ว ยผ้้ า สีี ดำำ�  ไม่่ มัั น เงา ไม่่ มีี ล วดลาย
ไม่่รััดรููป กระโปรงไม่่มีีผ่่า ขอบกระโปรงอยู่่�ระดัับเอว
ความยาวของ กระโปรงให้้คลุุมเข่่า ห้้ามใช้้ผ้้ายีีน
สัักหลาด ผ้้าลููกฟููก ผ้้ายืืด ผ้้าลููกไม้้ หรืือผ้้ากำำ�มะหยี่่�
(2.3) เข็็มขััดสีีดำำ�ติิดหััวเข็็มขััดตราสััญลัักษณ์์ของสถาบััน
หรืือ ตามแบบของสถาบััน คาดทัับรอยต่่อที่่�กระโปรง
ทัับเสื้้�อ
(2.4)รองเท้้าหนัังหุ้้�มส้้นสีีดำ� 
ำ ไม่่มีลี วดลาย ไม่่ประดัับโลหะ
ข้อ 7 ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาแต่่ ง เครื่่� อ งแบบปกติิ หรืือเครื่่� อ งแบบงานพิิ ธีี ก าร
ตามประกาศ  สถาบัั น หรืือตามที่่� ร ะบุุ ใ นหมายกำำ� หนดการ 
กำำ�หนดการ หรืือคำำ�สั่่�งของสถาบััน
ข้อ 8 ให้้อธิิการบดีีโดยความเห็็นชอบของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
สถาบัันมีีอำ�ำ นาจออกประกาศสถาบัันเพื่่อ� ดำำ�เนิินการตามข้้อบัังคัับนี้้�
ข้อ 9 ให้้อธิิการบดีีรัักษาการตามข้้อบัังคัับนี้้� ในการตีีความหรืือในกรณีี
ที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการตามข้้อบัังคัับนี้้� ให้้อธิิการบดีี
มีีอำำ�นาจ วิินิิจฉััยชี้้�ขาด และในกรณีีที่่�มีีเหตุุผลและความจำำ�เป็็น
สภาสถาบัั น อาจมีี ม ติิ ใ ห้้ ง ด หรืือยกเว้้ น การใช้้ ข้้ อ บัั ง คัั บ นี้้� ไ ด้้
ตามความจำำ�เป็็น

ประกาศ ณ วัันที่่� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร
นายกสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

240

241

242

243

244

245

246

ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา พ.ศ. 2556
เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 จึงเห็นควรให้มีทุนอุดหนุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาของ สถาบันให้มีโอกาสศึกษาสำ�เร็จ
ปริญญาบัณฑิตของสถาบัน อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (13)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556
จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ 1 ข้้อบัังคัับนี้้�เรีียกว่่า “ข้้อบัังคัับสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาว่่าด้้วยทุุน
อุุดหนุุนการศึึกษา สำำ�หรัับนัักศึึกษา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้้อบัังคัับนี้้�ให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศเป็็นต้้นไป
ข้อ 3 ในข้้อบัังคัับนี้้� “สถาบััน” หมายความว่่า สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
“ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา” หมายความว่่า ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษา “คณะกรรมการ” หมายความว่่า คณะกรรมการบริิหาร
เงิินทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษา “คณะอนุุกรรมการ”
หมายความว่่า คณะอนุุกรรมการพิิจารณาทุุนการศึึกษา ประจำำ�ปีี
การศึึกษา “นัักศึึกษา” หมายความว่่า นัักศึึกษาของสถาบััน
ข้อ 4 ให้้สถาบัันจััดให้้มีทุี นุ อุุดหนุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาสามััญระดัับ
ปริิญญาบััณฑิิต โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการส่่งเสริิม และสนัับสนุุน
นัักศึึกษาให้้มีีโอกาสสำำ�เร็็จ การศึึกษาตามหลัักสููตรของสถาบััน
ข้อ 5 เงิินทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาได้้มาจาก
(1) เงิินอุุดหนุุนทั่่�วไปที่่�รััฐบาลจััดสรรให้้สถาบัันเป็็นเงิินอุุดหนุุน
ทุุนการศึึกษา
(2) เงิินรายได้้ที่่�สภาสถาบัันอาจจััดสรรให้้เป็็นรายปีี
(3) เงิินบริิจาคและทรััพย์์สิินที่่�มีีผู้้�อุุทิิศให้้
(4) เงิิ น รายรัั บ จากโครงการหรืือกิิ จ กรรมใด ๆ ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ ง
กัับนัักศึึกษาหลัังจาก หัักต้้นทุุน และค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงาน
แล้้วตามอััตราจััดสรรที่่�อธิิการบดีี กำ�ำ หนด โดยความเห็็นชอบ
ของคณะกรรมการ
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ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9
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(5) รายได้้อื่่�น ๆ ตามที่่�อธิิการบดีีกำ�ำ หนด
(6) ดอกผลที่่�ได้้จากเงิินตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)
ให้้สถาบัันตััดโอนเงิินตามข้้อ 5 (1) ที่่�ได้้รัับการจััดสรรในแต่่ละ
ปีีงบประมาณและเงิินทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาตามข้้อ 5 (2) ถึึง (6)
ไปฝากกัับธนาคารพาณิิชย์์หรืือสถาบัันการเงิิน ตามที่่�สถาบัันเห็็น
สมควร ในชื่่�อบััญชีี “ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษา” ทั้้�งนี้้�
ให้้สถาบัันบริิหารจััดการเงิินทุุนนี้้�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยความ
เห็็นชอบของคณะกรรมการ
ให้้สภาสถาบัันแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารเงิินทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา
สำำ�หรัับนัักศึึกษา ประกอบด้้วย
(1) กรรมการสภาสถาบัันประเภทผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ ประธานกรรมการ
(2) อธิิการบดีี รองประธานกรรมการ
(3) รองอธิิการบดีีที่่อ� ธิิการบดีีมอบหมายจำำ�นวนหนึ่่�งคน กรรมการ
(4) คณบดีีจำำ�นวนไม่่เกิินสองคน กรรมการ
(5) ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานสถาบััน กรรมการและเลขานุุการ
ทั้้� ง นี้้� จะให้้ มีี ผู้้�ช่่ ว ยเลขานุุ ก ารซึ่่� ง เป็็ น เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� มีี ห น้้ า ที่่�
รัับผิิดชอบด้้านการเงิิน ของสำำ�นัักงาน สถาบัันด้้วยก็็ได้้
กรรมการตาม (1) และ (4) มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละสอง
ปีี แต่่อาจได้้รัับแต่่ง ตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่อีีกได้้
ให้้คณะกรรมการมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่� ดัังนี้้�
(1) กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ และวิิ ธีี ก ารจัั ด สรรวงเงิิ น ทุุ น อุุ ด หนุุ น
การศึึกษา จำำ�นวนทุุน และเงิินทุุนในแต่่ละประเภท
(2) รัับผิิดชอบในการระดมหาทุุนหรืือทรััพย์์สิินโดยวิิธีีการต่่าง ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
(3) บริิหารเงิินทุุนตามข้้อ 5 ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยอาจนำำ�
เงิินทุุนนี้้�ไปลงทุุนหรืือ จััดหาผลประโยชน์์กัับธนาคารพาณิิชย์์
หรืือสถาบัันการเงิินตามความเหมาะสม
(4) รายงานสรุุปการดำำ�เนิินการและการเงิินเสนอสภาสถาบัันทราบ
ภายในหกสิิบวััน หลัังจากสิ้้�นปีีการศึึกษา
(5) ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�สภาสถาบัันมอบหมาย
ให้้อธิิการบดีีแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการพิิจารณาทุุนการศึึกษาประจำำ�
ปีีการศึึกษา จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าห้้าคน ประกอบด้้วย

(1) รองอธิิการบดีีที่่�อธิิการบดีีมอบหมายตามข้้อ 7 (3)
เป็็นประธาน อนุุกรรมการ
(2) คณบดีีหรืือผู้้�ที่่�คณบดีีมอบหมาย เป็็นอนุุกรรมการ
(3) อาจารย์์ประจำำ�สถาบัันจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าสองคน
เป็็น อนุุกรรมการ
(4) เจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงานสถาบััน เป็็นอนุุกรรมการ
และเลขานุุการ
ข้อ 10 ให้้คณะอนุุกรรมการมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่� ดัังนี้้�
(1) กำำ� หนดขั้้� น ตอนและแนวทางปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การคัั ด เลืือก
ผู้้�สมควรได้้รัับทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา
(2) กำำ�หนดคุุณสมบััติิอื่่�น ๆ ของผู้้�ขอรัับทุุนที่่�ไม่่ขััดกัับคุุณสมบััติิ
ที่่�กำำ�หนด ไว้้ในข้้อ 12
(3) พิิ จ ารณาให้้ ทุุ น อุุ ด หนุุ น การศึึ ก ษาหรืืองดให้้ ทุุ น อุุ ด หนุุ น
การศึึกษาแก่่ผู้้�ได้้รับั ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาในกรณีีที่่เ� ห็็นสมควร 
รวมทั้้�งวิิธีีการจ่่ายเงิินทุุน
(4) รายงานสรุุปการดำำ�เนิินการ และการเงิินเสนอคณะกรรมการ
ทราบภายในสามสิิบวัันหลัังจากสิ้้�นปีีการศึึกษา
(5) ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อื่่� น ตามที่่� อ ธิิ ก ารบดีี ม อบหมาย  เมื่่� อ คณะ
อนุุกรรมการได้้ ดำำ�เนิินการ ตาม (1) (2) และ (3) แล้้ว
ให้้ประธานอนุุกรรมการนำำ�  เสนอ อธิิการบดีีเพื่่�อพิิจารณา
ประกาศใช้้ต่่อไป
ข้อ 11 ให้้กำำ�หนดประเภทของทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา ดัังนี้้�
(1) ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาทุุกชั้้น� ปีีที่่ข� าดแคลนทุุนทรััพย์์
(2) ทุุนเรีียนดีี
(3) ทุุนฉุุกเฉิิน
(4) ทุุนการศึึกษาที่่�ได้้รัับบริิจาคจากบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล
ข้อ 12 นัักศึึกษาที่่�ขอรัับทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาจะต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติิ ดัังนี้้�
(1) คุุณสมบััติิทั่่�วไป
(1.1) เป็็ น ผู้้�ที่่� ไ ด้้ ล งทะเบีี ย นเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาสามัั ญร ะดัั บ
ปริิญญาบััณฑิิต
(1.2) มีีความประพฤติิดีี สุุภาพเรีียบร้้อย  ไม่่เคยมีีประวััติิ
กระทำำ�ผิิดวิินััย และไม่่เคยถููกสั่่�งพัักการศึึกษา
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(2) คุุณสมบััติิเฉพาะของทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาแต่่ละประเภท
(2.1) ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาทุุกชั้้น� ปีีที่่ข� าดแคลนทุุนทรััพย์์
(ก)ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ในการศึึกษา
(ข) มีีค่่าระดัับเฉลี่่�ยสะสมไม่่ตํ่่�ากว่่า 2.50 เว้้นแต่่ผู้้�ที่่�
เข้้าศึึกษาในภาคการศึึกษาแรก
(ค)ปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ บัั ง คัั บ  ระเบีี ย บ และประกาศ
ที่่�เกี่่�ยวกัับนัักศึึกษาครบถ้้วน
(ง) ต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ตามที่่�สถาบัันกำำ�หนด
(จ) มีีคุณ
ุ สมบััติิอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
(2.2) ทุุนเรีียนดีี
(ก)มีีความสามารถเป็็นเลิิศทางดนตรีี
(ข) ปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ บัั ง คัั บ  ระเบีี ย บ และประกาศ
ที่่�เกี่่�ยวกัับ นัักศึึกษาครบถ้้วน
(ค)ต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ตามที่่�สถาบัันกำำ�หนด
(ง) มีีคุุณสมบััติิอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
(2.3) ทุุ น ฉุุ ก เฉิิ น สำำ� หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาซึ่่� ง ประสบอุุ บัั ติิ เ หตุุ
หรืือ เหตุุการณ์์ร้้ายแรงที่่�มีีผลต่่อฐานะทางเศรษฐกิิจ
จนอาจเป็็นผลกระทบต่่อการศึึกษาของนัักศึึกษา
(2.4) ทุุนการศึึกษาที่่�ได้้รัับบริิจาคจากบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล
การพิิจารณาให้้ทุนุ การศึึกษา ให้้เป็็นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์
ของผู้้�บริิจาค
ข้อ 13 การจ่่ายเงิินทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา ให้้จ่า่ ยจากบััญชีี “ทุุนอุุดหนุุนการ
ศึึกษา สำำ�หรัับนัักศึึกษา” ตามข้้อ 6 ให้้อธิิการบดีีรัักษาการตามข้้อ
บัังคัับนี้้� ในกรณีีที่่�มีีปััญหา เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับนี้้� ให้้
อธิิการบดีีมีอำี ำ�นาจวิินิิจฉััยและ สั่่�งการได้้ และให้้ถืือเป็็นที่่�สุุด

ประกาศ ณ วัันที่่� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร
นายกสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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แบบยืม – คืน โสตทัศนูปกรณ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สําหรับนักศึกษา
Requisition for Equipment and Supply Borrowing
ผู้ขอใช้ (Requester) : …………………………………..............................................……………….… ชั้นปี (Year) : ………………………………………………….…
เบอร์ติดต่อ (Phone) : ………………………………..……...........…. สถานที่ใช้งาน (Place) : ………………………..…..…………….………………………………..
วันที่ยืม (Date to Borrow) : .………… /……………..…… /…………. กําหนดส่งคืน (Expected Date to Return) : ……..… /………………..…. /….….……..
วัตถุประสงค์ (Objectives) : การเรียน
กิจกรรมสถาบันฯ
โครงการสถาบันฯ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) : ….……………………………………………………………………………………….………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
จํานวน
รายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์
หมายเหตุ
ลําดับ
(Items)

(Description)

(Amount)

(Remarks)

ผู้ยืม
(Requester)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
(Faculty)

ผู้ตรวจสอบ
(Officer)

คณบดี
(Dean)

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

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

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

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

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

หมายเหตุ (Remarks) :
1.โสตทัศนูปกรณ์จะต้องถูกส่งคืนตามรายการที่ยืมภายในเวลาและสถานที่ที่กําหนดตามประกาศสถาบันเรื่อง 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
โสตทัศนูปกรณ์ไม่ชํารุด ใช้งานได้ปกติ
Equipment and Supply are in Good Condition

ส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ไม่ครบถ้วน
All Equipment and Supply are not Completely Returned
โสตทัศนูปกรณ์ชํารุด
Equipment and Supply Damaged

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ (Comment Officer)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ตรวจสอบ (Officer)
ผู้ส่งคืน (Returned by)
(………………………………………………………………)
……………/……………………………/………………
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(………………………………………………………………)
……………/……………………………/………………

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

รายการ ยืม - คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําวัน
ลําดับ

(Items)

1.

รายละเอียด
การยืม
การส่งคืน
(Description)
(Requisition)
(Returning)
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)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(…………………………………………) (…………………………………………)
......................................................................................................... ……………/…………………/…………
……………/…………………/…………

……………/…………………/…………

……………/…………………/…………

265

266

267

268

5
วิธีการใช้งาน WIFI Network,
Calendar และ คู่มือการใช้งาน Email
• วิิธีีการใช้้งาน WIFI Network
ของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
• วิิธีีการใช้้งาน Calendar
ของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
• คู่่�มืือการใช้้งาน Email
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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วิธีการใช้งาน WIFI Network
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
1. ทำำ�การเชื่่�อมต่่อ WIFI Network ด้้วยชื่่�อ
PGVIM_WIFI ของสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา
2. ทำำ�การเปิิด Web Browser เช่่น Google
Chrome, IE, Safari หรืือ Web Browser อื่่น� ๆ
3. พิิมพ์์ที่่� URL ด้้วย http://www.pgvim.ac.th หรืือ URL อื่่น� ๆ จากนั้้น� จะขึ้้น� หน้้า
ให้้กรอกชื่่�อผู้้�ใช้้งานและรหััสผ่่าน โดยกรอกชื่่�อผู้้�ใช้้งานและรหััสผ่่านที่่�ได้้รัับ
จากสถาบััน แล้้วกดปุ่่�ม Login

4. เมื่่อ� เข้้าสู่่�ระบบสำำ�เร็็จหน้้าเว็็บจะถููกเรีียกไปยัังเว็็บไซต์์ สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
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วิธีการใช้งาน Calendar
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
1. เข้้าสูู่� Web Browser พิิมพ์์ URL ด้้วย http://www.google.co.th คลิิกเมนูู
ปฏิิทิินจะแสดงดัังภาพ
2. เลืือก เพื่่�อเข้้าเมนููปฏิิทิิน

3. เลืือกเมนููปฏิิทิิน  
4. กรอก e-mail ของสถาบัั น เช่่ น
xxx@pgvim.ac.th และรหััสผ่่านลงไป
แล้้วคลิิกลงชื่่อ� ใช้้งาน เมื่่อ� login สำำ�เร็็จ
ก็็แสดงดัังรููปด้้านล่่าง
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5. เลืือกที่่�เมนููด้้านซ้้ายมืือ “ปฏิิทิินอื่่�น ๆ“  ไปที่่�ช่่องเพิ่่�มปฏิิทิินของผู้้�ร่่วมใช้้งาน
โดยให้้พิมิ พ์์ “PGVIM  Activities” แล้้วคลิิก เลืือก หลัังจากคลิิกสำำ�เร็็จก็็แสดง
ดัั ง รููปด้้ า นล่่ า ง ปฏิิ ทิิน ที่่�นััก ศึึ ก ษาจำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีี คืื อ PGVIM Students,
PGVIM Activities
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คู่มือการใช้งาน Email
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
การเข้้าสู่่�ระบบ พิิมพ์์ URL ด้้วย http://gmail.com
จากนั้้น� กรอก e-mail xxx@pgvim.ac.th และรหััสผ่่านลงไป แล้้วคลิิก ลงชื่่อ� ใช้้งาน

หลัังจาก login เข้้าใช้้งาน browser จะแสดงผลหน้้าจอของ Mail ซึ่่ง� มีีส่ว่ นต่่าง ๆ ดัังนี้้�

1. Message list คืือ รายการแสดงกล่่องจดหมายต่่าง ๆ
ช่่องสำำ�หรัับใส่่ keyword เพื่่�อ Search Mail หรืือ
คำำ�ค้้นหาอื่่�น ๆ
2. การตั้้�งค่่าต่่าง ๆ ของ Mail
3. เมนููต่่าง ๆ จากรููป อยู่่�ที่่ก� ล่่องจดหมาย หมายถึึงกำำ�ลังั
ใช้้งาน Mail สามารถเข้้าใช้้งานที่่�อยู่่�ติิดต่่อ และสิ่่�งที่่�
ต้้องทำำ�ได้้โดยการกด link ที่่�ส่่วนนี้้�
กด           เพื่่�อเริ่่�มเขีียน message
ส่่วนถััดมาเป็็นส่่วนที่่ใ� ช้้แสดง message ประเภทต่่าง ๆ
เช่่น กล่่องจดหมาย, ติิดดาว, สำำ�คัญ
ั , จดหมายที่่�ส่ง่ แล้้ว,
จดหมายร่่าง และป้้ายกำำ�กับั  ที่่�สามารถสร้้างเพิ่่ม� ได้้
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5. Link สำำ�หรัับเข้้าใช้้งานเครื่่อ� งมืือต่่าง ๆ
เช่่ น  ค้้ น หา,ไดรฟ์์ , ปฏิิ ทิิ น , ไซต์์ ,
Group หรืือ Contacts

การแสดงรายระเอีียดต่่าง ๆ ของ Message
เช่่น Sender, Subject และ Date

กรณีีที่่� message นั้้�นมีีไฟล์์แนบมาด้้วย สามารถสัังเกตได้้จากรููป
ที่่�ด้้านท้้าย
Tip1: สามารถกำำ�หนดดาวได้้โดยกดที่่� บริิเวณด้้านซ้้ายของ message
Tip2: บริิเวณด้้านล่่างของหน้้าจอจะแสดงปริิมาณพื้้�นที่่�ที่่ใ� ช้้ไปเทีียบกัับพื้้�นที่่�ทั้้ง� หมด

การเขียน Message ใหม่
1. ที่่�หน้้า Mail กดที่่�     จะเข้้าสู่่�หน้้า Compose mail ดัังภาพ
2. ที่่�ช่่อง To: เมื่่�อเริ่่�มพิิมพ์์ตััวอัักษรลงไป ระบบ auto-complete เลืือกชื่่�อ
จากผู้้�ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้
3. ใส่่หััวข้้อที่่�ช่่อง หััวเรื่่�อง
4. หากต้้องการแนบไฟล์์สามารถกด แนบไฟล์์ แล้้วเลืือกไฟล์์ที่่�ต้้องการแนบ
ขณะที่่�ไฟล์์กำำ�ลััง upload จะขึ้้�นแถบแสดงสถานะการ upload สามารถยกเลิิก
การแนบไฟล์์ได้้ด้้วยการกดเครื่่�องหมาย X
5. กด เพื่่�อส่่ง
ข้้อความหากจะยกเลิิก
ข้้อความให้้กด
เครื่่�องหมาย X
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
การเข้้าใช้้งานระบบลงทะเบีียนนัักศึึกษา สามารถเข้้าใช้้งานได้้ที่่�
http://www.reg.pgvim.ac.th/

1. Login
ในหน้้านี้้�จะปรากฎหน้้าจอ Login ของระบบ ให้้นัักศึึกษากรอก Username
(รหััสนัักศึึกษา) และ Password เพื่่�อคลิิก Login เข้้าสู่่�ระบบ

ภาพหน้้าจอ Login

เมื่่�อเข้้าสู่่�ระบบจะพบหน้้าจอหลััก โดยด้้ายบนขวาจะแสดงชื่่�อผู้้�ใช้้งาน และมีีเมนูู
ด้้านซ้้ายมืือที่่�ประกอบด้้วย 4 เมนููหลัักด้้วยกััน

ภาพหน้้าจอเมื่่�อเข้้าสู่่�ระบบ
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2. Registration and Result
เป็็นเมนููที่่�ใช้้สำำ�หรัับตรวจสอบเกี่่�ยวกัับการลงทะเบีียนของนัักศึึกษาซึ่่�งประกอบ
ไปด้้วยเมนููหลััก 3 เมนูู และเมนููย่่อยดัังนี้้�
1. ตารางเรีียน/ ตารางสอบ
• ตารางเรีียน ตามปีีการศึึกษา
• ตารางสอบ ตามปีีการศึึกษา
2. ลงทะเบีียน/ ใบแจ้้งยอด
• แบบลงทะเบีียนวิิชาเรีียน
• ลงทะเบีียนรายวิิชา ตามปีีการศึึกษา
• ขอเพิ่่�มรายวิิชา ตามปีีการศึึกษา
• ขอถอนรายวิิชา ตามปีีการศึึกษา
3. สรุุปผลการเรีียน
• คำำ�นวณผลการศึึกษา
• ผลการศึึกษา
• พิิมพ์์ใบผลการศึึกษา

3. ลงทะเบียน
เมนููการลงทะเบีียนจะปรากฎในภาคการศึึกษาใหม่่ โดยสามารถดููรายละเอีียดของ
หลัักสููตร กลุ่่�มรายวิิชา รหััสวิิชา ชื่่�อรายวิิชา หน่่วยกิิต ตารางเรีียน และสถานะ
การอนุุมััติิรายวิิชา ที่่�ลงทะเบีียน

ภาพเมนููการลงทะเบีียนเรีียน
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เมื่่อ� ปรากฎเมนููการลงทะเบีียนแล้้วกรอกรหััสวิิชาเพื่่อ� ค้้นหาแล้้วกดไปที่่� ค้น้ หา เพื่่อ�
หารายวิิชาและดำำ�เนิินการเพิ่่�มรายวิิชาในการลงทะเบีียน

ภาพตััวอย่่างการลงทะเบีียนรายวิิชา

เมื่่�อเพิ่่�มรายวิิชาการเสร็็จสิินแล้้วรายวิิชาที่่�เพิ่่�มในการลงเบีียนจะมาปรากฎในหน้้า
ลงทะเบีียน

ภาพตััวอย่่างการลงทะเบีียนรายวิิชาที่่�เสร็็จสิ้้�นแล้้ว
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4. การขอเพิ่มรายวิชา
นัักศึึกษาจะต้้องเลืือกชั้้�นปีีที่่�ศึึกษา กลุ่่�มวิิชา รายวิิชา และตอนเรีียน สำำ�หรัับ
การลงทะเบีียนเพิ่่�มรายวิิชา ด้้วยวิิธีีการเช่่นเดีียวกัันกัับการลงทะเบีียนเรีียน

หน้้าจอการลงทะเบีียนเพิ่่�มรายวิิชา

ภาพตััวอย่่างการลงทะเบีียนเพิ่่�มรายวิิชา  

เมื่่�อเลืือกครบทั้้�ง 4 หััวข้้อแล้้วให้้กดที่่� เพิ่่�มรายวิิชา เพื่่�อดำำ�เนิินการเข้้าสู่่�ระบบ
ลงทะเบีียน

ภาพตััวอย่่างการลงทะเบีียนเพิ่่�มรายวิิชา

การใช้้ปุ่่�ม Draft เป็็นไปเหมืือนกัับการลงทะเบีียนเรีียน
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ปุ่่�ม ยืื น ยัั น การเพิ่่� ม รายวิิ ช า เพื่่� อ บัั น ทึึ ก เข้้ า สู่่�ร ะบบอย่่ า ง
สมบููรณ์์ เมื่่� อ ยืืนยัั น แล้้ ว จะไม่่ ส ามารถแก้้ ก ารลงทะเบีี ย น
รายวิิชาได้้ นอกจากทำำ�การ ถอนรายวิชิ า
หลัังจากการยืืนยัันการลงทะเบีียนแล้้ว สำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์จะทำำ�การอนุุมััติิ
รายวิิชา ที่่�ลงทะเบีียนทั้้�งหมด เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการลงทะเบีียนเรีียนเสร็็จสมบููรณ์์

ตััวอย่่างการลงทะเบีียนรายวิิชาที่่�เสร็็จสมบููรณ์์

5. การขอถอนรายวิชา
ในหน้้าการขอถอนรายวชา นัักศึึกษาสามารถยกเลิิกรายการที่่�ลงทะเบีียนไปแล้้วได้้
โดยเลืือกรายวิิชาและทำำ�การยืืนยัันการถอนรายวิิชา โดยการดำำ�เนิินการถอนรายวิิชา
จะกระทำำ� ได้้ เ สร็็ จ สมบููรณ์์ เ มื่่� อ ได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ ก ารถอนรายวิิ ช าจากสำำ�นัั ก วิิ ช า
ดุุริิยางคศาสตร์์
ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาการดำำ�เนิินการถอนรายวิิชา จะใช้้เกณฑ์์ตามระเบีียบข้้อบัังคัับ
ของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในกรณีีที่่�นัักศึึกษาขอถอนภายในระยะ 7 วััน
การทำำ�การแรกของภาคการศึึกษาปกติิ / 3 วัันแรกของภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รายวิิชาที่่�ดำำ�เนิินการถอนจะไม่่ปรากฎในระเบีียนผลการศึึกษา
ภายหลัังระยะเวลาข้้างต้้น แต่่ไม่่เกิินกำำ�หนดตามปฏิิทิินการศึึกษา การขอถอน
รายวิิชาของนัักศึึกษาจะได้้รัับสััญลัักษณ์์ W ในรายวิิชาที่่�ขอถอนและปรากฎ
ในระเบีียนผลการศึึกษา
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ภาพตััวอย่่างการขอถอนรายวิิชา

6
กิจกรรมบริการวิชาการ
• กิิจกรรมของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
• 9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
• วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา
• เยาวชนดนตรีีบางยี่่�ขััน
• วงเยาวชนกลองเซโรโทนิิน
• คณะขัับร้้องประสานเสีียงสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา
• อุุปรากรเยาวชนขบวนการนกกางเขน
• โครงการบริิการวิิชาการทางด้้าน
ดนตรีีคลาสสิิกเพื่่�อสัังคม
• การประชุุมวิิชาการนานาชาติิทางด้้าน
ดนตรีีคลาสสิิก

• การแข่่งขัันนานาชาติิของวงดนตรีีชิิงถ้้วย
พระราชทานสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
• โครงการอาสาพััฒนาชุุมชนสู่่�การพััฒนา
วิิชาชีีพทางด้้านดนตรีี
• โครงการศููนย์์ต้้นแบบการศึึกษาเรีียนรู้้� 
ดนตรีีตลอดชีีวิิต
• โครงการปััจฉิิมนิิเทศและเตรีียม
ความพร้้อมบััณฑิิตสู่่�การมีีงานทำำ�
• โครงการเทศกาลดนตรีีและนวััตศิิลป์์
• การประชุุมวิิชาการนานาชาติิ
• การประชุุมวิิชาการและนำำ�เสนอผลงาน
วิิจััยบััณฑิิตศึึกษาด้้านดนตรีีเชิิงบููรณาการ
และนวััตศิิลป์์ ระดัับชาติิ
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กิจกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
นัับตั้้�งแต่่ได้้มีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
พ.ศ.2555 ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการเพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารเป็็น สถาบัันการศึึกษาทางด้้านดนตรีี
ที่่� มีี ค วามเป็็ น เลิิ ศ  พร้้ อ มไปกัั บ การเป็็ น สถาบัั น ที่่� ทำำ� หน้้ า ที่่� ใ นการให้้ ค วามรู้้�
กัับประชาสัังคม ตามปณิิธานที่่�ว่่า ดนตรีีแห่่งชีีวิิต  ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน (Music of
Life, Music of Land - Musique de la Vie et de la Terre) กล่่าวถึึงคุุณค่่า
ของดนตรีี ที่่�มิิเพีียงแต่่ครอบคลุุมถึึงดนตรีีในฐานะของความหรููหราและความงาม
หากแต่่รวมไปถึึงดนตรีีที่่มี� คี วามละเอีียดอ่่อนเต็็มไปด้้วยชีีวิต 
ิ และนำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนา
เพื่่� อ ความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ ที่่� ส มบููรณ์์  ร วมทั้้� ง สามารถเข้้ า ไปอยู่่�  ในจิิ ต ใจของผู้้�คน
ในทุุกระดัับชั้้�น ปััจจุุบันั การดำำ�เนิินงานของสถาบัันฯ แสดงให้้เห็็นเป็็นที่่�ประจัักษ์์แล้้ว
ว่่าเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาทางด้้านดนตรีีในระดัับนานาชาติิ
เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2555 พระราชบััญญัติั สิ ถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ประกาศใช้้ คณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและบุุคลากรสถาบัันฯ ได้้ร่่วมกัันกำำ�หนด
ยุุ ท ธศาสตร์์ ข องสถาบัั น เพื่่�อ การดำำ� เนิิ น งานไปสู่่�เ ป้้ า หมายของการเป็็ น องค์์ ก ร
ที่่�มีีหน้้าที่่�หลััก ในการเป็็นผู้้�เผยแพร่่ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกโดยได้้จััดให้้มีี
การอภิิปรายและรวบรวมความคิิดเห็็นของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทางด้้านดนตรีี รวมทั้้�ง
วิิเคราะห์์แนวทางที่่ผู้้�� เชี่่ย� วชาญจากประเทศฝรั่่�งเศสได้้จัดั ทำำ�ไว้้ในช่่วงปีี พ.ศ. 2550 - 2555
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2556 สถาบัันฯ ได้้จััดการประชุุม ยุุทธศาสตร์์
โดยเป็็นการประชุุมร่่วมระหว่่างคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ของสภาสถาบัันฯ
ได้้กำ�ำ หนดพัันธกิิจการดำำ�เนิินงานของสถาบัันฯ ไว้้ 3 ประการ ได้้แก่่
1. สร้้ า งและพัั ฒ นาบุุ ค ลากรทางด้้ า นดนตรีี ค ลาสสิิ ก ที่่� มีี  ศัั ก ยภาพสููง
มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และมีีความสามารถจะประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีี
ให้้เป็็นประโยชน์์ และเหมาะสมกัับบริิบทของสัังคม
2. เป็็นศููนย์์กลางในการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีี และศาสตร์์อื่น�่ ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับสัังคม
3. เป็็นศููนย์์รวมในการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจัย บููรณ
ั
าการ และแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ทาง
ด้้านดนตรีีระหว่่างบุุคคล ชุุมชน และสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ
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จากพัั น ธกิิ จ 3 ประการนี้้�  ทำำ� ให้้ ส ถาบัั น ฯ ได้้ ริิ เ ริ่่� ม ให้้ มีี ก ารจัั ด ทำำ�
โครงการทั้้� ง ในส่่ ว นของการนำำ� เสนอการแสดงดนตรีี ที่่� มีี คุุ ณ ภาพอัั น จะนำำ� ไปสู่่�
การสร้้ า งประสบการณ์์ สุุ น ทรีี ย ภาพและความซาบซึ้้� ง ทางดนตรีี ใ ห้้ กัับ ผู้้�ฟัั ง
ดัังเช่่น การจััดการแข่่งขัันวงดนตรีีนานาชาติิชิิงถ้้วยสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี (PGVIEC) ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในเดืือนกรกฎาคมในปีีเดีียวกััน จากปีี พ.ศ. 2557 ถึึงปััจจุุบััน สถาบัันฯ ได้้ดำำ�เนิิน
โครงการแข่่ ง ขัั น ซึ่่� ง มีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ใ นการส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ ยาวชนได้้ พัั ฒ นาทัั ก ษะ
ทางด้้านดนตรีี รวมทั้้�งการมีีเวทีีเพื่่�อฝึึกฝนความสามารถในการแสดงในระดัับ
นานาชาติิ ซึ่่�งกิิจกรรมเหล่่านี้้�ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงปณิิธานของสถาบัันฯ ในการเป็็น
ตััวอย่่างที่่�ดีีในการเรีียนรู้้�และพััฒนาวงการดนตรีี คลาสสิิกของประเทศไทย
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นอกจากนี้้� สถาบัันฯ ยัังได้้ให้้ความสาคััญกับั การสื่่อ� สารองค์์ความรู้้�ทางด้้าน
ดนตรีีคลาสสิิกให้้กัับประชาสัังคมตามพัันธกิิจที่่�สอง ในการที่่�จะเป็็นศููนย์์กลาง
การเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีและศาสตร์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับสัังคม
ทางสถาบัันฯ จึึงได้้จััดให้้มีีโครงการบริิการวิิชาการเพื่่�อสัังคมด้้านดนตรีีคลาสสิิก
(Musique de la vie concert Series) โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะให้้ประชาชนทั่่�วไป สามารถ
ที่่�จะเข้้าถึึงการแสดงดนตรีีคลาสสิิกที่่�มีีคุุณภาพหรืือโครงการจััดแสดงดนตรีีเพื่่�อ
เทิิดพระเกีียรติสิ มเด็็จพระเจ้้า พี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ ที่่มิ� ไิ ด้้เพีียงแต่่นำำ�เสนอการแสดงดนตรีีของนัักดนตรีีมืืออาชีีพหากแต่่
ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนบางยี่่�ขัันโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
สำำ�หรัับเยาวชน ดัังจะเห็็นได้้จากการแสดงของเยาวชนจากโรงเรีียนวััดพระยาศิิริิ
ไอยสวรรค์์ และโรงเรีียนคฤหบดีีที่่�ทางสถาบัันฯ จััดให้้มีีการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
ดนตรีี ส ร้้ า งสรรค์์ ร่่ ว มกัั บ เยาวชน และได้้ เ ปิิ ด โอกาสให้้ เ ยาวชนได้้  มีี พื้้� น ที่่�
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ในการแสดงออกทางด้้านดนตรีีร่่วมไปกัับการทำำ�กิิจกรรมทางด้้านศิิลปะร่่วมสมััย 
เช่่ น กราฟฟิิ ตี้้� หรืือเปเปอร์์ ม าเช่่  ที่่� ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ การนำำ� เอาเรื่่� อ งราว
และประวััติิศาสตร์์ของชุุมชนที่่�ผ่่านการศึึกษาค้้นคว้้า มานำำ�เสนอผ่่านความคิิด
สร้้างสรรค์์และจิินตนาการของคนรุ่่�นใหม่่ กิจิ กรรมบริิการทางวิิชาการของสถาบัันฯ
ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2557 จวบจนปััจจุุบััน หลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิตได้้จััด
การเรีียนการสอนในรายวิิชาดนตรีีเพื่่อ� ประชาสัังคม (Music for Society) เพื่่อ� ปลููกฝััง
ให้้นักั ศึึกษาของสถาบัันฯ ทำำ�ประโยชน์์ให้้กับั ประชาชนผ่่านการสร้้างสรรค์์กิจิ กรรม
ดนตรีีเพื่่�อเชื่่�อมโยงคุุณค่่าของดนตรีีที่่�อยู่่�ในจิิตใจของผู้้�คนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกหนึ่่�ง
โครงการที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของสถาบัันฯ และมีีความตั้้�งใจที่่�จะสืืบสาน
พระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ โครงการวงดุุริยิ างค์์เยาวชน สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา (Princess Galyani
Vadhana Institute of Music Youth Orchestra - PYO) จััดขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุน
และพััฒนาทัักษะความสามารถในการเล่่น วงออร์์เคสตราให้้กัับเยาวชนดนตรีี
ของประเทศไทย ภายใต้้ปรััชญาของวงดุุริยิ างค์์ เยาวชนฯ “PYO - Explore Exchange
Excel” โดยคััดเลืือกเยาวชนดนตรีีกว่่า 250 คนจาก 24 สถาบัันการศึึกษา เพื่่อ� เข้้าร่่วม
เป็็นสมาชิิกวงดุุริยิ างค์์เยาวชนฯ ปััจจุุบันั ดำำ�เนิินการมา ถึึงฤดููกาลคอนเสิิร์ตที่่
์ � 8 โครงการ
สร้้างผลกระทบในด้้านการพััฒนาเยาวชนที่่เ� ห็็นเป็็นรููปธรรม จากพื้้น� ที่่ที่่� ท� างสถาบัันฯ
ได้้ดำ�ำ เนิินการโดยเยาวชนได้้ฝึึกอบรมปฏิิบััติิจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ คณาจารย์์ ทั้้�งชาวไทย
และชาวต่่างประเทศ อีีกทั้้ง� การแสดงคอนเสิิร์ตที่่
์ มี� มี าตรฐานสากลทำำ�ให้้เปิิดประสบการณ์์
ให้้กับั เยาวชนดนตรีี ภายใต้้ปรััชญา PYO Experiences - Explore, Exchange, Excel
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สำำ�หรัับพัันธกิิจที่่�สามของสถาบัันฯ ที่่�จะเป็็นศููนย์์รวม ในการศึึกษาค้้นคว้้า
วิิจััย บููรณาการ และ แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทางด้้านดนตรีีโดยได้้มีีการวางแผนสำำ�หรัับ
โครงการการประชุุม ระดัับนานาชาติิในด้้านดนตรีีคลาสสิิก และให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั
การตั้้� ง คำำ� ถามในประเด็็ น ของการพัั ฒ นาดนตรีี ค ลาสสิิ ก ในภููมิิ ภ าคอาเซีี ย น
เป็็นประเด็็นหลััก โดย สถาบัันฯ ได้้ดำำ�เนิินโครงการต่่อเนื่่�องมาทุุกปีี และในปีี
พ.ศ. 2563 นี้้� สถาบัันฯ จะจััดการประชุุมในหััวข้้อ “Traditions in Transition”
(Online edition) ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาด้้านงานวิิจััยด้้านดนตรีีให้้ไปสู่่�
การเป็็นเวทีีกลาง และแหล่่งแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างสถาบัันที่่�จััดการเรีียน
การสอนทางด้้านดนตรีีทั้้�งระดัับชาติิและนานาชาติิ ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดการพััฒนา
คุุณภาพของการจััดการศึึกษาทางด้้านดนตรีี การวิิจัย 
ั และบููรณาการของบุุคลากร
ทางด้้านดนตรีีในประเทศไทยที่่�มีีความเหมาะสม กัับความต้้องการของภููมิิภาค
อาเซีียนมากขึ้้�น จากพัันธกิิจทั้้�งสามประการสู่่�การดำำ�เนิินงาน ในกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของสถาบัันฯ ทางสถาบัันฯ มีีความมุ่่�งหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะสามารถดำำ�เนิินการ
ให้้เป็็นผลสำำ�เร็็จตามพระปณิิธานของ สมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการสร้้าง ให้้ดนตรีีคลาสสิิกเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของชีีวิิตผู้้�คน และเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในการพััฒนาทรััพยากร มนุุษย์์ของชาติิ
ให้้ไปสู่่�ความเจริิญ ทั้้�งทางร่่างกาย สติิ ปััญญา และจิิตใจ
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9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กว่่าสองปีี (2563-ปััจจุุบััน) ในสถานการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิจากการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อโคโรนาไวรััส 2019 ทำำ�ให้้สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาปรัับตััวให้้สอดคล้้อง
เพื่่�อการให้้บริิการทางด้้านการศึึกษาแก่่นัักศึึกษา การทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
การบริิการวิิชาการแก่่สาธารณชน รวมถึึงกิิจกรรมของนัักศึึกษา ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า
เทคโนโลยีีเข้้ามาเปลี่่�ยนวิิธีคิี ดิ การทำำ�งานของคนรุ่่�นใหม่่และคนรุ่่�นเก่่าอย่่างชััดเจน
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาแสดงให้้เห็็นเป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สาธารณชน
ทั้้�งในประเทศและนานาชาติิภายใต้้ปรััชญาที่่�ยัังธำำ�รงไว้้ Musique de la Vie
et de la Terre (Music of life, Music of land) หรืือ ดนตรีี แ ห่่ ง ชีี วิิ ต 
ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน ผ่่านกิิจกรรมโครงการของสถาบัันฯ ดัังเช่่น การประชุุมวิิชาการ
นานาชาติิ ท างด้้ า นดนตรีี ใ นรููปแบบออนไลน์์  ที่่� แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ผลตอบรัั บ
ของผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวนมากผ่่านเครืือข่่ายโซเชีียลมีีเดีีย  พร้้อมกัันกัับการสร้้างโอกาส
ในมิิติิอื่่�น ๆ ผ่่านการจััดการแข่่งขัันวงดนตรีีนานาชาติิรููปแบบออนไลน์์ ชิิงถ้้วย
พระราชทานสมเด็็นพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี หรืือแม้้แต่่การปรัับกิิจกรรมเพื่่�ออบรมและพััฒนาเยาวชน
ในชาติิ ผ่่ า นกิิ จ กรรมอบรมออนไลน์์ ข องวงดุุ ริิ ย างค์์ เ ยาวชนสถาบัั น ดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ฯ ในช่่วงสถานการณ์์ที่่�ไม่่ปกติินี้้�
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
ในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่าน ได้้ปรัับปรุุงการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบผสมผสาน
เพื่่�อให้้การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาได้้มีีผลลััพธ์์ที่่�ยัังคงคุุณภาพและผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ให้้ ส มบููรณ์์ ผ่่ า นแนวคิิ ด ทัั ก ษะที่่� ก ารทำำ� งานที่่� ส ามารถนำำ� ไปใช้้ ห รืือต่่ อ ยอดได้้
(Transferable Skills)  เพื่่อ� ท้้าทายอนาคตที่่�เป็็นโลกใหม่่แต่่ยังั คงเปี่่�ยมไปด้้วยดนตรีี
ที่่เ� ป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในจิิตใจของมนุุษย์์ ที่่ยั� งั คงไว้้ซึ่ง�่ พระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
ดนตรีีและผลิิตบััณฑิิตเพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของชาติิ ในฐานะที่่�ดนตรีีเป็็นปรััชญา
ชีีวิิตของมนุุษย์์
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วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
		
		

“PYO Experiences”
“Explore, Exchange, Excel”

วงดุุริยิ างค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา หรืือโครงการแสงรุ้้�งมิิจางหาย 
แสงฉายนิิรันั ดร เป็็นอีีกโครงการหนึ่่�งของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ที่่�จััดขึ้้�น
โดยเจตนารมณ์์ ใ นการที่่� จ ะสืืบสานพระปณิิ ธ านของสมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการพััฒนาเยาวชน
นัักดนตรีีคลาสสิิกให้้มีีทัักษะความสามารถที่่�เป็็นเลิิศทััดเทีียมกัับนานาชาติิ โดยมีี
เป้้าหมายเพื่่�อสนัับสนุุน และพััฒนาทัักษะความสามารถในการเล่่นวงออร์์เคสตรา
ให้้กัับนัักดนตรีีเยาวชนไทยที่่�มีีความสามารถเป็็นเลิิศ ดัังที่่�เห็็นได้้จากสมาชิิกของ
วงที่่�เป็็นผู้้�ได้้รัับ การคััดเลืือกจากเยาวชนดนตรีีกว่่าสองร้้อยคนจาก 24 สถาบััน
การศึึกษา เพื่่�อร่่วมแสดง ในฤดููกาลแสดงคอนเสิิร์์ตที่่� 8 (8th Concert Season)
ที่่�จะเริ่่�มขึ้้�นในเดืือนตุุลาคม 2563 ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2564
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จากปรััชญาของวงดุุริิยางค์์เยาวชนกััลยาณิิวััฒนา “PYO Experiences Explore Exchange Excel” ที่่�กล่่าวถึึงประสบการณ์์การค้้นหาท่่วงทำำ�นองแห่่ง
เสีียงดนตรีี จากการที่่�เยาวชนผู้้�ร่่วมโครงการแต่่ละคนจะได้้ค้้นพบการเริ่่�มต้้น
ลมหายใจและก้้าวไปในท่่วงทำำ�นอง ของจัังหวะเดีียวกััน ผ่่านการฝึึกฝนจนสามารถ
สื่่�อสาร แลกเปลี่่�ยน ประสาน และหลอมรวมกัันไปสู่่�บทเพลงอัันแสดงให้้เห็็น
ถึึงความร่่วมแรงร่่วมใจ ความสามััคคีี และความกลมเกลีียวกัันของเยาวชนที่่�พร้้อมใจ
กัันสร้้างสรรค์์เสีียงอัันงดงามออกมาสู่่�ใจของผู้้�ฟััง
สำำ� หรัั บ โปรแกรมการแสดงคอนเสิิ ร์์ ตต ลอดทั้้� ง ฤดููกาลที่่� ท างสถาบัั น ฯ
ได้้คัดั เลืือกวาทยกรระดัับนานาชาติิและอาจารย์์ผู้้�ฝึกึ สอนที่่�ได้้รับั การยอมรัับในระดัับ
ประเทศ รวมถึึ ง การคัั ด เลืือกบทเพลงที่่� แ สดงในแต่่ ล ะคอนเสิิ ร์์ ต  เพื่่� อ มุ่่�งเน้้ น
การพััฒนาศัักยภาพการบรรเลงในรููปแบบ ออร์์เคสตรา ไปพร้้อม ๆ กัับการพััฒนา
ศัักยภาพทางดนตรีีส่ว่ นบุุคคลของเยาวชนนัักดนตรีี ซึ่ง�่ ประสบการณ์์แห่่งการเรีียนรู้้�
ผ่่านเสีียงดนตรีี ทั้้ง� ในช่่วงเวลาแห่่งการฝึึกซ้้อมและแสดงคอนเสิิร์ต 
์ จะเป็็นการเปิิด
โอกาสให้้นัักดนตรีีเยาวชน ครอบครััวของเยาวชนนัักดนตรีี และสาธารณชน
ที่่�สนใจ สามารถที่่�จะเข้้ามาสััมผััสประสบการณ์์ดนตรีีร่่วมกััน
ช่่วงเวลาแห่่งการเรีียนรู้้�ดนตรีีของเยาวชนเหล่่านี้้� นำำ�ไปสู่่�การเดิินทางบน
เส้้นทางของการพััฒนาวงการดนตรีีคลาสสิิกของประเทศไทย ที่่�ทั้้�งเยาวชนดนตรีี
ครอบครััว และผู้้�ฟััง เดิินทางค้้นหาความงามของดนตรีีร่่วมกััน ไปบนเส้้นทาง
ของเสีียงที่่�ไร้้พรมแดน
w www.pyo.pgvim.ac.th
G Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
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กิจกรรมจากรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม
เยาวชนดนตรีบางยี่ขัน
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เล็็งเห็็นถึึงการพััฒนาเยาวชนในทุุก ๆ มิิติิ
ตามดำำ�ริิของรองศาสตราจารย์์คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีีสถาบััน
ดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ที่่�ตระหนัักถึึงการให้้ความรู้้�ทางวิิชาการดนตรีีหวนคืืนสู่่�ชุมุ ชน
ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างสรรค์์ จึึงเป็็นโอกาสที่่�เยาวชนโดยรอบของสถาบัันฯ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งชุุมชนบางยี่่�ขัันซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้มีี
โอกาสเรีียนรู้้�ดนตรีีและศาสตร์์อื่น่� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่านการให้้การบริิการทางวิิชาการ
การบููรณาการสู่่�การวิิจััย  และการพััฒนานัักศึึกษาของสถาบัันฯ ไปพร้้อม ๆ กััน
ดัังตััวอย่่างกิิจกรรมวงเยาวชนกลองเซโรโทนิิน ที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่าง
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สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาและสถาบัันเซโรโทนิิน (Serotonin Culture Institute)
สาธารณรััฐเกาหลีีใต้้ เล็็งเห็็นการพััฒนาศัักยภาพของเยาวชนในมิิติิการสร้้างสุุข
ภาวะทางกายและใจ จากงานวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ในเรื่่�องของสาร
เซโรโทนิิน สารความสุุข สู่่�การสร้้างกิิจกรรมทางดนตรีีผ่่านการตีีกลอง กลายเป็็น
แรงบัันดาลใจให้้กัับเยาวชนในพื้้�นที่่�บางยี่่�ขัันนั้้�นได้้มีีร่่วมมืือร่่วมใจผ่่านการทำำ�
กิิจกรรมทางดนตรีีเป็็นกลุ่่�ม เพื่่�อให้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ วงเยาวชนกลอง
เซโรโทนิินมีีโอกาสแสดงหลายต่่อหลายครั้้�งต่่อหน้้าสาธารณชนในชุุมชนบางยี่่�ขััน

คณะขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PGVIM Singers

กิิจกรรมวงขัับร้้องประสานเสีียงบุุคคลทั่่�วไป (PGVIM Singers) หนึ่่�งใน
กิิจกรรมภายใต้้โครงการศููนย์์ต้้นแบบการศึึกษาเรีียนรู้้�ดนตรีีตลอดชีีวิิต ที่่�ได้้ให้้
ความสำำ�คััญกัับการสร้้างโอกาสในการเรีียนรู้้�ดนตรีีให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป PGVIM
Singers มีี ส มาชิิ ก จากผู้้�สนใจและรัั ก ในการร้้ อ งเพลงจากต่่ า งอาชีี พ  ต่่ า งวัั ย 
และต่่างประสบการณ์์กว่่า 100 คน ฝึึกซ้้อมร่่วมกัันเป็็นคณะนัักร้้องประสานเสีียง
และร่่วมกัันถ่่ายทอดบทเพลงส่่งความสุุขให้้กับั ผู้้�ฟััง ปััจจุุบันั ได้้พัฒ
ั นากิิจกรรมให้้อยู่่�
ในรายวิิชาดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคมทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสจััดกิิจกรรมดนตรีี
สร้้างสรรค์์เพื่่�อเป็็นประโยชน์์แก่่ประชาสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การจััดการเรีียน
การสอนทางด้้านดนตรีีให้้แก่่นัักเรีียนระดัับประถมศึึกษา และมััธยมศึึกษาในพื้้�นที่่�
ชุุมชนบางยี่่�ขัันและกิิจกรรมที่่�สร้้างสาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชนตามความต้้องการ
ในแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�มีีความต้้องการที่่�แตกต่่างกััน ฯลฯ ทำำ�ให้้ตอบโจทย์์สัังคมผู้้�สููงอายุุ
ของประเทศ (Aging Society) อย่่างเป็็นรููปธรรม
G PGVIMSingers
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โครงการอาสาพัฒนาชุมชน
สู่การพัฒนาวิชาชีพทางด้านดนตรี
Student Volunteers Project

การพััฒนานัักศึึกษาของสถาบัันดนตรีี เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนา นัักศึึกษาที่่�มีี
ความเป็็นผู้้�นำำ�และตระหนัักถึึงผลกระทบทางสัังคม ภายใต้้พัันธกิิจของสถาบััน
ที่่�ต้อ้ งการพััมนานัักศึึกษาทางด้้านตรีีที่่เ� ป็็นเลิิศ รวมถึึงการบริิการสัังคมเพื่่อ� จะนำำ�ไป
สู่่�ลักั ษณะที่่�พึงึ ประสงค์์ โครงการอาสาพััฒนาชุุมชนสู่่ก� ารพััฒนาวิิชาชีีพทางด้้านดนตรีี
ในปีีการศึึกษา 2563 นั้้�น เป็็นอีีกกิิจกรรมหนึ่่�งที่่�มีีการเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษา
ได้้ทำ�กิ
ำ ิจกรรมค่่ายชนบทร่่วมกัับนัักศึึกษาต่่างมหาวิิทยาลััย  เพื่่�อพััฒนาทัักษะ
ความเป็็นผู้้�นำำ� ทักั ษะการแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า การวางแผน และการประยุุกต์์ใช้้
องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีมาใช้้ร่ว่ มบููรณาการกัับทัักษะทางด้้านอื่่น� ๆ เพื่่อ� ต่่อยอด
องค์์ความรู้้�ในด้้านดนตรีีจากการนำำ�ไปปฏิิบััติิจริิง ในปีีการศึึกษา 2563 โครงการ
อาสาพััฒนาฯ และสถาบัันฯ ได้้มีีการจััดกิิจกรรมจำำ�นวน 2 ครั้้�งดัังนี้้�
1). กิิจกรรมค่่ายอัักษร – ศิิลป์์เพื่่�อน้้องปีีที่่� 4 ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมค่่ายร่่วมกัับ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี กิิจกรรมช่่วงเดืือน ตุุลาคม – ธัันวาคม 2563
2). กิิจกรรมค่่ายสานฝัันปัันดนตรีี ปีที่่ี � 4 เป็็นอีีกกิิจกรรมที่่�มีกี ารสร้้างเสริิม
ประสบการณ์์ ก ารทำำ� งานทางด้้ า นดนตรีี ร่่ ว มกัั บ ชุุ ม ชนในอำำ� เภอกัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา
จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยได้้รัับความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�องจาก Yong Siew Toh
Conservatory of Music และ Seoul National University กิิจกรรมช่่วงเดืือน
มกราคม – มีีนาคม 2564
w www.pgvim.ac.th/aksornsilpa
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โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกเพือ่ สังคม
“Musique de la Vie Consert Series”

โครงการบริิการวิิชาการทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกเพื่่อ� สัังคม จััดแสดงในรููปแบบ
คอนเสิิร์ต์ อย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2555 - 2563 ทางสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
กำำ�หนดการจััดแสดงดนตรีีในรููปแบบต่่าง ๆ โดยศิิลปิินนัักดนตรีีมืืออาชีีพจากทั้้�งใน
และต่่างประเทศ อีีกทั้้�งมีีการบัันทึึกภาพและเสีียงการแสดงคอนเสิิร์ต์ ไว้้เพื่่อ� การศึึกษา
เผยแพร่่ อ งค์์ ค วาม รู้้�ทางด้้ า นดนตรีี ค ลาสสิิ ก  ต่่ อ สัั ง คม ซึ่�่ ง เป็็ น พัั น ธกิิ จ หลัั ก
ของสถาบัันฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� เป็็นการเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ ดนตรีีคลาสสิิก
ให้้กัับสาธารณชนทั่่�วไป ตลอดจนเปิิดโอกาสให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่าง
ครูู อาจารย์์ เยาวชนดนตรีีและผู้้�ที่่ส� นใจในดนตรีีคลาสสิิก
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การแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2021
(Online Edition 2021)
การแข่่งขัันวงดนตรีีนานาชาติิ (PGVIEC) ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
จััดขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�มีีความสามารถทางด้้านการบรรเลงดนตรีี
คลาสสิิกสำำ�หรัับเยาวชนดนตรีี ซึ่่�งผู้้�เข้้าแข่่งขัันจะได้้แสดงศัักยภาพและมีีโอกาส
แสดงความสามารถด้้านการบรรเลงดนตรีีคลาสสิิกรููปแบบการรวมวงในลัักษณะ
ดนตรีีเชมเบอร์์ (Chember Music) หลากหลายรููปแบบตามกฎกติิกาในแต่่ละปีี
ของการแข่่งขััน ซึ่่ง� เป็็นเวทีีให้้เยาวชนดนตรีีได้้แลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ทางด้้านดนตรีี
ระหว่่ า งผู้้�เข้้ า แข่่ ง ขัั น  อีี ก ทั้้�ง ยัั ง เป็็ น การยกระดัั บ ความสามารถทางด้้ า นดนตรีี
ของเยาวชนไทยให้้ทััดเทีียมนานาชาติิ โดยจััดในรููปแบบออนไลน์์
w www.pgvim.ac.th/pgviec
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ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั นัักศึึกษาใหม่่ในด้้านการเตรีียม
ความพร้้อมนัักศึึกษาใหม่่ก่่อนเปิิดภาคการศึึกษา โดยจััดมีีการปฐมนิิเทศเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาใหม่่ได้้รู้้�จักั กัับสถาบัันฯ มากขึ้้น� ในด้้านหลัักสููตรการเรีียนการสอนทั้้�งระดัับ
ปริิญญาบััณฑิิตและบััณฑิิตศึึกษาอีีกทั้้�งยัังแนะนำำ�วิิธีีการใช้้ระบบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการศึึกษา รวมถึึงสิ่่�งสนัับสนุุนการศึึกษาในมิิติิต่่าง ๆ ด้้วย ในส่่วนของปริิญญา
บััณฑิิตงานด้้านกิิจการนัักศึึกษาร่่วมกัับสำำ�นักั วิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์ ได้้จัดั ให้้มีกิี จิ กรรม
การเรีียนการสอนเพื่่�อเป็็นการปรัับพื้้�นฐานความรู้้�ให้้แก่่นัักศึึกษาใหม่่ ในหััวข้้อ
1.ทัักษะผู้้�แสดงดนตรีี (Performing Musicianship), 2.ประวััติิศาสตร์์ดนตรีี
ตะวัันตก, 3.ปฏิิบััติิเครื่่�องมืือเอก และ 4.ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร เพื่่�อให้้
นัั ก ศึึ ก ษาได้้ มีี ค วามเข้้ า ใจกัั บ กระบวนวิิ ธีี ใ นการเรีี ย นการสอนที่่� ส ถาบัั น ดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา และนอกจากนี้้�นัักศึึกษายัังได้้มีีโอกาสสร้้างมิิตรภาพใหม่่ระหว่่าง
นัักศึึกษารุ่่�นพี่่�และนัักศึึกษารุ่่�นน้้องผ่่านกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ อาทิิ การแข่่งกีีฬา
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม และกิิจกรรมสัันทนาการอื่่�น ๆ ที่่�สอดแทรกเนื้้�อหาทางดนตรีี
และสร้้างประโยชน์์ ให้้กัับสัังคมได้้
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ศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต
โครงการศููนย์์การศึึกษาเรีียนรู้้�ดนตรีีตลอดชีีวิต 
ิ ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การสร้้าง
เครืือข่่ายสถาบัันการศึึกษา ทั้้�งที่่�มีกี ารเรีียนการสอนทางด้้านดนตรีีโดยตรง หรืือทั้้�ง
ส่่วนที่่�มีีการจััดการเรีียนการสอนทางด้้านดนตรีีในหลัักสููตรทั่่�วไป โดยจะเป็็นการ
สร้้างเครืือข่่ายการเรีียนรู้้�ที่่�มีีกิิจกรรมการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ทางด้้านการเรีียน
การสอนดนตรีี การพััฒนาบุุคลากร และการสร้้างความร่่วมมืือทางด้้านอื่่�น ๆ
เพื่่�อให้้การพััฒนาการเรีียนการสอนทางด้้านดนตรีีในประเทศไทยมีีความยั่่�งยืืน
และสอดคล้้องกัับบริิบทของสัังคมไทย กิิจกรรมของโครงการมีีการพััฒนาเนื้้�อหา
บทเรีี ย นทางด้้ า นดนตรีี และเผยแพร่่ ใ ห้้ กัั บ เยาวชน และสาธารณชนผ่่ า น
การออกอากาศทางสถานีีการศึึกษาทางไกล รวมถึึงนิิทรรศการ
w www.pgvim.ac.th/digital
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ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำ�
สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาตระหนัั ก ถึึ ง การสร้้ า งบัั ณ ฑิิ ตที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
โดยนอกจากการสร้้างนัักศึึกษาที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านทฤษฏีีและทัักษะ
การแสดงดนตรีีแล้้ว ยัังต้้องแนะนำำ�แนวทางในการสร้้างอาชีีพผ่่านการเรีียนรู้้�
ศึึกษาตนเอง เพื่่อ� พร้้อมรัับการจบการศึึกษา โดยภายในกิิจกรรม จะมีีการแนะแนว
และให้้คำำ�ปรึึกษาจากวิิทยากรที่่�มีีประสบการณ์์การทำำ�งาน ทางด้้านการบริิหาร
จััดการทรััพยากรบุุคคล และประสบการณ์์จากการทำำ�งานด้้านดนตรีี
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PGVIM Music Festival
โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์

Princess Galyani Vadhana
International Music Festival (PGMF)
โครงการเทศกาลดนตรีีและนวััตศิิลป์์ หรืือมีีชื่่�อภาษาอัังกฤษว่่า Princess
Galyani Vadhana International Music Festival (PGMF) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
เทิิดพระเกีียรติสิ มเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาศน์์
ราชนคริิ น ทร์์ ในฐานะองค์์ อุุ ป ถัั ม ภ์์ ดนตรีี ค ลาสสิิ ก และเพื่่� อ เป็็ น การสืืบสาน
พระปณิิธานในการส่่งเสริิมดนตรีีคลาสสิิกสู่่�สังั คมไทย โดยเป็็นพื้้น� ที่่สำ� �ำ หรัับการแสดง
ดนตรีีคลาสสิิกของศิิลปิินระดัับชาติิและนานาชาติิ นอกจากนี้้�โครงการยัังได้้จััด
การประกวดสองรายการประกอบไปด้้วยการประกวดการแสดงและการประชาสััมพัันธ์์
(Performance & Promotion Competition) ซึ่ง�่ จะเป็็นการกระตุ้้�นให้้นักั ดนตรีีคลาสสิิก
รุ่่�นใหม่่ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการนำำ�เสนอไอเดีียที่่มี� คี วามน่่าสนใจ การเขีียน
proposal เพื่่อ� เข้้าใจถึึงการบริิหารจััดการ รวมถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการสร้้างฐานผู้้�ชม
ผ่่านการสื่่�อสารและการประชาสััมพัันธ์์ และการประกวดการนำำ�เสนอแผนธุุรกิิจ
สำำ�หรัับดนตรีีคลาสสิิก (Business Model Pitching Competition) ที่่�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์
เพื่่�อค้้นหาแนวทางในการพััฒนา ecosystem ของอุุตสาหกรรมดนตรีีคลาสสิิกใน
ประเทศไทยให้้เกิิดความยั่่�งยืืน โดยการกระตุ้้�นให้้เกิิดการบููรณาการและการทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหลายสาขาในการมาร่่วมกัันค้้นหาและนำำ�เสนอ
แผนธุุรกิจิ ที่่�สามารถตอบวััตถุปุ ระสงค์์ดังั กล่่าว โดยกิิจกรรมทั้้�งหมดนี้้�สอดคล้้องต่่อ
พัันธกิิจของสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาที่่�ต้อ้ งการสืืบสานพระปณิิธานในการส่่งเสริิม
และพััฒนาดนตรีีคลาสสิิกสู่่�สัังคมไทยต่่อไปในอนาคต
w www.pgvim.ac.th/musicfestval
G Princess Galyani Vadhana International Music Festival
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PGVIM International Symposium
การประชุมวิชาการนานาชาติ 2021

PGVIM International Symposium 2021
กำำ�หนดจััดงานระหว่่างวัันที่่� 23 - 27 สิงิ หาคม 2564
ณ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในรููปแบบของการสััมมนาผ่่านเว็็บไซต์์
(Web-based-seminar, Webinar)
การประชุุมวิิชาการนานาชาติิ ภายใต้้หััวหััวข้้อ Traditions in Transition
โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ในการจััดงานเพื่่อ� มุ่่�งเน้้นที่่�จะสร้้างความแข็็งแกร่่งในเครืือข่่ายร่่วม
มืือระหว่่างสถาบัันการศึึกษาทางด้้านดนตรีีทั้้ง� ในประเทศไทย ภููมิิภาคอาเซีียน และ
นานาชาติิ โดยในปีี 2021 นี้้� สถาบัันฯ จะจััดโครงการในรููปแบบของการสััมมนา
ผ่่านเว็็บไซต์์ (Web-based-seminar, Webinar) เพื่่อ� ให้้สามารถเชื่่อ� มโยงกัับสถาบััน
การศึึกษาดนตรีีในระดัับนานาชาติิได้้ ซึ่่�งจะเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของ
สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา ในช่่ ว งของการเปลี่่� ย นแปลงและข้้ อ จำำ�กัั ด จาก
สถานการณ์์ Covid-19 ทั้้�งนี้้� สถาบัันฯ ยัังเป็็นพื้้�นที่่�กลางที่่�สนัับสนุุนการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�และสร้้างนวััตกรรมทางด้้านดนตรีีที่่�มีีมิิติิของการผสมผสานความเป็็นสากล
และความเชื่่อ� มโยงกัับรากฐานวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งส่่งเสริิมการพััฒนา
องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีให้้สร้้างประโยชน์์ต่่อการพััฒนาประเทศให้้มีีการเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจและสัังคม แสดงถึึงศัักยภาพของประเทศไทย ในการเป็็นผู้้�นำำ�
ในประชาคมอาเซีียนด้้านศิิลปวััฒนธรรม รวมทั้้�งเป็็นการเผยแพร่่พระเกีียรติิคุุณ
ของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
ในการประยุุกต์์ใช้้ดนตรีี กัับการพััฒนาสัังคมตามพระปณิิธาน
w www.pgvim.ac.th/pgvis
G PGVIMSYMPOSIUM
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PGVIM Graduate Symposium
การประชุมวิชาการและนำ�เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านดนตรี
เชิงบูรณาการและนวัตศิลป์ ระดับชาติ

Princess Galyani Vadhana Institute of Music Interdisciplinary Music
and Innovation Graduate Symposium National (PGS)
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการศึึกษาดนตรีีทั้้ง�
ในแง่่ของศาสตร์์และศิิลป์์ และต้้องการพััฒนาศัักยภาพในการค้้นคว้้า วิิจััย  และ
สร้้างความรู้้�ใหม่่ รวมทั้้�งสามารถบููรณาการองค์์ความรู้้�เพื่่อ� สร้้างสรรค์์ดนตรีีเชิิงนวััต
ศิิลป์์ที่่�มีีคุุณค่่า และสอดคล้้องกัับบริิบทการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์ความรู้้�ในปััจจุุบััน
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา จึึงริิเริ่่�มจััดงานประชุุมวิิชาการนานาชาติิด้้านดนตรีี
(Princess Galyani Vadhana Institute of Music International Symposium :
PGVIS) ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2557 เพื่่�อเป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญของ
งานวิิจััยดนตรีีในชุุมชนดนตรีีระดัับภููมิิภาคอาเซีียน และระดัับนานาชาติิ
และในปีี พ.ศ. 2564 สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้จัดั การประชุุมวิิชาการ
และนำำ�เสนอผลงานวิิจััยบัณ
ั ฑิิตศึึกษาด้้านดนตรีีเชิิงบููรณาการและนวััตศิิลป์์ ระดัับ
ชาติิ (Princess Galyani Vadhana Institute of Music Interdisciplinary Music
and Innovation Graduate Symposium National : PGS) ขึ้้�นอีีกโครงการหนึ่่�ง
เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนให้้นัักศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา ในสาขาดนตรีีและสาขาที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ได้้มีีโอกาสนำำ�เสนอผลงานวิิจััย  สร้้างสรรค์์ นวััตกรรม หรืือสร้้างองค์์
ความรู้้�ใหม่่ทางด้้านดนตรีี และการบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีกัับศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของตน ต่่อสาธารณชนในประเทศ รวมทั้้�งเป็็นการเพื่่อ� สร้้างพื้้�นที่่�ของการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาการในศาสตร์์ของดนตรีีเชิิงบููรณาการ ที่่�ครอบคลุุมการ
สร้้างสรรค์์ในมิิติต่ิ า่ งๆ ทางด้้านดนตรีี ในระดัับประเทศตามระเบีียบวิิธีกี ารนำำ�เสนอ
ผลงานวิิชาการที่่�เป็็นสากล และส่่งเสริิมให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสร้้างเครืือข่่ายทาง
วิิชาการ เพื่่�อการพััฒนาผลงานทางวิิชาการต่่อไปในอนาคตอีีกด้้วย
w www.pgs.pgvim.ac.th
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7
มารู้จักบางยี่ขัน
• จดหมายจากฉัันถึึงเธอ
• หมายเลขโทรศััพท์์ที่่�สำำ�คัญ
ั
• ช่่องทางการประชาสััมพัันธ์์
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จดหมาย
จากฉัน
ถึงเธอ
ชณิิตา ผลอุุดม (หงษ์์)
PGVIM รุ่่�น 4
กรกฎาคม 2564
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ขอให้้ถ้้อยคำำ�แบ่่งบานกลางใจ
แด่่...เธอ ผู้้�กำำ�ลัังผลิิบาน
ต้้องขอโทษด้้วยที่่�ไม่่สามารถพููดคุุยกัับเธอต่่อหน้้าเป็็นการส่่วนตััวได้้ ฉัันจึึง
ส่่งจดหมายฉบัับนี้้�มาแทน หวัังใจเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าเธอจะอ่่านจดหมายฉบัับนี้้�จนจบ
ก่่อนเข้้าสู่่�เนื้้�อความใด ๆ  ขอต้้อนรัับเธอเข้้าสู่่�สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ขอแสดงความยิินดีีกัับเธอ ที่่�สามารถสอบผ่่านการคััดเลืือกเข้้ามาเป็็นสมาชิิกใหม่่
ในรั้้�วสถาบัันอุุดมศึึกษาแห่่งนี้้�ในฐานะนัักศึึกษารุ่่�นที่่� 8 แม้้ว่่าเจ้้าโควิิดตััวร้้าย
ทำำ�ให้้ต้้องจััดการสอบเข้้าผ่่านโลกอิินเทอร์์เน็็ต ข้้อสอบถููกส่่งมาและส่่งกลัับผ่่านจอ
เล็็ก ๆ สี่่�เหลี่่ย� มโดยปราศจากการพููดคุุย อาจมีีทุลัุ กั ทุุเลบ้้าง แต่่ถึงึ กระนั้้น� เธอเก่่งมาก
ที่่�ผ่า่ นมัันมาได้้ ในปีีการศึึกษานี้้� อย่่างน้้อยก็็ในช่่วงต้้นเทอมแรก มีีแนวโน้้มว่่าระบบ
การเรีียนการสอนจะยัังเป็็นการเจอกัันผ่่านโลกเสมืือนอยู่่�  อย่่ากัังวลหากเธอรู้้�สึึกว่่า
จัับต้้นชนปลายไม่่ถููก มัันจะดีีขึ้้น� ...ในไม่่ช้า้ เมื่่อ� เธอปรัับตััวเข้้ากัับสภาพแวดล้้อมใหม่่ได้้

จงรัักษาเกีียรติิและความสง่่างามอยู่่�เสมอ

309

ฉัันคิิดว่่าเธอโตพอที่่�จะเข้้าใจว่่ามนุุษย์์นั้้น� ไม่่สามารถมีีชีวิี ติ ได้้ด้ว้ ยตััวคนเดีียว
สายสััมพัันธ์์เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้มนุุษย์์เข้้มแข็็ง เมื่่อ� เธอก้้าวเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของสถานที่่�ที่่บ� ริิบููรณ์ไ์ ปด้้วยความรู้้�แห่่งนี้้� จึงึ เป็็นเรื่่อ� งจำำ�เป็็นที่่�เธอจะต้้องรัับผิิดชอบ
บทบาทหน้้าที่่�ของตนทั้้�งในฐานะนัักศึึกษาสถาบัันฯ และในฐานะของพลเมืืองโลก
ชีีวิิตของเธอตลอดสี่่�ปีีจะไม่่ได้้อยู่่�แค่่ในห้้องเรีียนหรืือห้้องซ้้อม เธอต้้องออกไปเจอ
โลกกว้้ า งเพื่่� อ เธอจะได้้ มีี มุุ ม มองที่่� ก ว้้ า งไกล โดยไม่่ ลืื มแบ่่ ง ปัั น ดนตรีี ที่่� เ ธอรัั ก
ให้้กัับผู้้�คนรอบข้้าง ฉะนั้้�น เพื่่�อเป็็นการเตรีียมตััวเธอให้้พร้้อมก่่อนออกเดิินทาง
ฉัันจะมาเล่่าเรื่่�องของสถาบัันดนตรีีกััลยาและชุุมชนอัันแสนน่่ารัักที่่�นี่่�ให้้เธอฟัังเอง
จะได้้เอาไปเล่่าให้้คนอื่่�นฟัังได้้ว่่าที่่�แห่่งนี้้�น่่ะ...สุุดยอด
ชุุมชนบางยี่่�ขััน เป็็นชุุมชนเก่่าริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาที่่�เต็็มไปด้้วยเรื่่�องราว
ทางประวััติิศาสตร์์ บริิเวณสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาคืือที่่�ตั้้�งของโรงงานสุุรา
ในสมััยนั้้�น จากการหาข้้อมููล โรงสุุรานี้้�ถููกสร้้างขึ้้�นในรััชกาลที่่� ๓ โดยพระยา
ราชมนตรีี บ ริิ รัั ก ษ์์ (ภู่่� ) ต้้ น สกุุ ล ภมรมนตรีี อธิิ บ ดีี ก รมพระคลัั ง มหาสมบัั ติิ
ที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลกำำ�กัับอากร บ่่อนเบี้้�ย  เตาสุุรา ตลอดจนจััดการด้้านการเก็็บภาษีี
ต่่าง ๆ ทั่่�วพระราชอาณาจัักร เนื่่�องด้้วยพระยาราชมนตรีีบริิรัักษ์์นั้้�นมีีเคหสถาน
อยู่่�ที่่�แขวงบางยี่่�ขััน (บริิเวณที่่�เป็็นวััดคฤหบดีีในปััจจุุบััน) จึึงตั้้�งเตากลั่่�นสุุราขึ้้�นที่่�นี่่�
เพื่่�อความสะดวกในการควบคุุม ในสมััยนั้้�น โรงสุุราบางยี่่�ขัันเป็็นสถานที่่�เลื่่�องชื่่�อ
และรุ่่�งเรืืองถึึ ง ขนาดไปปรากฏอยู่่� บ นนิิ ร าศเรื่่� อ งสำำ�คัั ญ อย่่ า ง นิิ ร าศภููเขาทอง
ของสุุนทรภู่่� ดัังบทกลอนนี้้�
ถึึงโรงเหล้้าเตากลั่่�นควัันโขมง       มีีคัันโพงผููกสายไว้้ปลายเสา
โอ้้บาปกรรมน้ำำ��นรกเจีียวอกเรา           ให้้มััวเมาเหมืือนหนึ่่�งบ้้าเป็็นน่่าอาย
ทำำ�บุุญบวชกรวดน้ำำ��ขอสำำ�เร็็จ
สรรเพชญโพธิิญาณประมาณหมาย
ถึึงสุุราพารอดไม่่วอดวาย
ไม่่ใกล้้กรายแกล้้งเมิินก็็เกิินไป
ไม่่เมาเหล้้าแล้้วแต่่เรายัังเมารััก
สุุดจะหัักห้้ามจิิตคิิดไฉน
ถึึงเมาเหล้้าเช้้าสายก็็หายไป
แต่่เมาใจนี้้�ประจำำ�ทุุกค่ำำ��คืืนฯ
นอกจากนิิราศภููเขาทองแล้้ว ยัังมีีและนิิราศวัังบางยี่่�ขััน ของคุุณพุ่่�ม เจ้้าของ
ฉายา “บุุษบาท่่าเรืือจ้้าง” กวีีสตรีีเรืืองนามแห่่งยุุครััตนโกสิินทร์์ที่่�มีีความสามารถ
ด้้านกวีีโวหารอย่่างหาตััวจัับได้้ยาก จากนิิราศทั้้�งสองเรื่่�องนี้้�ทำำ�ให้้ฉัันรัับรู้้�ว่่าเดิิม
บางยี่่�ขันั นั้้�นเป็็นศููนย์์กลางการค้้าขายที่่�สำำ�คัญยิ่่
ั ง� ในช่่วงต้้นรััตนโกสิินทร์์เพราะมีีศักั ดิ์์�

310

เป็็นเมืืองท่่า หรืือที่่�คนเฒ่่าคนแก่่รู้้�จัักกัันในนามว่่า “ขนอนบางกอก” ทำำ�ให้้ชุุมชน
บางยี่่� ขัั น ในช่่ ว งเวลานั้้� น เป็็ น สัั ง คมแบบพหุุ วัั ฒ นธรรมที่่� มีี ค วามหลากหลาย
ทางวััฒนธรรมมาก พ่่อค้้าแม่่ค้้าจากทั่่�วทุุกสารทิิศ ไม่่ว่่าจะเป็็น ไทย จีีน โปรตุุเกส
ลาว มอญ ตลอดจนชาวคริิสต์์และชาวมุุสลิิมจะเดิินทางมาค้้าขายที่่�ชุุมชนริิมน้ำำ��
เจ้้าพระยาแห่่งนี้้�

เวนิิสแห่่งตะวัันออก
วััดคฤหบดีี เป็็นหนึ่่�งในวััดที่่�มีคี วามสำำ�คัญต่
ั อ่ ชุุมชนบางยี่่�ขันั มาอย่่างยาวนาน
เริ่่�มต้้นจากการที่่�พระยาราชมนตรีีบริิรัักษ์์ต้้องย้้ายสำำ�มะโนครััวเข้้าไปอาศััยใกล้้กัับ
วัังท่่าพระหรืือท่่าช้้างในปััจจุุบััน เพื่่�อสะดวกต่่อการรัับราชการ จึึงถวายที่่�อัันเป็็น
เคหะสถานเดิิมสถาปนาเป็็นวััดคฤหบดีีขึ้้น� เป็็นการฉลองพระราชศรััทธาของพระบาท
สมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าที่่�โปรดการสร้้างวััดวาอาราม ในเวลานั้้�นพระบาทสมเด็็จพระนั่่�ง
เกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวได้้พระราชทาน “พระแทรกคำำ�” พระพุุทธรููปองค์์สำำ�คััญที่่�ได้้มาจาก
เมืืองเวีียงจัันทร์์ให้้เป็็นพระประธานในพระอุุโบสถ หากมีีโอกาส ฉัันก็็อยากพาเธอ
เดิินดููชุุมชนด้้วยตนเอง
ยัังมีีอะไรที่่�ฉันั อยากเล่่าให้้เธอฟัังอีีกมาก ตััวอย่่างเช่่นที่่ม� าของชื่่อ�  ชุุมชนบ้้านปููน
ภาพในหััวเธอตอนนี้้�คงจะเป็็นปููนซีีเมนต์์สิินะ ตอนแรกฉัันก็็คิิดแบบนั้้�น แต่่จริิง ๆ
ปููนที่่�อยู่่�ในชื่่อ� หมายถึึง ปููนหมาก เพราะคนในชุุมชนนี้้�มีอี าชีีพทำำ�ปููนหมากเป็็นหลััก
สมััยก่อ่ นหากใครใคร่่เดิินทางขึ้้น� เหนืือล่่องใต้้ไปตามลำำ�น้ำำ��เจ้้าพระยาแล้้วเห็็นเตาเผา
ที่่�ทำำ�มาจากหิินเรีียงรายอยู่่�ที่่�ริิมน้ำำ��ระหว่่างทาง ก็็จะรู้้�ได้้ทัันทีีว่่าบริิเวณนั้้�นคืือชุุมชน
บ้้านปููน อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� ความเจริิญของเมืืองเริ่่ม� มีีมากขึ้้น� คนดั้้ง� เดิิมในพื้้น� ที่่ย้� า้ ยออก
คนจากต่่างถิ่่�นทยอยเข้้ามาจัับจองอยู่่�อาศััย มีีสิ่่�งปลููกสร้้างมากมายถููกสร้้างขึ้้�น
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านที่่�อยู่่�อาศััยของมนุุษย์์ ทำำ�ให้้เรื่่�องราวของชุุมชน
บางยี่่�ขัันแห่่งนี้้�ถููกกาลเวลากลืืนกิินจนเหลืือไว้้แค่่ชื่่�อและเรื่่�องเล่่าเท่่านั้้�น
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สะพานพระรามแปด สะพาน
ข้้ า ม แ ม่่ น้ำำ�� เ จ้้ า พ ร ะ ย า ลำำ�ดัั บ ที่่� 1 3
ของกรุุ ง เทพมหานครและปริิ ม ณฑล
สะพานขึึ ง รููปแบบอสมมาตรสุุ ด เท่่ ที่่�
ติิดอัันดัับ 5 ของโลก! หนึ่่�งในจุุดปัักหมุุด
ที่่�สำำ�คััญของชุุมชนบางยี่่�ขัันและสถาบััน
ดนตรีีกััลยาฯ ฉัันมัักจะใช้้คำำ�ว่่า “ยููเทิิร์์น
ใต้้ ส ะพานพระราม 8” กัั บ แท็็ ก ซี่่� ห รืือ
วิินมอเตอร์์ไซค์์เสมอเพื่่�อความเข้้าใจง่่าย 
สะพานแห่่ ง นี้้� เ ป็็ น สะพานที่่� พ ระบาท
สมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว ภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดช
การเติิบโตทางจิิตวิิญญาณ
มหาราช บรมนาถบพิิตร  รััชกาลที่่� ๙
มีี พ ระราชโองการให้้ จัั ด สร้้ า งขึ้้� น เพื่่� อ
บรรเทาการจราจรติิดขััดในกรุุงเทพฯ เชิิงสะพานยาวมาตั้้�งแต่่ทางคู่่�ขนานลอยฟ้้า
บรมราชชนนีีฝั่่�งธนบุุรี ท
ี อดยาวข้้ามแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา บรรจบปลายถนนวิิสุทธิ
ุ กิ ษััตริย์ิ ์
ใกล้้กับั ธนาคารแห่่งประเทศไทย เขตพระนคร นัักศึึกษาหรืือพี่่� ๆ พนัักงานที่่�ทำำ�งาน
ที่่�นี่่�จะได้้เห็็นสะพานพระรามแปดจากมุุมที่่�ไม่่ใกล้้ไม่่ไกลนัักเสมอ

ทััศนีียภาพจากหน้้าต่่าง เมื่่�อฟ้้ากำำ�ลัังเปลี่่�ยนสีี
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หากบนสะพานพระรามแปดคืือตััวแทนของความเร่่งรีีบของมนุุษย์์เมืือง
บริิเวณใต้้สะพานพระรามแปดคงเป็็นสถานดููแลใจที่่�ทำำ�ให้้คนเมืืองสามารถทำำ�ตััว
เอื่่�อยเฉื่่�อยได้้อย่่างไม่่รู้้�สึึกผิิด ช่่วงเวลาโพล้้เพล้้ของทุุกวััน พื้้�นที่่�โล่่งกว้้างใต้้สะพาน
พระรามแปดลากยาวไปถึึงสวนหลวงพระรามแปดจะถููกรัังสรรค์์ให้้กลายเป็็นจััตุุรััส
กลางเมืือนขนาดย่่อม เธอจะเห็็นเด็็กจิ๋๋�วเล่่นวิ่่�งไล่่จัับอย่่างเอาเป็็นเอาตาย กลุ่่�มเด็็ก
ผู้้�ชายที่่�เล่่นเตะบอลกัันแบบสุุดแรงเกิิด นัักสเก็็ตบอร์์ดไฟแรงที่่�พร้้อมจะแสดงโชว์์
สุุดเหวี่่�ยงให้้เห็็นทุุกครั้้�งที่่�เธอเดิินผ่่าน นัักเปตองรุ่่�นเก๋๋ามืืออาชีีพ เธอจะรู้้�สึึกผิิด
ต่่อของกิินในมืือทัันทีีที่่เ� ห็็นกลุ่่�มคนรัักสุุขภาพออกมาวิ่่ง� ทุุกเย็็นในสวน เต้้นแอโรบิิค
กัันริิมแม่่น้ำำ�� รำำ�ไทเก๊๊กหรืือเต้้นลีีลาศก็็มีีนะ
นอกจากนี้้� บริิเวณทางเข้้าด้้านหลัังของสถาบัันดนตรีีกัลั ยาฯ ยัังเป็็นที่่�ตั้้ง� ของ
“ชุุมชนวััดพระยาศิิริิไอยสวรรค์์” ฐานทััพอาหารที่่�สำำ�คััญยิ่่�งของนัักศึึกษาสถาบััน
ที่่�นี่่�เป็็นสถานที่่�ตั้้�งของ “วััดพระยาศิิริิไอย์์สวรรค์์” และ “โรงเรีียนวััดพระยาศิิริิ
ไอย์์สวรรค์์” โรงเรีียนวััดขนาดอบอุ่่�นพอเหมาะของบรรดาเด็็ก ๆ ในชุุมชน ที่่�อีีกปีี
หรืือสองปีีข้้างหน้้าในวิิชาเรีียน เธอจะมีีโอกาสได้้สร้้างสััมพัันธ์์และทำำ�กิิจกรรม
กัับเด็็ก ๆ ที่่�แสนน่่ารัักเหล่่านี้้� ฉัันแนะนำำ�ให้้เธอขึ้้�นลิิฟต์์ไปชั้้�น 4 เดิินไปหน้้าห้้อง
ซ้้อม 413 จากมุุมที่่�เธอยืืนอยู่่� จะเป็็นมุุมที่่�เธอเห็็นโรงเรีียนวััดพระยาศิิริิไอย์์สวรรค์์
ในมุุมที่่�ชััดที่่�สุุด บางครั้้�งบางคราที่่�เธอรู้้�สึึกหมดแรงกายหรืือพลัังใจจากการเรีียน
การพัักใจมายืืนตากลมเย็็นๆ มองดููเด็็ก ๆ วิ่่�งเล่่นพลางแย่่งกัันต่่อคิิวซื้้�อขนมก็็เป็็น
ภาพชวนอบอุ่่�นหััวใจได้้ไม่่น้้อย
พื้้�นที่่�รอบสถาบัันดนตรีีเต็็มไปด้้วยสิ่่�งที่่�น่่าค้้นหา หากเธอใช้้เพีียงแค่่ดวงตา
เธอจะมิิสามารถค้้นพบสิ่่�งสำำ�คััญและคุุณค่่าที่่�อยู่่�รอบตััวเธอได้้เลย ฉัันคงบรรยาย
ให้้เธอได้้ไม่่หมดหรอกนะ ว่่าสิ่่�งที่่�น่่าค้้นหาเหล่่านั้้�นมีีอะไรบ้้าง มัันเป็็นหน้้าที่่�
ของเธอที่่�จะต้้องลองไปเรีียนรู้้�ชีีวิิตด้้วยตนเอง สัักวัันเธอจะรัับรู้้�ได้้ว่่าที่่�นั่่�งตรงไหน
บริิเวณชุุมชนบางยี่่�ขัันสงบและถููกใจเธอที่่�สุุด หมููทอดร้้านโปรดจะมาขายกี่่�โมง
ข้้าวร้้านไหนอร่่อยสมราคา น้ำำ�ปั่่�
� นเจ้้าไหนที่่กิ� นิ แล้้วรู้้�สึกึ ว่่าหวานจนคุุณหมอต่่อมไร้้ท่อ่
อาจเรีียกไปเจาะเลืือดเพื่่�อดููระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้
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ใต้้ท้้องฟ้้าเดีียวกััน
ฉัันคงไม่่กล้้าพููดได้้เต็็มปากว่่าเวลาอีีกสี่่�ปีีที่่�พวกเธอกำำ�ลัังจะพบเจอจะเป็็น
เส้้นทางที่่�โรยด้้วยกลีีบกุุหลาบ เป็็นเส้้นทางที่่�มีีแต่่ความสุุข ความสมหวััง อย่่างที่่�
ทุุกคนรู้้�ยามเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ ชีีวิิตไม่่ได้้ง่่ายขนาดนั้้�น แต่่ฉัันมั่่�นใจว่่าสี่่�ปีีต่่อจากนี้้�
จะเป็็นช่่วงเวลาแห่่งการเก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์ ทั้้�งในด้้านการศึึกษาควบคู่่�ไปกัับ
การใช้้ชีวิี ต ฉั
ิ นั อยากให้้เธอใช้้เวลาสี่่�ปีนี้้ี ใ� ห้้คุ้้�มค่่าที่่�สุดุ กล้้าลองสิ่่�งต่่าง ๆ ด้้วยทััศนคติิ
ที่่�เปิิดกว้้าง เพราะเมื่่�อเธอโตขึ้้�นกว่่านี้้� เธอจะค้้นพบว่่า มนุุษย์์เรามัักจะเสีียใจ
กัับสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้ทำำ�มากกว่่าสิ่่�งที่่�ทำำ�ลงไป ฉัันอยากให้้ทุกุ คนมองความผิิดพลาดเป็็นมิิตร
สหายที่่�หวัังดีี มองความล้้มเหลวเป็็นครููผู้้�ให้้ประสบการณ์์  ณ ที่่�แห่่งนี้้� ที่่�สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา จะเป็็นเหมืือนสนามเด็็กเล่่นที่่�จะเตรีียมตััวเธอให้้แข็็งแรง
ในฐานะนัักดนตรีีก่่อนก้้าวเข้้าสู่่�โลกแห่่งความเป็็นจริิง แม้้ว่่าเธอหกล้้มจนได้้แผล
มัันก็็จะเป็็นเพีียงบาดแผลเล็็ก ๆ ที่่�ไม่่เจ็็บปวดมากนััก กลัับกััน มัันจะทำำ�ให้้เธอได้้
เรีียนรู้้�ที่่�จะลุุกขึ้้�นสู้้� ก้้าวต่่อไปอย่่างเข้้มแข็็งและมั่่�นคงบนเส้้นทางของเธอ
จงเป็็นนัักดนตรีีที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อศาสตร์์ของตััวเองและสัังคม เรีียนรู้้�
ที่่�จะรัับฟัังอย่่างเปิิดกว้้างโดยมีีวิจิ ารณญาณควบคู่่� ชำำ�นาญในตั้้�งคำำ�ถามดั่่�งนัักปราชญ์์
บากบั่่�นในฝึึกฝนดั่่�งอััศวิิน และกล้้าหาญในหาคำำ�ตอบดั่่�งนัักเดิินทาง สี่่�ปีีต่่อจากนี้้�
คงมีีวัันที่่�เธอรู้้�สึึกว่่าการเล่่นดนตรีีไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าสนุุกอีีกต่่อไป ถึึงกระนั้้�นฉัันก็็ขอให้้
เธอยัังเอาใจใส่่ อดทน ยิ้้�มสู้้�กัับความเหนื่่�อยยากอัันแสนสาหััสที่่�พานพบ อย่่าได้้
หลงลืืมความปรารถนาอัันแรงกล้้าที่่�เคยมีีตอนแรกเริ่่ม� อย่่าตััดพ้้อเมื่่อ� ไม่่ได้้รับั โอกาส
หรืือได้้รัับโอกาสแล้้วคว้้าไว้้ไม่่ได้้ อย่่าคร่ำำ��ครวญหรืือเสีียใจนานเกิินไปจนลืืมเลืือน
สิ่่�งสำำ�คััญเพราะเวลาไม่่เคยรอใคร อนาคตเป็็นของเธอ และมัันจะถููกสรรค์์สร้้าง
ด้้วยหััวใจ สมอง และสองมืือของเธอเพีียงคนเดีียวเท่่านั้้น� จงรัักตััวเองให้้มาก หมั่่น� ถนอม
ความฝัันและปกป้้องประกายไฟในใจให้้เรืืองรองอยู่่�เสมอแม้้อยู่่�ท่่ามกลางพายุุ
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เดี๋๋�ยวฟ้้าก็็เปิิด
อย่่าได้้ลืืมว่่าทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างรอบตััวล้้วนส่่งผลต่่อดนตรีีที่่เ� ธอเล่่น ฉัันขอให้้เธอ
ใช้้ เ วลาทั้้� ง สี่่� ปีี ขัั ด เกลาฝีี มืื อด้้ า นการแสดงและด้้ า นอื่่� น ๆ ควบคู่่�กัั น ให้้ ดีี ที่่� สุุ ด
เท่่าที่่�ความสามารถของเธอจะทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องเปรีียบเทีียบกัับใคร
นี่่�คืือความลัับของฉััน
จงซื่่�อตรงกัับเสีียงดนตรีีที่่�เธอเป็็นคนบรรเลง จงจำำ�ไว้้เสมอว่่า เสีียงดนตรีีที่่�
ไพเราะนั้้�นมาจากตััวเธอเอง...มิิใช่่เครื่่�องดนตรีี
ขอให้้สี่่�ปีีในสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาเป็็นรากฐานที่่�มั่่�นคง
เพื่่�อเธอจะได้้เติิบโตอย่่างสง่่างามและแข็็งแรง

อ้้างอิิงเนื้้�อหา:
สุุจิตต์
ิ ์ วงษ์์เทศ (บรรณาธิิการ). นิิราศวัังบางยี่่�ขันั ของคุุณพุ่่�ม. ประวััติศิ าสตร์์สังั คม
และวััฒนธรรมจากวรรณคดีี กวีีสยามนำำ�เที่่�ยวกรุุงเทพฯ. พิิมพ์์ครั้้ง� แรก. กรุุงเทพฯ:
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ศููนย์์เอราวััณ (กทม.) 1646
ศููนย์์นเรนทร (ต่่างจัังหวััด) 1669

02 447 8597
ต่่อ 3101
ต่่อ 1132
ต่่อ 1115
ต่่อ 1102
ต่่อ 3107
ต่่อ 3113
02 447 8598

สายด่่วนบััตรทอง: 1330
โรงพยาบาลศิิริริ าช: 02 419 7000
โรงพยาบาลเจ้้าพระยา: 02 434 0117
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี: 02 200 3000

สำำ�นัักงานเขต
เขตบางพลััด: 0 2424 3777
เขตบางกอกน้้อย: 0 2424 0747
เขตทวีีวััฒนา: 0 2441 4973
เขตตลิ่่�งชััน: 0 2424 1742
นเขตดุุสิติ : 0 2243 5311
แจ้้งบััตร ATM หาย
ธนาคารกรุุงเทพ: 1333
ธนาคารกรุุงไทย: 1551
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา: 1572
ธนาคารกสิิกรไทย: 0 2888 8888
ธนาคารไทยพาณิิชย์์: 0 2777 7777

ชีีวิิตและสุุขภาพ
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์
w Website
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
www.pgvim.ac.th/
วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
www.pgvim.ac.th/pyo
โครงการศููนย์์ต้้นแบบการศึึกษาเรีียนรู้้�ดนตรีีตลอดชีีวิิต
www.pgvim.ac.th/digital
การจััดประชุุมวิิชาการนานาชาติิทางด้้านดนตรีีคลาสสิิก
www.pgvim.ac.th/pgvis
G Facebook Page
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
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PGVIS -  Princess Galyani Vadhana Institute of Music
International Symposium
คณะขัับร้้องประสานเสีียงสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
PGVIMSingers
ชมรมศิิษย์์เก่่าสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
PGVIM Alumni
องค์์การนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Students Organization
G Facebook Group
นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
PGVIM Students
นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนารุ่่�น ปีีการศึึกษา 2563
PGVIM 2020
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คณะผู้จัดทำ�
ที่่�ปรึึกษา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยงค์์
อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

อาจารย์์ ดร.ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา

กองบรรณาธิิการ
สิิรวิิชญ์์ ธารไพฑููรย์์
จิิตติินัันท์์ กลิ่่�นน้ำำ��หอม
ชััยมงคล วิิริิยะสััจจาภรณ์์
ณุุสมล จงประกิิจพงศ์์
ออกแบบและจััดทำำ�รููปเล่่ม
กฤติิน ธีีรวิิทยาอาจ
Online Published
15 July 2021
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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
โทรศพท 0-2447-8597 / แฟกซ 0-2447-8598
www.pgvim.ac.th

